CONGRESSO NACIONAL

ANAIS DO SENADO FEDERAL
ATAS DAS SESSÕES 87 A 92 DA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA

VOLUME 36 Nº 18
23 A 29 DE MAIO

SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
SUBSECRETARIA DE ANAIS
BRASÍLIA – BRASIL
2012

VOLUMES NÃO PUBLICADOS DOS ANAIS DO SENADO FEDERAL
1919, 1920, 1927 a 1930, 1936, 1937, 1949 a 1952, 1963, 1964 e 1966.

Anais do Senado / Senado Federal, Subsecretaria de Anais. – 1823-.
Brasília, Senado Federal, Subsecretaria de Anais, 1823v. ; 27 cm.
Quinzenal.
Volumes anteriores a 1977 publicados sob numerações próprias, com periodicidade irregular. Editado pela
Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares no período de 1950-1955; pela Diretoria de Publicações no
período de maio de 1956 a 1972 e pela Subsecretaria de Anais a partir de 1972.
Variações do título: Annaes do Senado do Império do Brazil, 1826-1889. Annaes do Senado
Federal, 1890-1935. Anais do Senado Federal, 19461. Poder legislativo – Anais. I. Brasil. Congresso. Senado Federal, Subsecretaria de Anais.
CDD 341.2531
CDU 328(81)(093.2)

Senado Federal
Subsecretaria de Anais - SSANS
Via N 2, Unidade de Apoio I.
CEP - 70165-900 – Brasília – DF – Brasil.

SENADO FEDERAL
COMISSÃO DIRETORA
(2011-2012)

PRESIDENTE
1ª VICE-PRESIDENTE
2º VICE-PRESIDENTE
1º SECRETÁRIO
2º SECRETÁRIO
3º SECRETÁRIO
4º SECRETÁRIO

Senador
Senadora
Senador
Senador
Senador
Senador
Senador

JOSÉ SARNEY
(PMDB-AP)
MARTA SUPLICY
(PT-SP)
WALDEMIR MOKA
(PMDB-MS)
CICERO LUCENA
(PSDB-PB)
JOÃO RIBEIRO
(PR-TO)
JOÃO VICENTE CLAUDINO
(PTB-PI)
CIRO NOGUEIRA
(PP-PI)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

1º Senador
2º Senador
3ª Senadora
4ª Senadora

CASILDO MALDANER
JOÃO DURVAL
MARIA DO CARMO ALVES
VANESSA GRAZZIOTIN

(PMDB-SC)
(PDT-BA)
(DEM-SE)
(PC do B-AM)

Junho de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

23079

ÍNDICE TEMÁTICO
Pág.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Manifestação de apoio às reivindicações dos
prefeitos brasileiros, que realizaram a 15ª Marcha
dos Prefeitos, em Brasília, em defesa dos interesses
de seus municípios, destacando a redistribuição dos
royalties de petróleo e gás. Senador Sérgio Souza..

276

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Elogios à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania pela aprovação da proposta de
emenda constitucional que mantém as mesmas
exigências previstas na Lei da Ficha Limpa, para
o preenchimento de cargos no serviço público.
Senador Rodrigo Rollemberg................................
Defesa do princípio da transparência no serviço
público e a determinação de divulgação dos salários
dos servidores. Importância da aprovação da Lei de
Acesso à Informação. Senador Eduardo Suplicy.....
Manifestação de apoio à mobilização pela
aceleração da transposição dos servidores do ex-território federal de Rondônia para os quadros da
União Federal. Senador Valdir Raupp.....................
Aparte ao senador Valdir Raupp. Senador
Cristovam Buarque.................................................
Defesa de projeto de lei, de autoria de Sua Excelência, que permite um reajuste de 25% nas obras
contratadas pelo Governo Federal e possibilitará a
garantia de maior transparência e controle com o
uso do dinheiro público. Senadora Ana Amélia........
Cobrança de ação do governo para efetivar
a transposição dos servidores do Estado de Rondônia para o quadro de pessoal da União Federal.
Senador Ivo Cassol................................................
AGRICULTURA
Análise sobre os debates realizados na audiência pública da Comissão de Agricultura acerca do

61

61

128
129

243

796

Pág.

cooperativismo e sua relevante contribuição para o
Brasil e para o mundo. Senador Casildo Maldaner..
Defesa da renegociação das dívidas dos pequenos agricultores da Região Nordeste, como forma de solucionar o problema da agricultura familiar.
Senador Renan Calheiros......................................
Agradecimento ao apoio do Governo Federal
ao governo do Estado de Rondônia para a realização da I Feira de Tecnologias e Oportunidades de
Negócios – I Rondônia Rural Show, no Município de
Ji-Paraná, que teve como destaque o agronegócio,
as novas tecnologias para a agricultura familiar e
o crédito facilitado para os agricultores da região.
Senador Acir Gurgacz............................................

291

367

626

ARTIGO DE IMPRENSA
Registro do artigo intitulado “A Estadista
em Construção”, publicado no jornal O Estado de
S.Paulo, edição de 21 de maio de 2012. Senador
Eduardo Suplicy......................................................
Registro do artigo intitulado “Bases para uma
Agenda Pró-Competitiva”, publicado no jornal Correio Braziliense, edição de 23 de maio de 2012.
Senador Renan Calheiros......................................
Aparte ao senador Renan Calheiros. Senador
Cristovam Buarque. ...............................................
Registro do artigo intitulado “Era uma vez
uma CP”, publicado no jornal Correio Braziliense,
edição de 25 de maio de 2012. Senador Pedro
Simon.....................................................................
Registro do artigo intitulado “Muito a Fazer
Contra a Mortalidade Materna”, publicado no jornal
Correio Braziliense, edição de 26 de maio de 2012.
Senador Mozarildo Cavalcanti................................
Registro do artigo intitulado “Déficit de
Ousadia”, publicado no jornal Folha de S.Paulo,
edição de 23 de maio de 2012. Senador Flexa
Ribeiro....................................................................

61

145
146

362

712

781

II
Pág.

ATUAÇÃO PARLAMENTAR
Encaminhamento de voto favorável à aprovação da Medida Provisória nº 555, de 2011. Senador
Agripino Maia..........................................................
Encaminhamento de voto contrário do Partido
da Social Democracia Brasileira (PSDB) à aprovação da Medida Provisória nº 555, de 2011. Senador
Alvaro Dias.............................................................
Manifestação de voto contrário à aprovação
do Requerimento nº 462, de 2012. Senador Gim
Argello.....................................................................
Encaminhamento de voto favorável à recondução dos conselheiros do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE). Senador Romero
Jucá........................................................................
Encaminhamento de voto favorável à recondução dos conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Senador José
Pimentel..................................................................
Encaminhamento de voto favorável do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) à recondução
dos conselheiros do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE). Senador Randolfe
Rodrigues...............................................................
Encaminhamento de voto favorável do Partido
da Social Democracia Brasileira (PSDB) à recondução dos conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Senador Aécio
Neves......................................................................
Defesa de voto favorável à recondução dos
conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE). Senador Delcídio do Amaral..
Encaminhamento de voto favorável à recondução dos conselheiros do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE). Senador Benedito
de Lira.....................................................................
Defesa de voto favorável à recondução dos
conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica. Senador Eduardo Suplicy....................
Encaminhamento de voto favorável à recondução dos conselheiros do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica. Senadora Ana Amélia........
Encaminhamento de voto favorável à recondução dos conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e à indicação do
embaixador do Brasil junto à Nicarágua e Noruega.
Senador Vicentinho Alves.......................................
Encaminhamento de voto favorável à indicação do embaixador do Brasil junto à Noruega.
Senador Eduardo Amorim......................................

85

86

87

98

98

98

98

98

102

102

102

106

107

Pág.

Encaminhamento de voto favorável à indicação do embaixador do Brasil junto à Nicarágua.
Senador Randolfe Rodrigues.................................
Encaminhamento de voto favorável à indicação do embaixador do Brasil junto Nicarágua.
Senador Humberto Costa.......................................
Encaminhamento de voto favorável à recondução dos conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e à indicação de
embaixador do Brasil junto à Nicarágua e Noruega.
Senador Eunício Oliveira........................................
Encaminhamento de voto favorável à recondução dos conselheiros do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (CADE). Senador Eduardo
Braga......................................................................
Agradecimento pelas homenagens recebidas
por Sua Excelência em quase todos os estados do
Brasil. Senador Paulo Paim....................................
Expectativa de apoio do senador Delcídio do
Amaral para a relatoria de Sua Excelência ao projeto que trata da criação dos free shops na região de
fronteira com as cidades gêmeas. Senadora Ana
Amélia.....................................................................
Esclarecimentos sobre a participação de Sua
Excelência em episódios divulgados pela imprensa, criticando a posição dos Senhores senadores.
Senador Eduardo Suplicy.......................................
Registro da participação de Sua Excelência
na 20ª Convenção Nacional de Solidariedade a
Cuba, realizada no Município de Salvador, Estado
da Bahia. Senadora Vanessa Grazziotin................
Registro da participação de Sua Excelência
no 5º Congresso Internacional das Comunicações.
Senador Eduardo Suplicy.......................................
Encaminhamento de voto contrário à Medida Provisória nº 558, de 2012. Senador Jose
Agripino..................................................................
Encaminhamento de voto contrário à Medida
Provisória nº 558, de 2012. Senador Aloysio Nunes
Ferreira...................................................................
Defesa da constitucionalidade da Medida
Provisória nº 558, de 2012. Senadora Vanessa
Grazziotin................................................................
Manifestação de oposição à Medida Provisória nº 558, de 2012. Senador Cristovam Buarque..
Manifestação de voto contrário à Medida
Provisória nº 558, de 2012. Senador Randolfe
Rodrigues...............................................................
Esclarecimentos sobre a Medida Provisória
nº 558, de 2012. Senadora Vanessa Grazziotin.....
Aparte a senadora Vanessa Grazziotin.
Senador Randolfe Rodrigues...............................

107

108

125

130

242

276

286

717

740

751

752

752
753

755
755
756

III
Pág.

Defesa da Medida Provisória nº 558, de 2012.
Senador Eduardo Braga.........................................
Considerações sobre a Medida Provisória nº
558, de 2012. Senador Waldemir Moka..................

(CPMI)
756
756

BANCOS
Defesa de uma posição mais ativa do Governo
Federal na redução dos juros bancários no Brasil e
na gestão dos recursos públicos. Apresentação de
emenda à Medida Provisória nº 567, de 2012, para
eliminar a incidência do Imposto Sobre Operações
Financeiras (IOF) nas operações de crédito resultantes de renegociação de dívidas. Senador Flexa
Ribeiro....................................................................
Importância da convocação, pela Câmara dos
Deputados, do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, para participar de uma audiência
publica, na qual prestará esclarecimentos acerca
das tarifas bancárias. Elogios à aprovação do voto
aberto pelo Comitê de Política Monetária (Copom).
Senador Paulo Paim...............................................
Aparte ao senador Paulo Paim. Senador
Jorge Viana............................................................

214

349
352

CALAMIDADE PÚBLICA
Preocupação com a situação de emergência de municípios da Região Nordeste do Brasil,
especialmente do Estado do Ceará, em virtude da
seca. Apelo ao Governo Federal por celeridade na
adoção de medidas de assistência à população, aos
agricultores e criadores de gado da região. Senador
Eunício Oliveira.......................................................
Solidariedade às famílias das vítimas do desastre na barragem de Algodões, no Município de
Cocal, Estado do Piauí. Registro do anúncio, pelo
governo estadual, do andamento da licitação para a
construção da nova barragem. Senador Wellington
Dias.........................................................................
Cobrança de ações efetivas das autoridades
públicas para minimizar os efeitos da seca na região
semiárida nordestina. Senador Benedito de Lira....
Aparte ao senador Benedito de Lira. Senador
Casildo Maldaner....................................................
Aparte ao senador Benedito de Lira. Senador
Mozarildo Cavalcanti..............................................
Agradecimento aos congressistas pela participação em jogo de futebol, realizado no Município
de Fortaleza, Estado do Ceará, em solidariedade
à população, vítima da seca que assola a região.
Senador Inácio Arruda............................................

Pág.

57

137

727
728
730

794

Desaprovação da conduta do Senhor Carlos
Cachoeira em depoimento na Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito (CPMI). Senador Mário Couto...
Pedido aos membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a
atuação do Senhor Carlinhos Cachoeira e suas ligações com agentes públicos e privados no Brasil,
para que desempenhem suas funções com seriedade e possam garantir resultados éticos e morais e
preservar a honra do Congresso Nacional. Senador
Cristovam Buarque.................................................
Registro do ajuizamento de uma ação popular
contra a empresa Delta Construções S.A., empreiteira envolvida no caso Cachoeira. Discordância
do acordo para que políticos do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB) não sejam investigados e questionamento acerca da conduta do ex-procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro. Senador
Pedro Taques..........................................................
Aparte ao senador Pedro Taques. Senador
Randolfe Rodrigues................................................
Elogios à iniciativa dos senadores Pedro Taques e Randolfe Rodrigues e do deputado federal
Miro Teixeira de ajuizamento de ação popular contra
a empresa Delta Construções S.A. Conclamação aos
jovens, a sociedade, no sentido de cobrar a adoção
de medidas pela Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito (CPMI) que investiga o caso Cachoeira.
Senador Pedro Simon.............................................
Aparte ao senador Pedro Simon. Senador
Randolfe Rodrigues................................................
Aparte ao senador Pedro Simon. Senador
Alvaro Dias.............................................................
Defesa da atuação da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito (CPMI) que investiga o caso Cachoeira e da possibilidade de responsabilidade civil
e criminal dos envolvidos nos crimes denunciados.
Senador Alvaro Dias...............................................
Comentários acerca do desenvolvimento dos
trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga o caso Cachoeira. Questionamento sobre a conduta do procurador-geral da
República, Senhor Roberto Gurgel e sua ligação
com a revista Veja. Senador Fernando Collor........
Análise crítica acerca dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que
investiga o caso Cachoeira. Defesa de erradicação
da impunidade e corrupção no País, da garantia de
educação para o povo e melhor formação técnica

116

149

289
290

295
296
298

298

338

IV
Pág.

e ética dos governantes e do avanço da reforma
política. Senador Pedro Simon...............................
Defesa do instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) como mecanismo essencial
para fiscalização do Poder Executivo. Avaliação da
evolução dos trabalhos da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito (CPMI) do caso Cachoeira. Senador Alvaro Dias...................................................
Comentários acerca da apresentação por
líderes partidários, de uma representação ao procurador-geral da República, pedindo a instauração
de inquérito policial e de ação penal contra o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, acusado de
chantagear o Supremo Tribunal Federal (STF) e manipular a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
(CPMI) do caso Cachoeira. Senador Alvaro Dias...

362

368

621

263

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Defesa da aprovação do Projeto de Lei da
Câmara (PLC) nº 11, de 2012, que autoriza o funcionamento de free shops nas chamadas cidades
gêmeas de fronteira, que vai estimular o desenvolvimento das regiões e melhorar a qualidade de vida
da população. Senador Mozarildo Cavalcanti.........
Análise dos dados do Censo Demográfico
2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), confirmando a necessidade de diminuição das desigualdades regionais,
em especial nas áreas de educação, saneamento
básico e habitação. Senador Randolfe Rodrigues..

Registro do êxito da audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico
de Pessoas, no Município de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte. Senador Paulo Davim................

725

EDUCAÇÃO

DESEMPREGO
Registro de editorial publicado no jornal Gazeta do Povo, a respeito da situação dos jovens de 18
a 24 anos sem emprego, denominada de “geração
perdida”, pela Organização Nacional do Trabalho
(OIT). Senador Paulo Bauer...................................

Pág.

244

293

Registro da realização de audiência pública
na Comissão de Educação, para a discussão de
medidas que estimulem a educação pública brasileira, como a destinação de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a educação básica. Elogios ao
Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC)
implantado pelo governo do Estado do Ceará. Senador Inácio Arruda................................................
Comentários sobre a audiência pública realizada na Comissão de Educação, na qual se discutiu o panorama da educação básica no Brasil,
destacando a necessidade de reduzir a desigualdade regional e ampliar os investimentos no setor.
Senadora Lídice da Mata........................................
Registro do projeto de lei, de autoria de Sua
Excelência, que facilita a construção de creches e
pré-escolas no Brasil para atender a população do
ensino infantil. Senador Romero Jucá....................
Preocupação com os dados levantados pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), que confirmam o baixo nível
de investimento em educação no Brasil. Defesa de
política educacional que possa garantir mais verbas para o setor, investimentos diferenciados para
cada região do País e a valorização do professor.
Senador Eduardo Amorim......................................
Registro da inauguração da 87ª escola profissional do Estado do Ceará. Defesa da ampliação
da educação na área de formação profissional no
Município de Fortaleza. Cobrança de votação de
projeto de lei, de autoria de Sua Excelência, que
destina recursos do Fundo Social do Pré-Sal para
a educação. Senador Inácio Arruda.......................

DIREITOS HUMANOS

GOVERNO ESTADUAL

Defesa da relevância dos trabalhos que serão desenvolvidos pela Comissão da Verdade, para
esclarecimentos dos fatos com justiça, transparência e verdade, para anistia aos envolvidos na luta
política de 1964 e para reconstrução da história do
País. Senador Paulo Paim......................................
Registro da realização de audiência na Comissão de Direitos Humanos para debater a violência contra jornalistas brasileiros e estrangeiros.
Senador Paulo Paim...............................................

Registro da visita de Sua Excelência e do
senador Anibal Diniz a comunidades de produtores
rurais do Município de Rio Branco, onde o governo
do Estado do Acre tem desenvolvido um trabalho
extraordinário de apoio aos pequenos negócios e
estímulo a utilização de tecnologia para uso da terra, criando condições para a melhoria da qualidade
de vida da população. Senador Jorge Viana..........
Elogios à iniciativa do governo do Estado de
Rondônia de criar uma política pública de incenti-

303

349

64

73

269

780

794

59

V
Pág.

vo a agricultura familiar da região. Senador Acir
Gurgacy..................................................................
Registro da realização da Semana Industrial
e da 1ª Rondônia Rural Show, no Estado de Rondônia, eventos significativos para o setor produtivo.
Senador Valdir Raupp.............................................
Críticas às medidas econômicas anunciadas
pelo governo do Estado do Amazonas. Senador Alfredo Nascimento....................................................
Denúncias de corrupção no Estado do Amapá,
destacando o novo esquema de desvio de recursos
públicos na Assembleia Legislativa e a tentativa de
intimidação do Ministério Público. Senador João
Capiberibe..............................................................

626

739

790

792

GOVERNO FEDERAL
Críticas às manobras do governo para impedir o andamento da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito (CPMI) que investiga o esquema criminoso do Senhor Carlinhos Cachoeira. Senador
Jarbas Vasconcelos................................................
Comentários ao artigo intitulado “Déficit de
ousadia”, publicado no jornal Folha de S.Paulo, que
faz críticas às novas medidas do Governo Federal
para o estímulo à economia e ao consumo. Defesa
do empenho da presidente da República para equilibrar a economia nacional face ao agravamento da
crise econômica internacional. Senador Lindbergh
Farias......................................................................
Elogios à presidente Dilma Rousseff, pela
edição da Medida Provisória nº 562, de 2012, que
prevê aumento salarial para os servidores públicos
federais. Apelo para que também haja a revisão salarial dos militares das Forças Armadas brasileiras.
Senador Sérgio Souza............................................
Críticas à atuação do governo do Partido dos
Trabalhadores (PT), por estimular a corrupção no
País. Senador Mário Couto. ...................................
Críticas ao Governo Federal pela demora na
definição de marcos regulatórios fundamentais no
desenvolvimento econômico e pelos baixos níveis
de investimento em obras de infraestrutura no País.
Senadora Lúcia Vânia.............................................
Cobrança de esclarecimentos do governo
a respeito da denúncia feita pelo jornal Folha de
S.Paulo sobre o excesso de arrecadação do Partido dos Trabalhadores (PT), por meio de doação de
empresas privadas e as operações contábeis fictícias para acobertar o desvio de dinheiro público.
Senador Alvaro Dias...............................................
Questionamento à conduta do ex- presidente
da República na tentativa de chantagear o Supre-

55

78

Pág.

mo Tribunal Federal (STF) e manipular a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do caso
Cachoeira, para impedir o julgamento do processo
“mensalão”. Senador Alvaro Dias...........................
Aparte ao senador Alvaro Dias. Senador
Cristovam Buarque................................................
Aparte ao senador Alvaro Dias. Senador
Jorge Viana............................................................
Críticas à conduta do ex-presidente Lula, que
estaria exercendo pressão sobre o Supremo Tribunal Federal (STF) para impedir o julgamento e proteger os réus no processo do “mensalão”. Senador
Aloysio Nunes Ferreira...........................................
Defesa da conduta idônea e democrática do
ex-presidente da República, Luís Inácio Lula da
Silva. Senador Humberto Costa.............................
Críticas ao ex-presidente Lula, que estaria
pressionando o Supremo Tribunal Federal (STF)
para absolver os envolvidos no processo do “mensalão”. Senador Mário Couto..................................
Anúncio de realização no Palácio do Planalto,
da solenidade de entrega pela presidente da República, do prêmio Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio – ODM Brasil. Senador Anibal Diniz......
Críticas à atuação do Governo Federal no tocante ao contínuo corte de repasses aos Estados e
Municípios, o que agrava a situação de insolvência.
Senador Flexa Ribeiro............................................
Elogios às medidas do Governo Federal para
modernizar a estrutura tributária do País, contribuindo com a ampliação da competitividade e eficiência
da economia brasileira. Senador Walter Pinheiro...

621
623
624

632

637

726

733

781

804

HOMENAGEM
102

116

306

368

Homenagem ao senador José Agripino pelo
transcurso do seu aniversário de nascimento. Senador Eduardo Braga.............................................
Homenagem ao ministro Cesar Asfor Rocha,
pelo transcurso dos 20 anos de magistratura no
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Senador Renan
Calheiros.................................................................
Homenagem ao ministro Cesar Asfor Rocha,
pelo transcurso dos 20 anos de magistratura no
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Senador Aécio
Neves......................................................................
Homenagem ao ministro Cesar Asfor Rocha,
pelo transcurso dos 20 anos de magistratura no
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Senador Inácio
Arruda.....................................................................
Solidariedade às homenagens prestadas ao
ministro Cesar Asfor Rocha, pelo transcurso dos

81

104

104

104

VI
Pág.

20 anos de magistratura no Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Senador Antonio Carlos Valadares..
Solidariedade às homenagens prestadas ao
ministro Cesar Asfor Rocha, pelo transcurso dos
20 anos de magistratura no Superior Tribunal de
Justiça. Senador Romero Juca...............................
Solidariedade às homenagens prestadas ao
ministro Cesar Asfor Rocha, pelo transcurso dos
20 anos de magistratura no Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Senador Rodrigo Rollemberg..........
Solidariedade às homenagens prestadas ao
ministro Cesar Asfor Rocha, pelo transcurso dos
20 anos de magistratura no Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Senador Vital do Rêgo.....................
Homenagem ao ministro Cesar Asfor Rocha,
pelo transcurso dos 20 anos de magistratura no
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Senador Jorge
Viana.......................................................................
Solidariedade às homenagens prestadas ao
ministro Cesar Asfor Rocha, pelo transcurso dos
20 anos de magistratura no Superior Tribunal de
Justiça. Senador Jose Pimentel..............................
Solidariedade às homenagens prestadas ao
ministro Cesar Asfor Rocha, pelo transcurso dos
20 anos de magistratura no Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Senador Eduardo Lopes..................
Solidariedade às homenagens prestada ao
ministro Cesar Asfor Rocha, pelo transcurso dos
20 anos de magistratura no Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Senador Fernando Collor.................
Homenagem ao ministro Cesar Asfor Rocha,
pelo transcurso dos 20 anos de magistratura no
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Senador José
Agripino. .................................................................
Cumprimentos ao ministro Sammy Barbosa,
desejando sucesso na possibilidade de sua condução à composição do Superior Tribunal de Justiça.
Senador Anibal Diniz..............................................
Solidariedade às homenagens prestadas ao
ministro Cesar Asfor Rocha, pelo transcurso dos
20 anos de magistratura no Superior Tribunal de
Justiça. Senador Eunício Oliveira...........................
Homenagem pelo transcurso de 85 anos de
criação da Federação da Agricultura do Rio Grande
do Sul. Senadora Ana Amélia.................................
Manifestação de solidariedade pela recuperação do médico e ex-ministro Adib Jatene, vítima
de um enfarte. Senador Romero Jucá....................
Solidariedade na recuperação do médico e
ex-ministro Adib Jatene, vítima de enfarte. Senador
Pedro Taques..........................................................
Saudação aos grão-mestres dos estados
da Região Norte e Região Nordeste, que realizam

106

106

106

106

107

107

107

108

108

120

125

274

274

274

Pág.
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exercício de atividade remunerada por parte de dependentes do pessoal diplomático, consular, militar,
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ou postos consulares, assinado em Brasília, em 11
de janeiro de 2011. Senador Inácio Arruda............
Parecer nº 572, de 2012 (da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional), sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 81 de 2012 (nº
350/2011, na origem), que aprova o texto do acordo
entre o governo da República Federativa do Brasil
e o governo da República da Guiné-Bissau sobre
o exercício de atividade remunerada por parte de
dependentes do pessoal diplomático, consular, militar, administrativo e técnico, assinado em Brasília, em 25 de agosto de 2010. Senador Cristovam
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do Acórdão nº 3.134/2011, bem como do relatório
e do voto que o fundamentaram, pelo qual foram
informadas irregularidades, falhas ou riscos nas
ações de governo para a Copa do Mundo 2014,
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Portela....................................................................
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em frequência modulada na cidade de São Paulo,
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Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária da Cidade de
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Aricanduva de Radiodifusão para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Aricanduva, Estado de Minas Gerais. Senador Eduardo
Lopes......................................................................
Parecer nº 589, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
376, de 2011 (nº 2.939/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação de Difusão Comunitária Benevides FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Benevides, Estado do Pará. Senadora
Angela Portela........................................................
Parecer nº 590, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 377, de 2011 (nº 2.940/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Amigos da Rádio de Veredinha
para executar o serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Veredinha, Estado de Minas Gerais.
Senadora Angela Portela........................................
Parecer nº 591, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 378, de 2011 (nº 2.945/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Beneficente Educativa Novo
Horizonte para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Guarulhos, Estados de
São Paulo. Senador Walter Pinheiro.......................
Parecer nº 592, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 379, de 2011 (nº 2.951/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Rádio São João
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Torres, Estado do Rio Grande do Sul.
Senador Walter Pinheiro.........................................
Parecer nº 593, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 385, de 2011 (nº 2.983/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão a Terra FM Ltda. – ME para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Tailândia, Estado do Pará. Senador
Rodrigo Rollemberg................................................
Parecer nº 594, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 390, de 2011 (nº 1.882/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a per-
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missão outorgada à Rádio Emissora da Barra Ltda.
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Barra Bonita, Estado de São Paulo. Senador Rodrigo Rollemberg..
Parecer nº 595, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 393, de 2011 (nº 2.963/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização ao Instituto de Promoção e Ação Social Francisco Pereira dos Santos para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pilõezinhos,
Estado da Paraíba. Senadora Lídice da Mata........
Parecer nº 596, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
395, de 2011 (nº 2.960/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão à
Moreira Comunicações Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Campo Belo, Estado de Minas Gerais.
Senador Valdir Raupp.............................................
Parecer nº 597, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 306, de 2011 (nº 2.974/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
à Rádio FM Concórdia Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do
Sul. Senador Vital do Rêgo.....................................
Parecer 598, de 2012 (da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 397,
de 2011 (nº 2.976/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Clube de Osvaldo Cruz Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Osvaldo Cruz,
Estado de São Paulo. Senador Ciro Nogueira........
Parecer nº 599, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 400, de 2011 (nº 2.992/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio e TV Bandeirantes de Campinas
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Campinas, Estado de São
Paulo. Senador Sérgio Souza.................................
Parecer nº 600, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 401, de 2011 (nº 3.003/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga auto-
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rização à Organização dos Moradores de Pirituba
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Senador Ivo Cassol.....................................................
Parecer nº 601 (da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 402,
de 2011 (nº 3.009/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Cultural Ramalhense de
Comunicação para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de João Ramalho, Estado de
São Paulo. Senador Benedito de Lira.....................
Parecer nº 602 (da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática),
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 405, de
2011 (nº 3.043/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Querência de Santo Augusto Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Martinho, Estado do Rio Grande do
Sul. Senador Sérgio Souza.....................................
Parecer nº 603, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 412, de 2011 (nº 2.384/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Farroupilha de Comunicação
Comunitária para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Farroupilha, Estado do
Rio Grande do Sul. Senadora Lídice da Mata........
Parecer nº 604, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 421, de 2011 (nº 2.778/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à SBC – Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência na cidade
de Ipixuna do Pará, Estado do Pará. Senador Ivo
Cassol.....................................................................
Parecer nº 605, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 423, de 2011 (nº 2.852/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada ao Governo do Estado de Goiás
– Agência Goiana de Comunicação (Agecom) para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. Senador
Gim Argello.............................................................
Parecer nº 606, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 432, de 2011 (nº 88/2011, na Câmara dos De-
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putados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Paraíso FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de São Sebastião do Paraíso, Estado de
Minas Gerais. Senador Valdir Raupp......................
Parecer nº 607, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 443, de 2011 (nº 203/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. Senador Cícero Lucena......
Parecer nº 608, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 458, de 2011 (nº 73/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Empresa Radiofônica Ouro
Branco Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Teutônia, Estado do Rio Grande do Sul. Senador
Cícero Lucena........................................................
Parecer nº 609, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 460, de 2011 (nº 330/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Clube de Valença Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Valença, Estado do Rio de
Janeiro. Senador Vital do Rêgo..............................
Parecer nº 610, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 4, de 2012 (nº 2.038/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Ponto Norte Rádio FM Ltda. Para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Frederico Westphalen, Estado do Rio
Grande do Sul. Senador Alfredo Nascimento.........
Parecer nº 611, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 6, de 2012 (nº 2.344/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à TV e Rádio Cidade FM para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ceres Estado
de Goiás. Senador Walter Pinheiro.........................
Parecer n° 612, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 12, de 2012 (nº 2.814/2010, na Câmara dos De-
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putados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Imigrantes de Turvo Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Turvo, Estado de Santa Catarina. Senador João Ribeiro..................................
Parecer nº 613, de 2012 (da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de
2012 (nº 2.922/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV
Subaé Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia. Senador Anibal Diniz.........................
Parecer nº 614, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 15, de 2012 (nº 2.949/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Sociocultural Ibipetuba (Ascib) para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santa Rita de Cássia, Estado da Bahia.
Senador Anibal Diniz..............................................
Parecer nº 615, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnológica, Inovação, Comunicação e
Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 2012 (nº 3.048/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Akatu FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Sapeaçu, Estado da Bahia. Senador
Sérgio Petecão.......................................................
Parecer nº 616, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 25, de 2012 (nº 110/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Independente Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do
Sul. Senador Flexa Ribeiro.....................................
Parecer nº 617, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 29, de 2012 (nº 206/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Vip Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Itanhaém, Estado de São
Paulo. Senador Cyro Miranda.................................
Parecer nº 618, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 30, de 2012 (nº 212/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permis-
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são outorgada à Rádio Itapema FM de Santa Maria
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul. Senadora Maria do
Carmo Alves...........................................................
Parecer nº 619, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 137, de 2012 (nº 415/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Centroeste Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Cantagalo, Estado do Paraná. Senador
Benedito de Lira......................................................
Parecer nº 620, de 2012 (do Plenário do Senado Federal), sobre o Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2012, relativo à Medida Provisória nº
558, de 2012, que dispõe sobre as 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 2010 e dá outras providências.
Senadora Vanessa Grazziotin................................
Parecer nº 621, de 2012 (da Comissão Diretora), que apresenta a redação final do Projeto de
Lei da Câmara nº 80, de 2011 (nº 547, de 2003, na
Casa de origem), 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 de cada mês e a
proibição de diferenciação de preços entre os produtores e da prática de cotas de excedente, entre
os períodos das águas. .........................................
Parecer nº 622, de 2012 (da Comissão Diretora), que apresenta a redação final do Projeto de
Lei da Câmara nº 1, de2012 (nº 5.312, na Casa de
origem), que dispõe sobre a criação de cargos do
quadro do Ministério Público. ................................
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Registro da reunião na Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (MJ), para
discutir a questão da carne bovina, o excesso de
concentração na comercialização do produto no
Estado de Mato Grosso do Sul e a possibilidade
do fechamento de pequenos e médios frigoríficos.
Senador Delcídio do Amaral...................................
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Considerações acerca do potencial de expansão da pesca e da aquicultura. Registro da partici-
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pação do ministro Marcelo Crivella na abertura da
22ª Conferência de Ministros da Oldepesca, em
Havana, Cuba e elogios à sua atuação no Ministério da Pesca. Senador Eduardo Lopes...................
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Senador Wellington Dias........................................
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retirada da Floresta Nacional do Tapajós (Flona),
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especial ao segurado do regime geral de previdência
social que exerça as atividades de coleta de lixo).
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tenham tramitação autônoma, por versarem sobre
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Requerimento nº 475, de 2012, que solicita
que o Projeto de Lei da Câmara nº 138, de 2010,
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transcurso dos 85 anos de sua fundação. Senador
Pedro Simon...........................................................
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mesma matéria. Senador José Pimentel................
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informações ao ministro do Esporte sobre as recomendações e determinações feitas no acórdão nº
3.134/2011 do Tribunal de Contas da União (TCU),
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Copa do Mundo de 2014. Senador Blairo Maggi....
Requerimento nº 484, de 2012, que solicita
informações à ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República sobre as recomendações feitas
no acórdão nº 3.134/2011, do Tribunal de Contas da
União (TCU), relativo a levantamento constante da
Tomada de Contas nº 028.253/2011-5, a respeito
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Blairo Maggi............................................................
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Aeronáutica (Infraero) na infraestrutura aeroportuária. Senador Blairo Maggi.....................................
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informações ao ministro do Turismo sobre as determinações feitas pelo Acórdão nº 3.134/2011, do
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2014. Senador Blairo Maggi...................................
Requerimento nº 487, de 2012 que solicita a
tramitação em conjunto dos Projetos de Lei do Senado 192, 289, 744 e 761, de 2011, Complementares
e 35, 89, 100 e 114, de 2012 – Complementares,
por versarem sobre o mesmo assunto (Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal –
FPE). Senador Walter Pinheiro...............................
Requerimento nº 488, de 2012, que solicita
a tramitação conjunta das Propostas de Emenda à
Constituição nº 77, de 2011 e nº 58, de 2011, por
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versarem sobre matérias correlatas. Senador José
Pimentel..................................................................
Requerimento nº 489, de 2012, que solicita
voto de solidariedade ao jornalista Klester Cavalcanti e à revista IstoÉ. Senador Paulo Paim...........
Requerimento nº 490, de 2012, que solicita a
retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº
291, de 2012, de autoria de Sua Excelência. Senador Eduardo Braga.............................................
Requerimento nº 491, de 2012, que solicita
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 36,
de 2012, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos de direção e funções gratificadas no
âmbito do Ministério da Educação, destinadas às
instituições federais de ensino; altera as Leis 8.168,
de 1991, 11.892, de 2008; revoga as Leis 5.490,
de 1968 e 5.758, de 1971 e os Decretos-Leis 245,
de 1967, 419, de 1969 e 530, de 1969 e dá outras
providências. Senador Eduardo Braga...................
Requerimento nº 492, de 2012, que solicita
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 44,
de 2011. Senador Luiz Henrique............................
Requerimento nº 493, de 2012 – Plenário,
que solicita o desapensamento do Projeto de Lei do
Senado nº 169, de 2008 (concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição
de veículos, máquinas, equipamentos e produtos
químicos, quando adquiridos por empresas recicladoras, cooperativas e associações para emprego,
exclusivo, em serviço e processos de reciclagem),
dos Projetos 148, de 2011; 718, de 2007 e 494, de
2009. Senador Eduardo Lopes...............................
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o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº
494, de 2009 (dispõe sobre a utilização do potencial
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2008. Senador Eduardo Lopes...............................
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Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2012 e das Olimpíadas de 2012, na cidade de
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Rollemberg.............................................................
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Humberto Costa.....................................................
Registro das importantes ações do governo
para a redução do problema da morte materna e a
melhoria nas condições de vida das brasileiras, no
transcurso do Dia Mundial de Combate à Mortalidade Materna. Senador Ciro Nogueira...................

637

807

Pág.

Registro da assinatura de Sua Excelência e
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Paulo Davim............................................................
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Ata da 87ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 23 de maio de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, do Sr. Waldemir Moka,
da Sra. Vanessa Grazziotin, dos Srs. Inácio Arruda, Eduardo Lopes, da Sra. Ana Amélia
e do Sr. Gim Argello
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 21 horas e 36 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, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 553, DE 2012
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 31 de 2012, (nº
193/2012, na casa de origem) que submete
à apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor Alessandro Serafin Octaviani Luis

MAIO 2012

Maio de 2012

para ser reconduzido ao cargo de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE, do Ministério da Justiça.
A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação secreta, realizada em 23 de maio de 2012, apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador
Aloysio Nunes Ferreira sobre a Mensagem nº 31 de
2012, opina pela aprovação da escolha do Senhor
Alessandro Serafin Octaviani Luis, para exercer o cargo
de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE, por 22 votos favoráveis, nenhum
contrário(s) e nenhuma abstenção.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Senador Delcídio Amaral.
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Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira
Por intermédio da Mensagem nº 31, de 2012, da
Presidente da República (nº 193, de 16 de maio de
2012, na origem), e nos termos do art. 52, inciso III,
alínea f, da Constituição Federal, e da Lei nº 12.529,
de 30 de novembro de 2011, submete-se à consideração do Senado Federal o nome do Senhor Alessandro
Serafin Octaviani Luis para ser reconduzido ao cargo
de Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) do Ministério da Justiça.
O dispositivo constitucional atribui competência privativa ao Senado Federal para aprovar previamente, por
voto secreto, após arguição pública, a escolha de titulares de cargos que a lei determinar. Por sua vez, o caput
do art. 6º da Lei nº 12.529, de 2011, exige a aprovação
do Senado para a nomeação de Conselheiro do CADE.
Cabe esclarecer que o mandato do Conselheiro a ser reconduzido será de dois anos. O art. 113 da
Lei nº 12.529, de 2011, visando a implementar a transição para o sistema de mandatos não coincidentes,
estabeleceu mandatos de dois anos para os primeiros
dois mandatos vagos e de três anos para o terceiro e
o quarto mandatos vagos. Dessa forma, será feita a
transição para o modelo de mandatos de quatro anos,
não coincidentes, vedada a recondução.
Ressalte-se que o cargo para o qual o candidato
foi indicado é de grande importância para a defesa da
concorrência no Brasil, haja vista o rol de competências atribuído aos Conselheiros pelo art. 11 da mencionada Lei nº 12.529, de 2011, entre outras: a) emitir
voto nos processos e questões submetidas ao Tribunal
Administrativo de Defesa Econômica; b) proferir despachos e lavrar as decisões nos processos em que forem
relatores; c) requisitar informações e documentos de
quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades
públicas ou privadas, a serem mantidas sob sigilo legal, quando for o caso; d) adotar medidas preventivas,
fixando o valor da multa diária pelo seu descumprimento; e) requerer à Procuradoria Federal junto ao CADE
emissão de parecer jurídico nos processos em que
forem relatores; f) determinar ao Economista-Chefe,
quando necessário, a elaboração de pareceres nos
processos em que forem relatores.
Acompanha a mensagem curriculum vitae do
candidato, em cumprimento ao art. 383, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal. Também são atendidas as exigências dos incisos I, II e III e §§ 1º, 3º e 4º
do art. 1º do Ato n° 2, de 2011, desta Comissão: entrega
de curriculum vitae com as informações solicitadas
(inciso I), declaração (inciso II e § 3º), argumentação
escrita (inciso III) e, por fim, documentos (§§ 1º e 4º).
De acordo com o curriculum vitae, o candidato já exerce o cargo de Conselheiro do CADE desde
2011. No sítio do órgão, é informado que o candidato
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exerce o cargo desde 3 de março de 2011, com término do mandato previsto para 12 de agosto de 2012.
Nascido em 15 de junho de 1975, em São Caetano do Sul/São Paulo, o indicado é Bacharel em Direito
(1999), Mestre em Ciência Política (2005) e Doutor em
Direito Econômico e Financeiro (2008), todos os títulos
acadêmicos obtidos pela Universidade de São Paulo. A
sua tese de doutorado foi intitulada: Recursos genéticos
e desenvolvimento: os desafios furtadiano e gramisciano.
O indicado é atualmente professor da Faculdade
de Direto da Universidade de São Paulo – área de Direito
Econômico e Economia Política –, bem como da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo.
O indicado atuou na área de advocacia especializada em Direito Econômico, entre 2008 e 2010,
como Sócio de Octaviani & Massonetto Advocacia, e
em Direito do Seguro, entre 1998 e 2004, como Associado de Ernesto Tzirulnik Advocacia. Também prestou
consultoria à FGV Projetos para a área de inovação
tecnológica entre 2009 e 2010. Ademais, o indicado
tem publicados livros e artigos em periódicos, especialmente, nas áreas de seguro e biotecnologia.
Em vista do exposto, consideramos que os integrantes desta Comissão dispõem dos elementos informativos
necessários e suficientes para deliberarem a respeito
da indicação do Senhor Alessandro Serafin Octaviani
Luis para ser reconduzido ao cargo de Conselheiro do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Senador Delcídio Amaral, Presidente – Senador Aloysio
Nunes Ferreira, Relator.
PARECER Nº 554, DE 2012
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 32 de 2012 (nº
194/2012, na Casa de origem) que submete à
apreciação do Senado Federal a indicação do
Senhor Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo,
para exercer o cargo de Superintendente-Geral do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE do Ministério da Justiça.
A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação secreta, realizada em 23 de maio de 2012, apreciando relatório apresentado pelo Senhor Senador
Lindberg Farias sobre a Mensagem nº 32 de 2012,
opina pela aprovação da escolha do Senhor Carlos
Emmanuel Joppert Ragazzo para exercer o cargo de
Superintendente-Geral do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE, por 22 votos favoráveis,
nenhum contrário(s) e nenhuma abstenção.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Senador Delcídio Amaral.
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Relator: Senador Lindbergh Farias
Por intermédio da Mensagem – MSF nº 32, de
2012 (Mensagem nº 194, de 16 de maio 2012, na origem), e nos termos do art. 52, inciso III, alínea f, da
Constituição, combinado com o disposto no § 2° do
art. 12, da Lei n° 12.529, de 30 de novembro de 2011,
a Excelentíssima Senhora Presidenta da República
submete à consideração do Senado Federal o nome
do Senhor Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo para
ser conduzido ao cargo de Superintendente-Geral do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)
do Ministério da Justiça.
Cumpre destacar, que esta é a primeira indicação
ao cargo de Superintendente-Geral do CADE, cargo
que foi criado pela Lei nº 12.529/2011, para, entre outras atribuições: acompanhar, permanentemente, as
atividades e práticas comerciais de pessoas físicas ou
jurídicas que detiverem posição dominante em mercado relevante de bens ou serviços, para prevenir infrações da ordem econômica, podendo ainda instaurar
e instruir processo administrativo para imposição de
sanções administrativas.
Conforme o currículo que acompanha a Mensagem, o indicado, nascido em 20 de março de 1977, na
cidade do Rio de Janeiro (RJ), graduou-se em Direito,
no ano de 1999, pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro. Além disso, é pós-graduado em Direito
do Consumidor pela Universidade Cândido Mendes,
título de 2001; Mestre em Direito pela Universidade
do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, com distinção
e louvor, em 2005; Master of Law in Competition and
Regulation Policy, pela New York School of Law, título
certificado e revalidado como Mestrado em Direito pela
Universidade de Brasília – UNB em 2006 e Doutor em
Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
– UERJ, com nota máxima, em 2008.
A experiência profissional do indicado inicia-se
em 1999 no escritório Pinheiro Neto Advogados, no Rio
de Janeiro, onde trabalhou como advogado associado
até 2001. Em 2002, em Nova York, atuou no Federal
Trade Comission, que é a Autoridade de Concorrência
dos Estados Unidos da América.
De volta ao Brasil, de 2003 a 2008 foi Coordenador-Geral de Defesa da Concorrência na Secretaria de
Acompanhamento Econômico – SEAE, no Ministério
da Fazenda. Em 2006, após concurso público, foi nomeado para o cargo efetivo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG; e, de
agosto de 2008 até a presente data, exerce mandato
de Conselheiro no Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE, sendo o Conselheiro Supervisor
do Grupo Técnico de Setores Regulados.
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No âmbito acadêmico é Professor Adjunto da
FGV Direito-RIO, desde 2010, responsável pelas áreas
de defesa da concorrência e regulação; foi Professor
Adjunto da Universidade Católica de Brasília de fevereiro 2011 a fevereiro de 2012 e Professor contratado
na graduação da Faculdade de Direito da UERJ entre
2003 e 2007 para disciplinas de Direito da Concorrência e Regulação, bem como para grupos de pesquisa
em Análise Econômica do Direito e Concorrência. Foi
ainda Coordenador Editorial da Revista de Direito da
Cidade do Programa de Pós Graduação strictu sensu
da UERJ (de 2005 a 2007).
O currículo do indicado apresenta artigos, capítulos de livros e livros de sua autoria, já proferiu diversas palestras sobre temas ligados a concorrência
e regulação, tanto no Brasil quanto em outros países.
Em análise ao seu perfil evidencia-se um profissional
com a experiência técnica e a produção acadêmica
necessária e adequada ao cargo.
Em vista do exposto, considero que os integrantes
desta Comissão dispõem dos elementos informativos
necessários e suficientes para deliberarem a respeito da indicação do Senhor Carlos Emmanuel Joppert
Ragazzo para ser conduzido ao cargo de Superintendente-Geral do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE) do Ministério da Justiça.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Senador Delcídio Amaral, Presidente – Senador Lindbergh
Farias, Relator.
PARECER Nº 555, DE 2012
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 33 de 2012, (nº
195/2012, na origem) que submete à apreciação do Senado Federal a indicação do
Senhor Vinícius Marques de Carvalho para
exercer o cargo de Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
– CADE do Ministério da Justiça.
A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação
secreta, realizada em 23 de maio de 2012, apreciando
o relatório apresentado pelo Senhor Senador Eduardo
Braga sobre a Mensagem nº 33 de 2012, opina pela
aprovação da escolha do Senhor Vinícius Marques de
Carvalho para exercer o cargo de Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE,
por 22 votos favoráveis, nenhum contrário(s) e nenhum
abstenção.
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Senador Delcídio do Amaral.
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Relator: Senador Eduardo Braga
Por intermédio da Mensagem n° 33, de 2012, e
nos termos do art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal, combinado com o disposto no art. 6º
da Lei nº 12.529, de 2011, a Presidente da República
submete à consideração do Senado Federal o nome
do Senhor Vinícius Marques De Carvalho para exercer
o cargo de Presidente do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE), do Ministério da Justiça.
A Constituição atribui competência ao Senado
Federal para examinar previamente e deliberar por voto
secreto sobre a escolha de titulares de cargos que a
lei determinar. Por sua vez, o caput do art. 6º da Lei
nº 12.529, 2011, exige a aprovação do Senado para
a nomeação de Conselheiro e Presidente do CADE.
Ressalte-se que o cargo para o qual o candidato
foi indicado é de grande importância para a defesa da
concorrência no Brasil, haja vista o rol de competências atribuído ao Presidente do CADE pelo art. 10 da
mencionada Lei n° 12.529, de 2011, dentre os quais
destacam-se: representar legalmente o Cade no Brasil ou no exterior, em juízo ou fora dele; presidir, com
direito a voto, inclusive o de qualidade, as reuniões do
Plenário; distribuir, por sorteio, os processos aos Conselheiros; solicitar, a seu critério, que a Superintendência‑
Geral auxilie o Tribunal na tomada de providências
extrajudiciais para o cumprimento das decisões do Tribunal; determinar à Procuradoria Federal junto ao Cade
as providências judiciais determinadas pelo Tribunal.
Acompanha a mensagem curriculum vitae do
candidato, em cumprimento ao art. 383, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal.
De acordo com o curriculum vitae, o candidato
pertence à carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e exerce, desde março
de 2011, a função de Secretário de Direito Econômico.
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De agosto de 2008 a fevereiro de 2011, foi Conselheiro
do CADE. Antes disso, entre agosto de 2006 e abril de
2007, foi assessor da Presidência do CADE.
Nascido em 5 de dezembro de 1977, o indicado
é Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo,
Doutor em Direito Econômico Comparado pela Universidade Paris I e Doutor em Direito Comercial pela
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
O indicado é professor do Curso de Especialização em Direito Econômico e Setores Regulados
da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, já tendo,
também, ministrado diversos cursos de especialização.
Já publicou dois livros, oito capítulos em livros organizados por terceiros e seis artigos e ensaios sobre
defesa da concorrência e direito comercial.
Em vista do exposto, consideramos que os integrantes desta Comissão dispõem dos elementos informativos necessários e suficientes para deliberar a
respeito da indicação do Senhor Vinícius Marques de
Carvalho para o exercício da Presidência do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
Sala da Comissão, 23 de maio de 2012. – Senador Delcídio Amaral, Presidente – Senador Eduardo
Braga, Relator.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo nº 274, de
2012 (nº 492/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Previdência Social e seu
Protocolo Adicional entre a República Federativa do
Brasil e a República Federal da Alemanha, assinado
em Berlim, em 3 de dezembro de 2009.
É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT – SP)
– O Projeto de Decreto Legislativo nº 274, de 2012,
vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo prazo de cinco
dias úteis, tendo a referida Comissão o prazo de 15 dias
úteis para opinar sobre a matéria, prorrogável por igual
período, nos termos do art. 376, III, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, §§
3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 259, de 2008, do Senador Papaléo Paes, que altera a Lei nº 6.360,
de 23 de setembro de 1976, para dispor sobre
a impressão do número do lote e das datas de
fabricação e de validade de medicamentos; e
– Projeto de Lei do Senado nº 38, de 2011, do Senador
Clésio Andrade, que altera a Lei nº 8.723, de 28 de
outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de
emissão de poluentes por veículos automotores
e dá outras providências, para tornar obrigatória
a divulgação no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV e na Nota Fiscal, a
quantidade de emissão dos gases poluentes e de
gás carbônico (CO2), gás de efeito estufa, emitidos
na atmosfera pelos veículos automotivos.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, os Projetos vão à Câmara dos Deputados.

MAIO 2012

Maio de 2012

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. GLPMDB nº 136/2012
Brasília, 22 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a cessão de uma vaga de Suplente no Bloco
Parlamentar da Maioria, ao Partido Social Democrático – PSD, para compor a Comissão Especial Externa
do Senado Federal, na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a 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.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado nº 294, de 2001 (nº 6.405/2002, naquela
Casa), de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito – Futebol, que regula a profissão de árbitro de
futebol e dá outras providências.
É o seguinte o Substitutivo:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Substitutivo da Câmara vai às Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos
Sociais.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu,
do Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso nº 490-Seses-TCU-Plenário, de 2012, na origem,
encaminhando cópia do Acórdão nº 1.165/2012-TCU-Plenário.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 24 de maio do corrente.
É o seguinte o Aviso:

MAIO 2012
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Aviso nº 490-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 16 de maio de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 037.773/2011-9, pelo Plenário desta Corte
na Sessão Ordinária de 16-5-2012, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso
do Ministro de Estado da Justiça:
– Nº 646, de 22 de maio de 2012, em resposta ao
Requerimento nº 150, de 2012, de informações,
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício
da Ministra de Estado do Meio Ambiente:
– Nº 332 de 22 de maio de 2012, em resposta ao Requerimento nº 156, de 2012, de informações, de
autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, queria
pedir a minha inscrição para falar pela Liderança do
PTB; a autorização já está na mesa.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pela Liderança, não é?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para uma
comunicação parlamentar, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Um momentinho.
Liderança, já chegou a autorização.
Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Comunicação parlamentar.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Comunicação inadiável, Senador Paim, primeiro inscrito.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Sem revisão do orador.) – Senadora Marta Suplicy,
é realmente uma comunicação inadiável; quero falar
sobre a seca do Nordeste brasileiro. Peço a minha
inscrição a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – É inadiável mesmo a comunicação. Desculpe-me a brincadeira.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Srª Presidente, para uma comunicação.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Eunício é segundo.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Sem revisão do orador.) – Comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Inácio Arruda é o terceiro.
Como o Senador, primeiro inscrito, não se encontra presente, eu vou dar a palavra ao primeiro orador
da comunicação inadiável, Paulo Paim, chamando o
Senador Paulo Bauer para vir ao plenário, porque o
segundo inscrito, o Senador Jarbas Vasconcelos, já
está presente.
Com a palavra o Senador Paim, como comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Senadora Marta Suplicy, venho à tribuna do Senado – eu,
que muitas vezes questiono a morosidade, a demora da Câmara dos Deputados de votar projetos que
tenham alcance social muito grande – para elogiar
o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado
Marco Maia, enfim, os Deputados, porque, no dia de
ontem, terça-feira, aprovaram, por 360 votos a 20, em
segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição
nº 438, de 2001, a chamada PEC do Trabalho Escravo,
de autoria do ex-Senador Ademir Andrade, aprovada
há praticamente uma década por este Senado. Enfim,
foi aprovada, e isso é o que importa.
A proposta de combate ao trabalho escravo, para
mim, é fundamental. A PEC permite a expropriação
tanto de imóveis rurais e urbanos onde a fiscalização
encontrar exploração de trabalho escravo. Nós temos
visto muitos casos na área rural, mas também muitas
situações na própria área urbana.
O Ministério do Trabalho informa que de 1995 a
2005, em 10 anos, 45 mil pessoas foram libertadas da
condição de trabalho escravo.
Quero aqui, neste momento, deixar meus cumprimentos aos Deputados, porque nós tínhamos a meta
– nós que militamos nesta questão dos direitos humanos – de, no mês de maio, aprovar a PEC do trabalho
escravo. Pelo menos a Câmara votou, e volta, claro, ao
Senado, e também a questão das cotas, pelas quais
o Supremo já decidiu.
Hoje, ainda, conversamos com o Presidente da
CCJ que nos informou que estará na pauta de quarta-feira da semana que vem, quando a matéria será,
então, deliberada. Com isso, tanto o Senado como a
Câmara atendem uma demanda popular e social tão
importante, que é o combate ao trabalho escravo, permitindo que brancos e negros e índios pobres tenham
acesso ao ensino superior.
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Quero, finalizando, Srª Presidente, dizer que,
segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, existem
no mínimo, no próprio Estado que aqui discorre, que é
o Rio Grande, cinco fazendas que adotam o trabalho
escravo. Estou trazendo esta informação agora, nos
Municípios de Mostardas, São José do Norte, Bom
Jesus e Cacequi, todas no meu Rio Grande. Aqui eles
avançam na denúncia.
Acho que essa decisão da Câmara merece aqui
os nossos elogios. Vamos agora torcer para que o Senado vote com rapidez essa matéria na versão oriunda
da Câmara dos Deputados.
Quero registrar ainda que recebi uma delegação
de vereadores de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Srª
Helen Cabral, Sr. Jorge Trindade (Jorjão) e o Sr. Admar Pozzobom, que me entregaram uma moção da
Câmara de Santa Maria de apoio ao Projeto de Lei
2295, acompanhado de centenas de assinaturas. O
projeto trata da jornada de trabalho de enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem e institui a jornada de 30 horas.
A matéria foi aprovada por unanimidade na CCJ
da Câmara e está, neste momento, na última comissão daquela Casa.
Faço o registro de apoio a essa proposta dos
auxiliares e técnicos de enfermagem e também enfermeiros, que visa garantir-lhes o turno de seis horas.
Era isso, Srª Presidenta, e peço que considere,
na íntegra, como se eu tivesse lido, já que comentei, os
dois pronunciamentos. Fiquei nos meus cinco minutos.
Obrigado.
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, louvável a decisão da Câmara dos Deputados, que no dia de ontem, terça-feira, aprovou por 360
votos a 20, em segundo turno, a Proposta de Emenda
à Constituição N° 438/2001, a chamada PEC do Trabalho Escravo, de autoria do ex-senador Ademir Andrade.
Essa proposta, uma exigência da nossa sociedade
e tão necessária para o respeito aos Direitos Humanos,
agora será encaminhada aqui para o Senado Federal.
A PEC permite a expropriação de imóveis rurais
e urbanos onde a fiscalização encontrar exploração de
trabalho escravo. Esses imóveis serão destinados à
reforma agrária ou a programas de habitação popular.
A Constituição diz que toda propriedade rural ou
urbana deve cumprir função social. Não pode ser utilizada como instrumento de opressão ou submissão
de qualquer pessoa.
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É sabido que há milhares de casos de trabalhadores forçados à condição de escravos, tanto no campo
como nas áreas urbanas.
Dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, indicam que, desde 1995, mais de 45 mil pessoas foram libertadas dessas condições pelo Estado
brasileiro,
O Código Penal define assim o crime de trabalho escravo:
“Reduzir alguém a condição análoga à de escravo,
quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada
exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes
de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua
locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto”.
Quem explora trabalho escravo já está sujeito a
reclusão de dois a oito anos e multa, além da pena
correspondente à violência praticada.
A pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente ou por motivo
de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.
O trabalho escravo viola os direitos humanos e
deve ser tratado como tal. Quem não comete o crime de
escravizar pessoas não deve ter medo desta proposta.
Sr. Presidente, o Senado Federal tem a obrigação
de aprovar a PEC do Trabalho Escravo. Agora, dentro
do espaço democrático que lhe cabe, do bom debate,
não pode e não deve se omitir ou ser conivente com
possíveis alterações que vão de encontro aos direitos
humanos e aos diretos trabalhistas.
Digo isso, pois há um suposto acordo, para retirar, através de projeto, os termos “jornada exaustiva”,
“condições degradantes de trabalho” e “preposto” e
incluir a necessidade de ameaça, coação e violência
para a caracterização do trabalho escravo.
Srªs e Srs. Senadores, aproveito para saudar
também a criação, na última segunda-feira, de uma
comissão para erradicação do trabalho escravo no
Rio Grande do Sul.
Uma iniciativa da Procuradoria Geral do Estado
(PGE), em parceria com a Secretaria da Justiça e dos
Direitos Humanos e outras entidades.
O principal objetivo da comissão será propor mecanismos para a prevenção e a erradicação do trabalho
escravo no Rio Grande do Sul.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego,
existem no estado cinco fazendas que utilizam o trabalho escravo como mão de obra.
Elas estão localizadas em Mostardas, São José
do Norte, Bom Jesus e Cacequi, e realizam corte de
pinus, colheita de batata e extração de madeira como
atividades.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, recebi hoje peia manhã três vereadores do
município de Santa Maria: Helen Cabral, Jorge Trindade (Jorjão) e Admar Pozzobom.
Na oportunidade, recebi uma moção, da Câmara
Municipal de Santa Maria, de apoio ao Projeto de Lei
2295/2000, acompanhada de centenas de assinaturas
de cidadãos gaúchos.
O projeto trata da jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e institui
a jornada de seis horas diárias e trinta horas semanais.
A matéria foi aprovada por unanimidade na CCJ
da Câmara em 2009, ultima comissão pela qual passou, e possui inúmeros requerimentos para inclusão
na pauta de votação em regime de urgência.
Faço este registro tão somente para demonstrar
meu apoio à aprovação da matéria.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Paim.
Com a palavra o Senador Paulo Bauer como orador inscrito, primeiro do dia.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Marta Suplicy, Presidente desta sessão e Vice-Presidente da Casa; Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
é com muito prazer que compareço ao plenário e a esta
tribuna para lhes apresentar uma proposição que entendo ser relevante e considero oportuna, no momento
em que, no Brasil, temos notícias de mudanças que
estão sendo realizadas na gestão do Banco do Brasil, na gestão do fundo de pensão dos funcionários do
Banco do Brasil, fruto de desavenças, de desentendimentos que já são públicos e estão preocupando as
autoridades governamentais do nosso País.
No ano passado, em um contato que mantive
com um grande amigo meu de Joinville, com quem
no passado tive oportunidade de trabalhar e é um
funcionário aposentado do Banco do Brasil, o Sr. Ivo
Ritzmann, recebi dele uma informação a respeito de
um assunto que preocupa todos os funcionários e os
ex-funcionários do Banco do Brasil. Por isso, depois
de um estudo feito acerca do assunto que me foi apresentado por aquele amigo, valendo-me dos serviços
e do apoio da Consultoria Legislativa da Casa, sempre muito competente e qualificada, tenho, hoje, um
pronunciamento a apresentar a V. Exªs que justifica a
iniciativa da proposição que faço.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero lhes dizer
que é bastante frequente que o Parlamento, no exercício da sua atribuição legiferante, opte por estabelecer
preceitos normativos de caráter genérico, para que os
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aspectos específicos de determinadas matérias sejam
regulamentados pelo Poder Executivo.
O aspecto negativo desse processo é que quando a delegação é mal utilizada, acaba por propiciar,
pelo menos, uma violação do princípio democrático da
separação dos Poderes.
Esse é o caso, Srª Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, de diversos dispositivos da Resolução
do Conselho de Gestão da Previdência Complementar
nº 26, de 2008.
Essa resolução do CGPC deveria ter caráter meramente suplementar em relação às leis que dispõem
sobre Previdência Complementar. No entanto, a resolução do CGPC acaba, em diversos de seus dispositivos, por contrariá-los.
Por exemplo, no que tange especificamente à
destinação de eventual superávit que venha a ser apurado em plano de benefício de caráter previdenciário,
a Resolução nº 26 permite a devolução de parte dele
ao patrocinador do plano, disposição que não encontra
respaldo na legislação.
É por esse motivo, Srª. Presidente, que as entidades de classe sempre foram contrárias à devolução
de valores. Acertadamente, essas entidades argumentam não existir na legislação que regula a Previdência
Complementar qualquer previsão nesse sentido.
Como é amplamente sabido, uma resolução não
pode promover inovações legais, muito menos dispor
de forma diversa da prevista na lei a que se subordina.
É para pôr fim a essa ilegalidade que estou submetendo à apreciação desta Casa, com base no que
dispõe o inciso V do artigo 49 da Constituição Federal,
que prevê ser da competência exclusiva do Congresso
Nacional “sustar os atos normativos do Poder Executivo
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de
delegação legislativa”, Projeto de Decreto Legislativo
que revoga os arts. 15, 16, 17, 18, 20 e 25 da Resolução
CGPC nº 26, de 2008, aprovada pelo então Conselho
de Gestão da Previdência Complementar, atualmente Conselho Nacional de Previdência Complementar.
No momento em que trago esse projeto ao conhecimento do Plenário, cujo objetivo último é assegurar o equilíbrio financeiro dos planos de benefícios
de caráter previdenciário mantidos pelos fundos de
pensão, gostaria de alertar também para as distorções
que vêm ocorrendo num dos maiores fundos de pensão
do País – se não o maior –, a Previ, dos funcionários
do Banco do Brasil.
É o entendimento de muitos funcionários do Banco
do Brasil, ativos e inativos, que a Instituição, a partir de
2008, vem contemplando prioritariamente interesses
político-partidários para o preenchimento de cargos
da alta direção do Banco.
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m abril de 2008, o Banco do Brasil decidiu transformar salários indiretos – a exemplo de abonos, folgas, férias, auxílio-alimentação – dos diretores, dos
vice-presidentes e até do presidente da Instituição em
honorários. Em seguida, contrariando o regulamento
do Plano de Benefícios da Previ, essas regalias foram
incorporadas ao salário de contribuição da Diretoria.
Além do presidente, que recebe um salário de
R$ 47,300 mil mensais, de nove vice-presidentes, que
auferem R$ 42,700 mil mensais cada um, o Banco do
Brasil tem também 27 diretores, que ganham cada um
R$ 36,500 mil por mês .
O cálculo para pagamento dos benefícios da Previ
tem como base a média das últimas 36 contribuições.
No momento, inexiste um teto para os benefícios. Assim, a priori, pode se ver obrigada a pagar benefícios
exorbitantes àqueles que permaneçam à frente da
Diretoria do Banco por uns poucos anos, o que, evidentemente, representa um grave risco ao equilíbrio
financeiro do Plano de Benefícios da Instituição.
A Federação das Associações de Aposentados
e Pensionistas do Banco do Brasil, em defesa de seus
associados, vem, reiteradamente, denunciando as
investidas da atual administração do banco contra o
patrimônio da Previ. A Superintendência Nacional de
Previdência Complementar, por seu turno, já determinou
que, desde 2008, a Previ retirasse da base de cálculos
dos salários da Diretoria os valores transformados em
“honorários” pagos a ela. Tal determinação, contudo,
não foi cumprida.
Desejo, portanto, Srª Presidente, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, solidarizar-me com os funcionários do
Banco do Brasil, ativos e aposentados, bem como com
os pensionistas dos funcionários já falecidos, nessa
luta para impedir a dilapidação desse patrimônio que
é o Fundo de Pensão do Banco do Brasil.
Os nobres Colegas poderão, naturalmente, se
engajar nessa ação em defesa das entidades fechadas de Previdência Complementar, especialmente
apoiando o Projeto de Decreto Legislativo que estou
apresentando.
Era o que eu tinha a dizer.
Tenho a certeza de que o faço e apresento esta
proposição exatamente para preservar a segurança,
a qualidade, preservar uma instituição que é fundamental não apenas para assegurar tranquilidade aos
servidores do banco, mas à própria sociedade, porque,
como sabemos, a Previ participa de várias iniciativas,
de vários investimentos Brasil afora e, por isso mesmo, deve ser utilizada em benefício daqueles que são
seus contribuintes...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Deve
ser utilizada em favor do desenvolvimento do País, mas,
com toda certeza, não deve ser utilizada para beneficiar alguns que por algum tempo prestam serviços ao
banco, ocupando cargos de direção no mesmo.
Agradeço a V. Exªs.
Certamente, este projeto de resolução haverá de
tramitar até ser aprovado. Espero que o seja.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Paulo Bauer.
Sobre a mesa, projeto que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 275, DE 2012
Susta disposições acerca da apuração
do resultado e da utilização de superávit dos
planos de benefícios de entidades fechadas
de previdência complementar instituídas
pela Resolução do Conselho de Gestão da
Previdência Complementar nº 26, de 29 de
setembro de 2008.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam suspensos os arts. 15, 16, 17, 18, 20
e 25 da Resolução CGPC nº 26, de 29 de setembro de
2008, em razão de exorbitarem do poder regulamentar e dos limites da delegação legislativa outorgados
pelo arts. 3º e 5º da Lei Complementar nº 109, de 29
de maio de 2001.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A Resolução CGPC nº 26, de 29 de setembro de
2008, dispõe sobre as condições e os procedimentos
a serem observados pelos fundos de pensão na apuração do resultado, na destinação e utilização de superávit e no equacionamento de déficit dos planos de
benefícios de caráter previdenciário que administram.
O ponto mais polêmico dessa norma é o fato de permitir a devolução de parte do superávit dos fundos de
pensão às patrocinadoras.
As entidades de classe sempre foram contrárias à
devolução de valores, alegando não existir na legislação
(Leis Complementares nos 108 e 109, de 2001) qualquer previsão neste sentido. A lei prevê explicitamente
que, se houver superávit, deve ser feita uma reserva
de contingência de até 25% das reservas do plano e
o excedente a este valor deve ser contabilizado em
uma reserva especial para revisão do plano, ou seja,
a revisão das contribuições, das premissas atuariais e
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de benefícios. A Lei somente prevê que, se a revisão
implicar redução das contribuições, tal redução deverá obedecer à mesma proporção das contribuições de
participantes e patrocinadoras.
Desse modo, a Resolução ultrapassou os limites
legais, violando o princípio constitucional da legalidade
e extrapolou o poder regulamentador que detinha o então Conselho de Gestão da Previdência Complementar.
Todos sabem que às resoluções cabe apenas
regulamentar as situações previstas em lei, criando
mecanismos para torná-las executáveis, e nunca inovar ou dispor de forma diversa da prevista no diploma
legal ao qual se subordina. Assim, o referido Conselho,
ao publicar a Resolução CGPC nº 26, de 2008, deixou
de respeitar a vontade do legislador, criando uma nova
forma de disposição de valores integrantes da reserva
especial que não a revisão de planos de benefícios.
Diante do Exposto, com base no que dispõe o
inciso V do art. 49 da Constituição Federal, propomos
a sustação dos dispositivos supracitados da Resolução CGPC nº 26, de 2008, aprovado pelo Conselho
Gestão da Previdência Complementar (atual Conselho
Nacional de Previdência Complementar), por entendermos que exorbitam do poder regulamentar e dos
limites da delegação legislativa outorgados à Agência
sobre a matéria. – Senador Paulo Bauer.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR
Nº 109, DE 29 DE MAIO DE 2001
Mensagem de veto nº 494
Dispõe sobre o Regime de Previdência
Complementar e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
CAPÍTULO I
Introdução
Art. 1o O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma
em relação ao regime geral de previdência social, é
facultativo, baseado na constituição de reservas que
garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202
da Constituição Federal, observado o disposto nesta
Lei Complementar.
Art. 2o O regime de previdência complementar é
operado por entidades de previdência complementar
que têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, na forma
desta Lei Complementar.
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Art. 3o A ação do Estado será exercida com o
objetivo de:
I – formular a política de previdência complementar;
II – disciplinar, coordenar e supervisionar as atividades reguladas por esta Lei Complementar, compatibilizando-as com as políticas previdenciária e de
desenvolvimento social e econômico-financeiro;
III – determinar padrões mínimos de segurança
econômico-financeira e atuarial, com fins específicos
de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos
planos de benefícios, isoladamente, e de cada entidade de previdência complementar, no conjunto de
suas atividades;
IV – assegurar aos participantes e assistidos o
pleno acesso às informações relativas à gestão de
seus respectivos planos de benefícios;
V – fiscalizar as entidades de previdência complementar, suas operações e aplicar penalidades; e
VI – proteger os interesses dos participantes e
assistidos dos planos de benefícios.
Art. 4o As entidades de previdência complementar são classificadas em fechadas e abertas, conforme
definido nesta Lei Complementar.
Art. 5o A normatização, coordenação, supervisão,
fiscalização e controle das atividades das entidades de
previdência complementar serão realizados por órgão
ou órgãos regulador e fiscalizador, conforme disposto
em lei, observado o disposto no inciso VI do art. 84 da
Constituição Federal.
RESOLUÇÃO CGPC
Nº 26, DE 29 DE SETEMBRO DE 2008
Dispõe sobre as condições e os procedimentos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar
na apuração do resultado, na destinação
e utilização de superávit e no equacionamento de déficit dos planos de benefícios
de caráter previdenciário que administram,
e dá outras providências.
O Presidente do Conselho de Gestão da Previdência Complementar, no uso das atribuições que lhe
conferem os arts. 3º, 5º e 74 da Lei Complementar nº
109, de 29 de maio de 2001, e o art. 1º do Decreto nº
4.678, de 24 de abril de 2003, torna público que o Conselho, em sua 110ª Reunião Ordinária, realizada no dia
29 de setembro de 2008, considerando o disposto nos
arts. 18 a 22 da referida Lei Complementar, resolveu:
Proporção Contributiva
Art. 15. Para a destinação da reserva especial,
deverão ser identificados quais os montantes atribuíveis aos participantes e assistidos, de um lado, e ao
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patrocinador, de outro, observada a proporção contributiva do período em que se deu a sua constituição, a
partir das contribuições normais vertidas nesse período.
§ 1º Na hipótese de não ter havido contribuições
no período em que foi constituída a reserva especial,
deverá ser considerada a proporção contributiva adotada, pelo menos, nos três exercícios que antecederam a redução integral, a suspensão ou a supressão
de contribuições, observada como limite temporal a
data de 29 de maio de 2001.
§ 2º Em relação aos planos de benefícios que
não estejam sujeitos à disciplina da Lei
Complementar nº 108, de 2001, a destinação da
reserva especial poderá ser adotada de forma exclusiva
ou majoritária em prol dos participantes e dos assistidos, sem a observância da proporção contributiva de
que trata o caput, desde que haja prévia anuência do
patrocinador neste sentido.
Art. 16. A destinação da reserva especial aos
participantes e assistidos, relativamente ao montante
que lhes couber na divisão de que trata o caput do art.
15, deverá se dar considerando a reserva matemática
individual ou o benefício efetivo ou projetado atribuível
a cada um deles.

de seus membros, acerca das medidas, prazos, valores e condições para a utilização da reserva especial,
admitindo-se, em relação aos participantes e assistidos e ao patrocinador, observados os arts. 15 e 16, as
seguintes formas, a serem sucessivamente adotadas:
I – redução parcial de contribuições;
II – redução integral ou suspensão da cobrança
de contribuições no montante equivalente a, pelo menos, três exercícios; ou
III – melhoria dos benefícios e/ou reversão de
valores de forma parcelada aos participantes, aos assistidos e/ou ao patrocinador.
Parágrafo único. Caso as formas previstas nos incisos I e II não alcancem os assistidos, a EFPC poderá
promover a melhoria dos benefícios dos assistidos prevista no inciso III simultaneamente com aquelas formas.
Art. 21. A destinação da reserva especial será
precedida de comunicação ao patrocinador do plano
de benefícios.
Parágrafo único. Em relação aos planos de benefícios patrocinados pelos entes de que trata o art.

Seção III
Dos Fundos Previdenciais para Destinação
e Utilização da Reserva Especial

Art. 25. A destinação da reserva especial por meio
da reversão de valores de forma parcelada aos participantes e assistidos e ao patrocinador está condicionada
à comprovação do excesso de recursos garantidores
no plano de benefícios em extinção, mediante:
I – a cobertura integral do valor presente dos benefícios do plano; e
II – a realização da auditoria prévia de que trata
o art. 27.
§ 1º A reversão de valores aos participantes e
assistidos e ao patrocinador deverá ser previamente
submetida a SPC e somente deverá ser iniciada após
a aprovação de que trata o art. 26.
§ 2º A reversão de valores deverá ser parcelada,
iniciando-se pelo valor equivalente à devolução da última contribuição recolhida e assim retroativamente,
respeitado o prazo mínimo de 36 (trinta e seis) meses
para a duração do parcelamento e o cumprimento das
obrigações fiscais.

Art. 17. Os valores atribuíveis aos participantes
e assistidos e ao patrocinador, identificados na forma
do caput do art. 15, serão alocados em fundos previdenciais segregados, constituídos especialmente para
esta finalidade.
Art. 18. A utilização da reserva especial será interrompida e os fundos previdenciais de que trata o art. 17
serão revertidos total ou parcialmente para recompor
a reserva de contingência ao patamar de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas
quando for inferior o montante apurado a título de reserva de contingência.
Seção IV
Das Formas de Revisão do Plano de Benefícios
Art. 19. A EFPC, na determinação das formas e
dos prazos para a utilização da reserva especial, observado o disposto no art. 9º, deverá levar em consideração a perenidade das causas que deram origem
ao superávit que ensejou a constituição da reserva
especial, bem como a necessidade de liquidez para
fazer frente aos compromissos do plano de benefícios.
Art. 20. Cabe ao Conselho Deliberativo ou a outra
instância competente para a decisão, como estabelecido no estatuto da EFPC, deliberar, por maioria absoluta

Subseção III
Da Reversão de Valores aos Participantes
e Assistidos e ao Patrocinador

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
Com a palavra o Senador...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Mozarildo Cavalcanti, que fala pelo seu Partido,
pela Liderança.
Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero me inscrever
para falar pela Liderança do meu Partido após a Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, V. Exª...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sou
o número...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – É o primeiro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Depois da Ordem do Dia sou o primeiro?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – É o primeiro, porque o Mozarildo é o primeiro. V.
Exª será o primeiro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, é com tristeza, mas, ao mesmo tempo, com
tranquilidade – eu diria mesmo que estou até reconfortado – que tomo conhecimento de que, hoje, no meu
Estado, a Polícia Federal executou uma operação chamada Salmo 96, versículo 12, que prende servidores
federais. Estou lendo aqui a página da própria Polícia
Federal. Lerei o teor do que está escrito aqui:
“A Policia Federal deflagrou na manhã
de hoje, 23 de maio, a Operação Salmo 96:12,
que tem por objetivo desarticular complexa organização criminosa responsável pelo aumento em 363% do desmatamento no Estado de
Roraima entre os anos 2011 e 2012 [do atual
Governo de Roraima]. Inúmeros servidores públicos estão envolvidos no esquema criminoso.
A operação consiste no cumprimento
de 44 mandados de prisão, 11 mandados de
condução coercitiva, 6 mandados de busca e
apreensão, sendo 4 deles em órgão públicos.
A Justiça também autorizou 18 afastamentos
de funções públicas, 28 indisponibilidades de
bens de pessoas físicas, 20 indisponibilidades
de bens de pessoas jurídicas, além de suspensão de autorizações de desmatamento. No
total, 115 pessoas, entre ‘laranjas’ e familiares,
serão indiciadas.
A investigação, iniciada há mais de um
ano, procurou descobrir as causas do crescimento vertiginoso do desmatamento no Estado.
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Foi verificada uma rede de fraudes e corrupção que tentava dar aparência de legalidade
ao desmatamento a partir da obtenção fraudulenta de documentos junto ao Incra e de
licenciamento ambiental fraudulento junto ao
órgão estadual de meio ambiente (Femarh).
A quadrilha foi responsável [é bom chamar a atenção] pela regularização (‘grilagem’)
de área equivalente a 146 mil campos de futebol [isto é, regularização fictícia, fraudulenta,
de terras no meu Estado], autorização para
desmatamento de área equivalente a 21 mil
campos de futebol, autorização para extração
de 1,4 milhões de m3 de madeira (equivalentes a 56 mil caminhões, suficientes para fazer uma fila ininterrupta de São Paulo/SP até
Brasília/DF).
Foi identificado o envolvimento de oito
servidores do Ibama (incluindo o chefe de fiscalização), três servidores do Incra, seis servidores do Femarh, vinte madeireiros, quatro
empresários do ramo de consultoria ambiental, um servidor do órgão fundiário estadual
(Iteraima) [que é o Instituto de Terras de Roraima], um servidor público municipal e mais
de cem ‘laranjas’.
Os presos e indiciados responderão, na
medida de suas participações, pelos crimes
de corrupção ativa e passiva, formação de
quadrilha, prevaricação, coação no curso do
processo, violação de sigilo profissional, extração ilegal de madeira, usurpação de bens
da União, entre outros.”
Srª Presidenta, já denunciei desta tribuna que o
Instituto de Terras de Roraima (Iteraima) vem fazendo
um verdadeiro carnaval de corrupção no que tange à
titulação das terras que, sendo do ex-Território, estavam
em nome da União e foram repassadas para o Estado.
Está claro no site da Polícia Federal que fizeram a regularização – e colocam o termo “grilagem” – de área
equivalente a 146 mil campos de futebol.
Senadora Marta, no site da Polícia Federal, é
dito que foram presos cerca de cem laranjas, mas o
que sabemos é que, de fato, o que está sendo feito é
o seguinte: a titulação desses mais de três milhões de
hectares que a União passou para lá. Setenta por cento
dessa área vão ficar na mão de um grupo composto
por pessoas ligadas ao Governo estadual e também
por laranjas que têm a ver com esse grupo.
Peço somente mais dois minutos para encerrar,
Senadora Marta, dada a importância do tema.
Estou feliz quanto a esse aspecto, porque a Polícia
Federal está agindo no momento certo para coibir que

54

20854 Quinta-feira 24

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nosso Estado seja roubado para dar poder econômico
a um grupo de pessoas que não vai ser difícil identificar.
Lá atrás, eu disse que o avião do Governo do Estado havia feito mais de 69 viagens para uma fazenda
no Mato Grosso chamada Juara e tinha feito cerca de
30 ou 40 viagens para um Município do Amazonas
chamado Moura, que tem em seus cartórios terras que
pertenciam a Roraima quando ainda era Município do
Amazonas. Então, é preciso cruzar essas informações
e ir fundo nesse assunto.
Quero terminar, Senadora Marta, lendo a nota
do Incra sobre a questão:
“Com relação à Operação Salmo 96:12,
deflagrada na manhã desta quarta-feira (23),
pela Polícia Federal em Boa Vista, a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Roraima
informou a imprensa, por meio de nota, que:
1 – O Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra) é uma autarquia federal criada pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho
de 1970, com a missão prioritária de realizar a
reforma agrária, manter o Cadastro Nacional
de Imóveis Rurais (SNCR) e administrar as
terras públicas da União.
2 – A Polícia Federal cumpriu mandado
de busca e apreensão exclusivamente [é bom
que se esclareça aqui, é bom esse esclarecimento do Incra] no setor de Cadastro Rural,
de onde foram levados documentos e HDs de
computadores. Este setor é responsável pelo
cadastramento de todos os imóveis rurais,
estejam eles sob jurisdição da União, dos Estados ou dos Municípios.
3 – Tão logo o Incra tomou conhecimento da ação...”
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Fora do microfone.) – Srª Presidente, peço-lhe
um minutinho a mais.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador, peço que conclua, por favor.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Só faltam dois tópicos:
“3 – Tão logo o Incra tomou conhecimento
da ação, colocou-se à disposição para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem
necessários.
4 – Por fim, o Incra esclarece que o procedimento de transferência de terras da União
para o Estado de Roraima encontra-se suspenso desde 14 de março de 2011, em atendimen-
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to à Recomendação nº 01/2011 do Ministério
Público Federal.”
Então, veja bem: fiz questão de ler essa nota do
Incra, Senadora, porque, na verdade, o Incra também
já estava sabendo que essas terras repassadas para
o Estado estavam sendo roubadas.
Quero pedir a V. Exª que autorize a transcrição
das outras matérias que estão aqui, porque não vai
dar tempo de eu lê-las.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
Operação Salmo 96:12 prende servidores federais
Publicação: 23 de Maio de 2012
A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (23)
a Operação Salmo 96:12, que tem por objetivo desarticular complexa organização criminosa responsável
pelo aumento EM 363% do desmatamento no Estado
de Roraima entre os anos 2011 e 2012. Inúmeros servidores públicos estão envolvidos no esquema criminoso.
A operação consiste no cumprimento de 44 mandados de prisão, 11 mandados de condução coercitiva,
6 mandados de busca e apreensão, sendo 4 deles em
órgão públicos. A Justiça também autorizou 18 afastamentos de funções públicas, 28 indisponibilidades de
bens de pessoas físicas, 20 indisponibilidades de bens
de pessoas jurídicas, além de suspensão de autorizações de desmatamento. No total, 115 pessoas, entre
“laranjas” e familiares, serão indiciadas.
A investigação, iniciada há mais de um ano, procurou descobrir as causas do crescimento vertiginoso
do desmatamento no estado. Foi verificada uma rede
de fraudes e corrupção que tentava dar aparência de
legalidade ao desmatamento a partir da obtenção fraudulenta de documentos junto ao INCRA e de licenciamento ambiental fraudulento junto ao órgão estadual
de meio ambiente (FEMARH).
A quadrilha foi responsável pela regularização
(“grilagem”) de área equivalente a 146 mil campos de
futebol, autorização para desmatamento de área equivalente a 21 mil campos de futebol, autorização para
extração de 1,4 milhões de m3 de madeira (equivalentes a 56 mil caminhões, suficientes para fazer uma fila
ininterrupta de São Paulo/SP até Brasília/DF).
Foi identificado o envolvimento de oito servidores
do IBAMA/RR (incluindo o chefe de fiscalização), três
servidores do INCRA/RR, seis servidores do FEMARH, vinte madeireiros, quatro empresários do ramo de
consultoria ambiental, um servidor do órgão fundiário
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estadual (ITERAIMA), um servidor público municipal
e mais de cem “laranjas”.
Os presos e indiciados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de corrupção
ativa e passiva, formação de quadrilha, prevaricação,
coação no curso do processo, violação de sigilo profissional, extração ilegal de madeira, usurpação de bens
da União, entre outros.
Diz o Salmo 96:12: “ Regozijem-se os campos e
tudo o que neles há! Cantem de alegria todas as árvores da floresta.”
Em nota, Incra esclarece atuação
da PF na instituição
23/05/2012
Com relação à Operação Salmo 96:12, deflagrada
na manhã desta quarta-feira (23), pela Polícia Federal
em Boa Vista, a Superintendência Regional do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em
Roraima, informou a imprensa, por meio de nota que:
1 – O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) é uma autarquia federal criada
pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, com a
missão prioritária de realizar a reforma agrária, manter o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (SNCR) e
administrar as terras públicas da União.
2 – A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão exclusivamente no setor de Cadastro
Rural, de onde foram levados documentos e HDs de
computadores. Este setor é responsável pelo cadastramento de todos os imóveis rurais, estejam eles sob
jurisdição da União, dos estados ou dos municípios.
3 – Tão logo o Incra tomou conhecimento da
ação, colocou-se à disposição para prestar todos os
esclarecimentos que se fizerem necessários.
4 – Por fim, o Incra esclarece que o procedimento de transferência de terras da União para o Estado
de Roraima encontra-se suspenso desde o dia 14 de
março de 2011, em atendimento à Recomendação n°
01/2011 do Ministério Público Federal.
ITERAMA
Operação da PF investiga irregularidades
fundiárias
Assim como nos demais órgãos ambientais, na
Femarh os servidores não podem entrar para trabalhar
A Polícia Federal desencadeou uma operação
em todos os órgãos ambientais, nas primeiras horas
da manhã. Estão sendo feitas buscas e apreensões
no Instituto de Terras de Roraima (Iteraima), Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e

55

Quinta-feira 24 20855

Fundação Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos (Femarh).
A PF ainda não informou para a imprensa quantos mandados de busca e apreensão serão cumpridos
nem quantos mandados de prisão. Mas há informação
de que pelo menos no Iteraima há pessoas presas
acusadas de crimes ambientais.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti,
a quem parabenizo pela seriedade e gravidade das
comunicações.
V. Exª será atendido na forma regimental.
Nós temos aqui, hoje, nos visitando no plenário
do Senado – por coincidência e sorte, hoje, aqui na
Mesa, um Senador também de Brasília – as alunas dos
cursos de panificação e de camareira, visando à Copa
2014, do Instituto Federal de Brasília, do Programa
Mulheres 1000, do Gama – DF. (Palmas.)
Quero desejar-lhes as boas-vindas e dizer que
fico muito satisfeita, porque estamos vendo concretamente um programa para a Copa de 2014. Espero
que estejam gostando e aproveitando muito o curso.
Emprego há muito nessas áreas, mas vai haver mais
ainda. Sejam muito bem-vindas.
Com a palavra o Senador Jarbas Vasconcelos
como orador inscrito. (Pausa.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN.) – Srª
Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Sem revisão do orador.) – Solicito a minha inscrição no horário
de Liderança, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não. V. Exª está inscrito.
Com a palavra o Senador Jarbas Vasconcelos.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do
orador.) – Senhora Presidente,
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
é público e notório que a Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito do Cachoeira só saiu do papel porque o
Partido dos Trabalhadores pensava em transformá-la
num cadafalso para alguns de seus desafetos, incluindo políticos e setores da imprensa.
Quem acompanha as reuniões da CPMI pode
perceber o esforço do PT em trazer governadores que
não sejam os da sua legenda para depor na comissão.
Se for para convocar governadores – e eu acho que
deveriam ser convocados – tem de ser todos os governadores citados no processo: o de Goiás, do Distrito
Federal e também do Rio de Janeiro.
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Quanto à imprensa, parece que essa sanha de
persegui-la e de se sentir perseguido por ela já foi para
o beleléu. O revanchismo, a vendetta, são a marca da
base de apoio do Governo.
Felizmente, nem sempre os planos dos poderosos funcionam como estavam previstos. E um desses
imprevistos atende pelo nome de Delta, a principal empreiteira do Programa de Aceleração do Crescimento,
que, só no ano passado, recebeu R$884 milhões do
Governo Federal. De 2003 a 2011, o volume de recursos da União para a Delta cresceu cerca de 1.400%.
A intensa e comprovada ligação entre o esquema criminoso de Carlinhos Cachoeira e a Delta torna
inevitável a convocação pela CPMI do dono da Construtora Delta, o Sr. Fernando Cavendish. Vale a pena
relembrar que, na única entrevista que concedeu sobre
o escândalo, feita pela jornalista Mônica Bergamo, publicada pela Folha de S.Paulo no dia 19 de abril passado, o próprio Cavendish admitiu que poderia falar
para uma comissão parlamentar de inquérito. Portanto,
é no mínimo suspeito que o PT e a base de apoio do
Governo não apoiem essa convocação.
A opinião pública brasileira precisa ver esclarecida a real participação da Construtora Delta nesse
escândalo, e nada mais apropriado que o seu principal
executivo prestar as devidas explicações à CPMI do
Congresso Nacional.
A convocação da Comissão Parlamentar de Inquérito não deve ficar restrita apenas ao ex-diretor da
Delta no Centro Oeste, Cláudio Abreu, como se fosse
plausível imaginar que a empreiteira tivesse uma atuação regional dissociada do comando da empresa,
sediada no Rio de Janeiro.
Senhora Presidente,
Outra questão, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, à qual devemos estar atentos é a aquisição da
Construtora Delta pelo Grupo J&F Participações. Essa
operação precisa ter completa transparência, pois foi
realizada em tempo recorde e envolve personagens
e empresas com vínculos com o Governo. O primeiro desses vínculos é o fato de o J&F ser comandado
pelo Sr. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco
Central do Brasil.
O vínculo governamental com essa operação
fica ainda mais estreito diante da informação de que
o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) detém 31% do capital do frigorífico
JBS/Friboi, controlado pelo J&F. Imaginem o escândalo
que seria em um país que quisesse, realmente, com
determinação, apurar a corrupção.
Não há quem, em sã consciência, não desconfie
que essa aquisição foi operada nos bastidores pelo
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Governo Federal, com o objetivo de impedir uma investigação mais profunda nos arquivos da empresa.
Essa estranha teia de interesses é tão evidente
que o Procurador da República no Rio de Janeiro, Nívio
de Freitas Silva Filho, requereu a abertura de inquérito
civil público para investigar a venda da Delta. Vou aqui
reproduzir algumas das argumentações contundentes
do Procurador:
“Caso se concretize esse negócio, por
força de sua participação acionária no Grupo
JBS, o BNDES, em evidente afronta aos princípios da legalidade e moralidade, irá inexoravelmente participar de empresa sobre a qual
recaem notícias de graves ilicitudes e que se
sujeita a ser declarada inidônea para contratar
com o Poder Público.”
O Governo deveria usar seu peso e sua força
para impedir que uma instituição pública como o BNDES fosse envolvida numa operação suspeita, que
tem o objetivo claro de salvar uma empresa com envolvimento em ilícitos.
Senhoras e Senhores Senadores,
Nos últimos nove anos, desde que o PT chegou
à Presidência da República, sempre que surge alguma denúncia, algum novo escândalo, eu me coloco um
desafio: imaginar o que os petistas fariam e diriam se o
episódio tivesse ocorrido nos governos democráticos,
corretos e decentes de Fernando Henrique Cardoso
e de Itamar Franco.
O PT do passado defenderia uma ampla investigação, que abrangesse todas as obras em todo o País,
para que não pairasse nenhuma dúvida sobre a idoneidade da empresa e também do Governo. Acredito que
boa parte dos brasileiros desejaria que o Partido dos
Trabalhadores voltasse a ter aquele espírito aguerrido
e sobretudo fiscalizador de outrora.
Tenho certeza de que o PT daria imensa contribuição para que o Brasil jogasse luz sobre esses
subterrâneos da corrupção.
Não adianta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
o Governo Federal dizer que não tem nada a ver com
essa transação imoral, ilícita e estranha da Delta. A
mesma coisa ocorre quando o Governo diz – com relação a fortalecer o consumo para melhorar a economia
no Brasil – que pretende reduzir tarifas nos setores de
energia e da telefonia e que os Estados devem baixar
os impostos. Quem deveria dar o exemplo, primeiro, é
o Governo Federal, que deveria baixar as taxas federais, e não estar cobrando dos governos dos Estados
essa redução.
Como têm a maioria dos votos, o PT e os seus
aliados são determinantes para que a CPMI tenha uma
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atuação mais transparente, fazendo as convocações
necessárias e quebrando – isto é importante, fundamental – todos os sigilos daqueles que participaram
de um esquema que pode envolver bilhões de reais
– o sigilo bancário, fiscal e telefônico da diretoria da
Delta.. Sem esses pressupostos, a CPMI corre o sério
risco de cair no ridículo, de perder o resto de credibilidade que ainda resta, apesar do esforço diuturno de
algumas poucas e corajosas vozes de parlamentares
independentes.
Também é fundamental que essa operação nebulosa da venda da Delta venha a público, deixando
evidente que não há nenhum patrocínio governamental
e muito menos uso inadequado de recursos públicos.
É fundamental que se faça isso, Srs. e Srªs Parlamentares, para que este Senado Federal, que está no
fundo do poço, completamente desmoralizado perante a opinião pública, dê uma contribuição larga, para
não se afundar ainda mais, fazendo com que a CPMI,
através da maioria do Governo ali presente, impeça a
quebra dos sigilos dos envolvidos, e a convocação da
diretoria da Delta.
É importante que as pessoas que integram essa
CPMI não se submetam e não se sujeitem ao ridículo.
Era o que eu tinha a dizer, Senhora Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Jarbas Vasconcelos.
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 de todo o Brasil, especialmente do
meu querido Ceará, que acompanham a rádio e a TV
Senado, no último final de semana, Srª Presidente,
como Presidente regional do meu partido, o PMDB,
realizei uma extensa agenda de trabalho em cidades
do interior do Estado Ceará.
Voltei triste, preocupado e abatido com o desespero que presenciei no olhar de quem está vivendo
a maior seca, a chamada seca verde, dos últimos 30
anos; e que causa prejuízos quase irreparáveis no meu
Estado como também no Nordeste do Brasil, onde já
há mais de 800 Municípios em situação de emergência.
Infelizmente, esse fenômeno, que é cíclico e já
característico em nossa região, ainda atinge proporções trágicas para milhões de brasileiros. Drama que,
com certeza, já poderia ter sido bastante minorado ou
resolvido com a realização de obras de infraestrutura,
como a transposição do São Francisco, mas que ainda
estão com andamento abaixo do necessário, pratica-
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mente paradas, como é o caso da Transnordestina e
da transposição do rio São Francisco.
E aqui vale assinalar um agravante: em anos de
secas anteriores, essa e outras obras absorviam a mão
de obra sertaneja castigada pela estiagem. Hoje, não
resta agricultura, não resta água e não resta trabalho.
Nas últimas semanas, 99 Municípios cearenses,
ou seja, mais da metade do Estado, já estão em situação considerada grave, conforme levantamento das
autoridades, sendo que 56 deles foram obrigados a
decretar estado de emergência e, assim, acelerar um
pouco o recebimento de ajuda, tanto estadual quanto
do Governo Federal, conforme prometeu a Presidente
Dilma Rousseff, ainda em abril, a todos os Governadores do Nordeste reunidos em Aracaju.
Além das pessoas que diariamente são vistas
na televisão, enfrentando as degradantes e inumanas
filas dos caminhões-pipa para satisfazer a necessidade mínima, que é beber um copo d’água, a seca deste
ano afeta barbaramente a agricultura e a pecuária da
nossa região.
No Ceará, pelos números já confirmados no levantamento sistemático de produção agrícola do IBGE,
a safra deste ano será, no máximo, 50% do que foi
colhido no ano passado. As famílias cearenses que
vivem da agricultura não colherão mais do que 650 mil
toneladas de alimentos, contra uma colheita de 1,3 milhão de toneladas em 2011, sendo que o crescimento
esperado era de 10% em relação ao ano passado. Ou
seja, tivemos um decréscimo de quase 60%.
A esse cenário geral correspondem imediatamente dois graves impactos. O primeiro, na saúde e
nas condições básicas de sobrevivência das pessoas
atingidas, sem distinção de idade, dos que acabaram
de nascer aos mais idosos. Gente que fica à mercê da
conhecida e, como já disse, degradante distribuição de
um copo d’água ou de uma lata d’água por caminhões-pipa. Ao mesmo tempo, os técnicos do Ministério da
Integração avisam que ainda estão normatizando as
regras para a colocação de cinco mil caminhões-pipa.
Ora, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
como se pudéssemos pedir aos nossos irmãos cearenses que eles devem aplacar a sede e a fome, pois
os carimbos já estão sendo providenciados em Brasília. Esse mesmo alerta vale para outra ação que a
Presidente prometeu em Aracaju: a criação do Bolsa
Estiagem, no valor de R$400,00, que já deveriam estar sendo pagos, em cinco parcelas de R$80,00, para
as famílias rurais.
É preciso presteza, é preciso celeridade. A sede
e a fome não esperam.
Além das graves consequências para a saúde e
para a agricultura, é importante mostrar o quadro de
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desolação que a seca verde ja causou para a pecuária do Ceará.
No Ceará, neste final de semana, acompanhado do Deputado Mauro Benevides e de tantos outros
companheiros, fiz uma andança pelo interior, realizando
encontros regionais do Partido. Ouvi depoimentos alarmantes de criadores que, devido à falta de ração, de
capim, de sorgo e de milho, estão mandando os seus
rebanhos para conhecidos que moram em localidades
onde ainda resta pelo menos algum capim seco, para,
ao final da seca, dividirem meio a meio o que sobrou
da criação levada para aqueles lugares.
Para finalizar, Srª Presidente, em função de outros relatos que ouvi, vou fazer uma sugestão. Também
entre as medidas anunciadas em Aracaju, em relação
à falta de alimento para os rebanhos, à pecuária leiteira, particularmente, o Governo prometeu liberar os
estoques da Conab, num total de 400 mil toneladas de
milho, com a saca ao preço de R$18,10. Mas nenhum
caroço de milho chegou até o dia de hoje, pela Conab,
ao Esado do Ceará. O problema é que a velha burocracia é pródiga em criar longas e complexas listas de
exigências, mas, assim como os humanos, os animais
também não podem esperar.
Portanto, eu solicito às autoridades que sejam
simples e objetivas nos procedimentos e aceitem uma
coisa muito simples. Todos os anos, os criadores são
obrigados a fazer a vacinação contra a febre aftosa.
Assim, é muito fácil: é só calcular a quantidade de
animais que foram vacinados para se ter uma ideia
do tamanho do rebanho e autorizar quanto cada um
desses produtores pode comprar de milho.
(Interrupção do som.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– A situação é cruel e é de emergência. É fundamental
que os técnicos dos ministérios envolvidos apresentem o mesmo respeito e a mesma sensibilidade que
demonstrou a Presidenta Dilma Rousseff, quando,
acompanhada do ex-Presidente Lula, teve a oportunidade de conhecer a bravura, mas também o carinho
e o reconhecimento do povo do Ceará e do Nordeste
brasileiro durante a campanha eleitoral. Espero que ela
queira ser sempre recebida por lá da mesma maneira
que foi recebida na campanha eleitoral, com o carinho
dos cearenses e do Nordeste brasileiro.
Que Deus ilumine a Presidenta para que ela tome
as providências e determine a urgência, porque a fome
e a sede não podem esperar.
Muito obrigado, Srª Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Srª Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, tenho o triste dever de requerer a inserção
na Ata de nossos trabalhos de um voto de pesar pelo
falecimento de um político importante no Estado de
São Paulo, que, durante 44 anos, teve uma trajetória
política exemplar, que o levou a ocupar muitos cargos
no Executivo e no Legislativo. Refiro-me ao ex-Deputado Jorge Maluly Netto, que faleceu ontem na cidade
de Araçatuba.
Jorge Maluly, que a senhora também conheceu,
Senadora Marta, foi nosso colega na Câmara dos
Deputados, foi Prefeito de Mirandópolis, foi Deputado
Estadual, Deputado Federal, Secretário do Trabalho
e, por duas vezes, Prefeito de sua cidade, Araçatuba.
Jorge Maluly tinha uma multidão de amigos no
Estado de São Paulo. Era proverbial a sua lealdade,
a sua proximidade com seus companheiros. Graças a
isso, ele sempre teve votações consagradoras em suas
eleições, nas eleições que disputou. Ele foi também
um importante empresário da área de comunicações,
foi proprietário da emissora afiliada ao SBT.
Faleceu, deixando viúva a sua esposa, Terezinha.
À sua esposa e aos seus filhos, Jorge, Tânia e Mônica,
envio minhas sinceras condolências.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me V. Exª que eu também subscreva o requerimento de pesar pelo falecimento do Deputado Jorge
Maluly, por favor.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Com muita honra, Senador Suplicy.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Meus votos de solidariedade também à família
do Deputado Jorge Maluly, que foi nosso colega na
Câmara. São Paulo perde um grande político.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 461, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 218, combinado
com o art. 221, todos do Regimento Interno do Senado
Federal, a inserção em ata de Voto de Pesar e a apresentação de condolências à família, pelo falecimento,
neste dia 22 de maio de 2012, do Excelentíssimo Dr.
Jorge Maluly Netto, um dos mais influentes políticos
do Estado de São Paulo e empresário da comunicação de sucesso.
Em 44 anos de trajetória pública, ocupou cargos
variados, no Executivo e no Legislativo. Foi Prefeito de
Mirandópolis (1964-1966), Deputado Estadual (1967-
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1979), Deputado Federal (1979-2000) e Secretário
Estadual do Trabalho.
Jorge Maluly Netto foi Prefeito de Araçatuba por
dois, mandatos: de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004 e de 1º de janeiro de 2005 a 5 de setembro de 2008. Desde 1985 integrava o PFL, atual DEM.
Maluly era formado em medicina e também enveredava pelo agrobusiness. Por muitos anos foi proprietário da emissora afiliada do Sistema Brasileiro de
Televisão (TVI).
O ex-deputado nasceu no dia 28 de janeiro de
1931 e faleceu em sua casa, ao lado da família, vítima
de câncer de pâncreas. Maluly deixa a esposa Therezinha e os filhos Jorge, Tânia e Mônica.
À família, nosso sincero pesar pelo falecimento
do pai, do empresário da comunicação e do homem
público, que sempre esteve comprometido com o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado de
São Paulo. – Senador Aloysio Nunes Ferreira – Senadora Marta Suplicy – Senador Eduardo Suplicy.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Com a palavra, o Senador Jorge Viana, como
orador inscrito, em permuta com o Senador Antonio
Carlos Valadares.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de mais nada
registro que, neste final de semana, acompanhado do
Senador Aníbal, a convite do Governador Tião Viana
e do Prefeito Angelim, fizemos uma agenda extraordinária, em Rio Branco, visitando comunidades de produtores rurais onde o Governo tem desenvolvido um
trabalho extraordinário de apoio para que se utilize
tecnologia para melhor uso da terra e diminuição da
pressão por novos desmatamentos.
O Fantástico, como bem falou – salvo engano
ontem – o Senador Aníbal, aqui da tribuna, foi receber,
em frente ao Palácio, 1.500 pessoas; cada uma saiu
com a esperança de implementar seu próprio negócio,
por um programa de pequenos negócios da Secretaria de Estado de Pequenos Negócios, do Governo do
Estado do Acre, conduzido pelo Secretário Reis, pela
Sílvia e que o Governador Tião Viana tem tratado com
muito carinho. Ele, talvez por ser médico, bem como
o Senador Mozarildo que também é médico e colega nosso, sabem o quanto é importante, ao invés de
tentar administrar o sofrimento dos outros, cuidar das
pessoas que sofrem.
O Governador Tião Viana está dando prioridade
para os pequenos negócios criando uma secretaria,
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como, aliás, a Presidente Dilma tinha imaginado, idealizado e tem uma proposta de criar o Ministério de
Pequenos Negócios. O Governo do Acre criou a Secretaria de Estado de Pequenos Negócios, que já está
dando bons resultados porque está fazendo com que
milhares de famílias que vivem numa situação de pobreza extrema agora sonhem e tenham a esperança
de sair dessa situação. Isso é muito importante porque
o socorro, quando alguém está sofrendo, é indiscutível.
Mas e depois? Então, criar as condições para que as
pessoas saiam da situação de pobreza extremada é
fundamental, como vem fazendo a Presidente Dilma
e fez o Presidente Lula com o Programa Bolsa Família. A Presidente Dilma acaba de lançar um programa
cuidando das mães, para que elas cuidem mais dos
seus filhos.
Srª Presidente, Srs. Senadores, eu venho à tribuna do Senado, além desse informe, para tratar da
questão central que trago para o debate desta tarde,
para todos que estão nos ouvindo por meio da Rádio
Senado e da TV Senado e também pela Internet, dizendo que ainda hoje de manhã discutimos e debatemos
na Comissão de Constituição e Justiça.
Srª Presidente, V. Exª inclusive estava lá, fez uma
intervenção. Conseguimos votar, deliberar na comissão – a matéria agora vai para a Comissão de Assuntos Econômicos – sobre a destinação dos depósitos
judiciais, para que possamos ter o rendimento sendo
aplicado em benefício da própria Justiça, de um melhor serviço público para o País.
Havia ali também um debate sobre se deveríamos compartilhar esses recursos com a rede privada
de bancos. E o Senador Pimentel foi muito feliz quando
conseguiu fazer um relatório focado na constitucionalidade da matéria, mas também dando um posicionamento que permite – eu tenho confiança de que a
CAE vai referendar a posição – que esses recursos,
os depósitos judiciários fiquem na rede oficial de bancos, que são os que estão colaborando com o Brasil e
puxando essa mudança extraordinária nos percentuais
das taxas de juros.
Os juros do crédito pessoal, da aquisição de bens,
o capital de giro começou a experimentar mudanças
bastante significativas em toda a rede bancária, no
sistema financeiro como um todo. E não começou, eu
diria, por mérito do sistema financeiro ou da Febraban. Ao contrário, a resistência foi grande e o mérito
– é bom que se dê à pessoa certa – é da Presidente
Dilma, que fez uma verdadeira campanha no Dia do
Trabalho, nos seus discursos, nos seus despachos,
gerando uma mobilização na sociedade brasileira
no sentido de, primeiro, constatar uma realidade. Se
é verdade que o Brasil está tendo um crescimento
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econômico, a inflação está sob controle, a renda do
brasileiro está aumentando, se tem mais dinheiro circulando, se a inflação está controlada, se a economia
está indo bem, por que os juros bancários para um
cidadão que quer comprar um bem para a sua casa,
adquirir um imóvel, que quer a aquisição de um bem
simples ou mesmo um crédito pessoal tem que pagar
o juro mais caro do mundo?
Eu já fiz pelo menos uns três pronunciamentos
sobre isso e creio que, hoje, começamos a ter o que
comemorar. Puxados pela Caixa Econômica Federal,
pelo Banco do Brasil, pelo Banco da Amazônia e pelos bancos regionais e estatais, começamos uma significativa mudança nas taxas de juros para o cidadão,
para a economia.
A Presidente Dilma – aliás, ontem, aqui, veio o
Ministro da Fazenda e anunciou isto – está preocupada
com o aquecimento da economia e, de novo, mexeu no
IPI, para estimular a nossa importante base industrial
automobilística. Esse vaivém danado certamente vai
deixar de acontecer quando tivermos toda a atividade
produtiva no Brasil com políticas adequadas, especialmente de crédito.
Um cidadão, hoje, que tem uma renda, que se
estabeleceu, que tem uma segurança de renda precisa de crédito – como acontece em qualquer parte do
mundo onde a economia é saudável – para adquirir
bens e melhorar seu padrão e sua qualidade de vida
e de sua família, mas não pode ser assaltado, como
acontece hoje com as taxas de juros no Brasil. Esse
assalto vem disfarçado, embutido em números que às
vezes não conseguimos ver.
E é bom que se diga que, lamentavelmente, esta
semana ainda, a grande imprensa noticiou – ouvi isto
na CBN; li em vários jornais – que os bancos privados
estavam disfarçando uma nova cobrança: diminuem-se
os juros com uma mão e aumentam-se as taxas bancárias com a outra. Os serviços bancários dobraram
os custos em algumas situações.
Então, venho aqui fazer este registro, mas ressalto
que o essencial do meu pronunciamento, já que tenho
três minutos, Srª Presidente, é fazer um apelo ao Ministério da Integração, baseado na Lei nº 10.177, de 2001,
que, por meio do Ministério da Fazenda, estabelece
as condições de juros para os fundos constitucionais.
Estou-me referindo ao FNO, ao FCO e ao FCE, os três
fundos constitucionais que são a grande conquista da
Constituição de 1988 e que trouxeram a possibilidade
de o Brasil começar a pagar uma dívida que tem com
as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Os fundos constitucionais, como são conhecidos, são, hoje, a base da economia do meu Estado, o
Acre, e de qualquer outro Estado da Amazônia, além
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de serem a base da possibilidade de crescimento das
regiões Nordeste e Centro-Oeste.
E o que está acontecendo? Esta é a questão
central que trago, hoje, nesta tarde:
Nós estamos tendo redução dos juros nos bancos oficiais, nos bancos privados, mas eu gostaria que
a Presidente Dilma, que adotou medidas buscando
fortalecer o consumo, encampe outra luta que é a de
promover uma forte e grande mudança nos percentuais dos juros dos fundos constitucionais.
Sei que o Ministério da Integração é quem gerencia essa política que tem uma dependência do Ministério da Fazenda, mas hoje o fato é que os recursos
do FNO, do Fundo Constitucional do Nordeste e do
Fundo Constitucional do Centro-Oeste não são mais
tão atrativos como eram com a baixa de juros para as
outras aquisições de bens de consumo e até de giro.
E o fundamental do Brasil é ajudar o consumo sim,
mas o melhor jeito de ajudar o consumo no Brasil é
estimulando a atividade produtiva sustentável.
Eu gostaria que constasse aqui, nos Anais do
Senado, a minha solicitação. Sei que o Ministério da
Integração tem uma determinação de fazer essa mudança. Então, que seja acolhido o desejo do Ministério da Integração Nacional e no Ministério da Fazenda
seja feita a alteração da Lei 10.177, de 2001, para que
tenhamos uma redução nas taxas de juros dos fundos
constitucionais.
Os fundos constitucionais são fundamentais, Senador Rodrigo Rollemberg. Imagine se tivermos uma
forte redução nos juros cobrados aqui no Fundo Constitucional do Centro-Oeste, no Fundo Constitucional do
Norte, o FNO e também no Nordeste?
Estou confiante e vou apresentar um requerimento solicitando ao Ministério da Fazenda informações
de quando e como pretende apresentar uma proposta
de alteração na lei, para que tenhamos, de fato, uma
política que estimule a retomada do crescimento do
Brasil de forma sustentável. E para que o crescimento
seja sustentável é muito importante que a política de
incentivo se dê junto a quem trabalha, produz, inova;
a quem ajuda no desenvolvimento da região Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste. O Brasil tem uma dívida
com essas três regiões.
Há uma enorme diferença do que acontece na
região Norte, Nordeste e Centro-Oeste com o que
ocorre nas regiões Sul e Sudeste; e uma maneira de
repararmos, diminuirmos essa distância, deixarmos o
Brasil mais igual é termos uma política diferenciada de
juros para os fundos constitucionais imediatamente,
para que eles alavanquem o crescimento sustentável
dessas regiões.
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São essas as minhas palavras, Srª Presidente,
e agradeço a oportunidade e a tolerância de V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Jorge Viana.
Com a palavra o Senador Rollemberg, falando
pela Liderança do seu partido.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores,
serei muito breve, mas não posso deixar de fazer um
registro muito positivo da decisão tomada hoje pela
manhã – já no início da tarde, aliás – pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que aprovou uma
Proposta de Emenda à Constituição, de autoria do Senador Pedro Taques, que tive a honra de subscrever e
teve como Relator o Senador Eunício Oliveira.
Essa Proposta de Emenda à Constituição busca garantir, no preenchimento de cargos públicos, em
todas as esferas da administração pública, federal,
estadual e municipal, e no âmbito dos três Poderes,
Executivo, Legislativo e Judiciário, os mesmos requisitos previstos na Lei da Ficha Limpa. Isso, certamente,
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, vai contribuir
para melhorar a qualidade do serviço público brasileiro,
a qualidade no preenchimento das vagas do serviço
público, da mesma forma que, no meu entendimento,
a Lei da Ficha Limpa está contribuindo para melhorar
a qualidade da política e dos políticos no nosso Brasil.
Há algumas semanas, tive a oportunidade de subir a esta tribuna para comentar uma nota, que vi nos
jornais, de que a Presidenta da República, Presidenta
Dilma Rousseff, já tinha solicitado à sua assessoria
jurídica a elaboração de um decreto definindo esses
critérios para o preenchimento de vagas no serviço
público federal, no Executivo federal.
É importante – quero aqui reiterar – que a Presidenta Dilma continue nesse caminho, fazendo com
que o Poder Executivo federal se antecipe a essa decisão do Congresso Nacional, que deverá aprovar essa
proposta de emenda à Constituição. Mas o que vai,
definitivamente, colocar isso como um pressuposto
legal, como um pressuposto constitucional é a aprovação, nas duas Casas, dessa Proposta de Emenda
à Constituição, que define isso não apenas para um
Poder, mas para todos os Poderes, nas três esferas:
federal, estadual e municipal.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu estou
consciente de que o Brasil, além de consolidar, vem
aprofundando a sua democracia. É importante registrar
que há pouco mais de trinta anos o Brasil se encontrava
numa ditadura e nos últimos anos não foram poucos os
avanços conquistados pela população brasileira, como
a introdução da lei da ficha limpa no ordenamento po-
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lítico brasileiro; a lei da transparência, de autoria do
Senador Capiberibe, aprovada pelo Congresso Nacional, que obriga transparência das contas públicas, dos
convênios, dos contratos, dos pagamentos; a instituição da Comissão da Verdade, realizada recentemente
pela Presidente Dilma; a lei de acesso à informação;
e creio que a aprovação desta Proposta de Emenda
à Constituição está no mesmo rol dessas legislações,
dessas leis já aprovadas, que já entraram em vigor e
contribuem para o aprofundamento e a consolidação
da democracia no nosso País.
Portanto, agradecendo à nossa Líder Senadora
Lídice da Mata, em nome da Liderança do Partido Socialista Brasileiro, quero saudar todas essas inovações
no sistema legal, nos marcos legais da legislação brasileira, que vêm refinar, melhorar, aperfeiçoar a qualidade
da gestão pública, seja por meio do preenchimento de
cargos públicos, seja por intermédio de exigências para
aqueles que vão disputar mandatos eletivos.
Portanto, fica aqui esse registro, com muita alegria, esperando que o Plenário do Senado Federal
possa rapidamente apreciar, em dois turnos, essa
Proposta de Emenda à Constituição, de autoria do
Senador Pedro Taques, a quem...
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Fora do microfone.) – ...mais uma vez parabenizo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Rollemberg.
Com a palavra O Senador Eduardo Suplicy, como
orador inscrito, em permuta com a Senadora Lídice
da Mata.
Em seguida, Senador Inácio Arruda.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta Marta Suplicy, agradeço à Senadora Lídice da Mata por esse intercâmbio de posições.
Quero aqui expressar ao Senador Eunício Oliveira, ao ex-Senador Mauro Benevides, aqui presente, ao
Senador Inácio Arruda e a todos no Ceará, a minha
solidariedade, diante da premência do povo do Ceará, na verdade, de todo o Nordeste, que está atingido
pela seca, e tenho certeza de que a Presidenta Dilma
Rousseff está olhando com muita atenção e carinho
e tomando as providências para acudir a população
do Nordeste.
Mas, hoje, Srª Presidenta, quero falar sobre o
princípio da transparência no serviço público e a determinação de divulgação dos salários dos servidores.
Os editoriais de ontem, 22 de maio, dos principais
jornais de São Paulo – Folha de S.Paulo e O Estado
de S. Paulo – discorreram sobre a importância para o
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País da divulgação, de forma individual, dos salários
dos servidores públicos.
A discussão, como sabemos, é fruto da aprovação da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, a
chamada Lei de Acesso à Informação, que foi regulamentada peia Presidenta Dilma Rousseff, por meio do
Decreto nº 7.724, de 16 de maio deste ano, ocasião
em que ela também designou os membros da Comissão da Verdade.
A Folha de S.Paulo, ao historiar o assunto, afirmou
que a discussão que se travava decorria de a norma
legal ter fixado diretrizes gerais para o cumprimento do
princípio constitucional da publicidade, mas ter deixado
para cada um dos Poderes a tarefa de regulamentar
sua aplicação.
Diz a Folha que “o Governo Dilma Rousseff editou decreto, no qual determina que os órgãos federais
divulguem na Internet, de forma individualizada, a remuneração e outros subsídios dos servidores, como
ajudas de custo, vantagens e jetons”.
A medida, como garantiu a Folha de S.Paulo,
“deve ser saudada como um avanço. Não há dúvida
sobre as vantagens da mais ampla e mais clara exposição dos gastos executados com dinheiro público.
Não só porque uma gestão transparente é menos
vulnerável a atos de improbidade administrativa, mas
também porque o contribuinte pode conhecer melhor
o destino dos impostos que paga”.
O jornal O Estado de S. Paulo, ao rebater posicionamento da Associação dos Magistrados Brasileiros
e de outras entidades de servidores públicos, declara
com firmeza que “são inconsistentes as alegações
das entidades corporativas do funcionalismo que se
puseram a protestar e ameaçam ir à Justiça contra a
divulgação individualizada dos salários e vantagens
pecuniárias adicionais pagos aos servidores do Executivo Federal”.
Diz o Estado de São Paulo que a sociedade, “ao
custear com seus impostos a paga dos servidores, por
isso mesmo chamados públicos, é o seu patrão. Daí ter
o direito de conhecer em detalhe, como o empresário
do setor privado, quem recebe quanto na sua firma.
De mais a mais, não apenas a remuneração, mas os
cargos ocupados e as funções exercidas pelo funcionalismo são informações de interesse coletivo. ‘É o preço
que se paga pela opção por uma carreira pública no
seio de um Estado republicano’, observou em 2009 o
ministro Carlos Ayres Britto, atual Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ação
de uma servidora contra a publicação de seu salário
no site da Prefeitura paulistana. O STF deu ganho de
causa ao Município. O Governo do Estado, aliás, pelo

MAIO 2012

Maio de 2012

Governador Geraldo Alckmin, anunciou que seguirá
a norma federal”.
Essa linha de raciocínio tem sido por mim defendida há mais de 20 anos. Não tenho dúvidas de que
quanto maior for a transparência no trato com a coisa
pública, maior será o benefício para sociedade brasileira e para o fortalecimento de sua democracia. Assim,
sempre entendi que a remuneração paga pelo Estado
aos seus funcionários é uma informação de interesse
público e, portanto, deve ser disponibilizada a todos.
No texto constitucional de 1988, o inciso XXXIII
do art. 5º garante que todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de interesse coletivo e
geral. O inciso lI do § 3º do art. 37 franquia a todos o
acesso a registros administrativos e informações sobre atos de governo.
Em 1988, fui eleito Vereador na cidade de São
Paulo e, em 1989, em razão da votação de mais de
201 mil votos, fui conduzido à presidência da Câmara
Municipal. Lá implementei algumas medidas que julgava, e ainda julgo, importantes para o bom desempenho
do trabalho de um administrador público. Dentre elas,
propus que todas as reuniões da comissão diretora fossem transmitidas, em tempo real, para a Casa inteira.
Também determinei a publicação da listagem completa
dos funcionários lotados na Câmara, contendo o nome,
a lotação e o salário de cada um.
À época, alguns servidores mais antigos e com
alta remuneração vieram a mim e pediram-me, em uma
reunião, e disseram-me: “Presidente, o senhor quer
divulgar nossa remuneração? Imagine, alguns de nós
fomos casados, e a ex-mulher vai ficar sabendo quanto
é que ganhamos”. E eu falei: “Mas é direito delas saber
o quanto ganha a pessoa que foi casada com elas”.
Solicitei, então, os pareceres dos juristas Goffredo da
Silva Telles e José Afonso da Silva e ambos, cada um
por si, encaminharam os seus pareceres, em que diziam exatamente que, como eram servidores do povo,
eram pagos pelo povo, então, era direito do povo saber
o quanto ganhavam.
Logo que cheguei ao Senado Federal, apresentei
o Projeto de Resolução nº 7, de 7 de março de 1991,
assinado também pelos Senadores – quero aqui recordar – Pedro Simon, Mário Covas, Fernando Henrique
Cardoso, Maurício Correa, José Paulo Bisol, Chagas
Rodrigues, Alfredo Campos e Nelson Wedekin, discriminando que o Senado Federal deveria publicar
anualmente uma relação contendo os nomes de seus
servidores com o respectivo cargo e remuneração final bruta. Determinava, ainda, o projeto que as compras efetuadas e os serviços contratados pelo Senado seriam dados a conhecer mensalmente por meio
de publicação no Diário do Congresso Nacional. Na
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justificativa da matéria, dizia que o projeto tinha por
objetivo dar transparência a todas as atividades da
Casa, particularmente àquelas que envolviam gastos
com bens, serviços e pessoal.
Como a proposição não foi aprovada, voltei a
apresentar novo projeto de resolução com o mesmo
teor, o Projeto de Resolução nº 13, de 3 de abril de
2002. Como esse segundo projeto também não logrou
êxito, apresentei um terceiro, que está tramitando, o
Projeto de Resolução nº 24, de 5 de junho de 2009, a
fim de que o Senado tornasse público, semestralmente, por meio do Diário e do sítio eletrônico, agora que
temos a Internet, relação contendo os nomes dos servidores com o respectivo cargo e remuneração bruta
final, agrupados de acordo com a unidade de lotação.
Eu me batia contra a argumentação para o arquivamento das matérias, originária sempre de alguns dos
funcionários e de suas entidades, que colocavam o
princípio da privacidade individual acima do princípio
da publicidade no serviço público.
Com a evolução da interpretação constitucional
e a consolidação do Estado democrático de direito
em nosso País, a tese de que o interesse público está
acima do interesse privado venceu, quando se trata
da transparência de gastos públicos.
Na noite de ontem, o Supremo Tribunal Federal
decidiu divulgar nominalmente os salários dos próprios
Ministros e de todos os seus servidores, medida que vale
apenas para o Supremo Tribunal Federal, mas que, tenho
certeza, será estendida para todo o Poder Judiciário.
Desta forma, não há mais razões, de fato ou de
direito, que impeçam o Senado de também disponibilizar, no seu sítio eletrônico, na Internet, a remuneração
e subsídios recebidos por...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...ocupantes de função ou cargos públicos, incluindo
auxílios, ajudas de custo e gratificações, indenizações
e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como
proventos de aposentadoria, pensões.
Esse é o pedido que faço ao Presidente José
Sarney e à Mesa Diretora – à Senadora Marta Suplicy,
Vice-Presidente e a toda a Mesa – Srªs Presidente,
para que determine desde logo a publicação dessas
informações no site do Senado.
Nós, membros do Congresso Nacional, em particular do Senado Federal, que temos a responsabilidade de fiscalizar o Poder Executivo, temos que dar
o exemplo na nossa Casa, eis por que recomendo ao
Presidente José Sarney que nem precise aguardar a
regulamentação do Ministério do Planejamento. Nós
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podemos, no Senado Federal, dar o exemplo, como
o fez ontem por decisão o Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado, Srª Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
A ESTADISTA EM CONSTRUÇÃO
Por Luiz Carlos Bresser-Pereira, na “Folha”
MUITOS SERÃO OS DESAFIOS QUE
DILMA ENFRENTARÁ; NÃO SABEMOS QUANTA FORTUNA TERÁ, MAS QUE TERÁ ‘VIRTÙ’
“Primeiro, foi a demissão de ministros comprometidos [ou melhor, suspeitos] 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.
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
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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 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 como fecho desta coluna. Muitos serão ainda
os desafios que Dilma terá que enfrentar; não sabemos
quanta fortuna terá, mas já sabemos que terá “virtù”.”
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Suplicy. Estou de pleno
acordo com V. Exª.
Tenho acompanhado esse pleito, essa demanda de V. Exª durante todos esses anos. Acompanhei
o comportamento na Câmara de São Paulo, quando
tornou públicos todos os salários. A resistência existe,
mas não adianta o Senado ficar para trás. Os tempos
mudam e é assim que tem que ser.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa o Deputado Anderson
Ferreira, como membro titular, em substituição ao Deputado Lincoln Portela, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
570, de 2012, conforme o Ofício nº 341, da Liderança
do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB, na
Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Of. nº 341/2012 – LPR
Brasília, 23 de maio de 2012
Assunto: substituição de membro de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Anderson Ferreira (PR –
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PE) como membro Titular em substituição ao Deputado
Lincoln Portela (PR – MG) na Comissão Mista destinada
examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória
nº 570, 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 Lincoln Portela,
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Inácio Arruda para
uma comunicação inadiável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permita-me, Srª Presidenta.
Eu gostaria, porque se trata do mesmo assunto,
de requerer que seja inserido nos Anais, junto com o
meu pronunciamento, o artigo do Professor Luiz Carlos
Bresser Pereira “A Estadista em Construção”, em que
elogia a Presidenta pela Lei de Acesso à Informação
e recorda do tempo em que ele, como Ministro da Administração, também propôs a divulgação completa da
remuneração de todos servidores.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É verdade.
V. Exª será atendido de acordo com o Regimento.
Com a palavra, o Senador Inácio.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto
à tribuna do Senado Federal para tratar de um tema
que considero dos mais significativos do nosso País:
a educação pública brasileira.
Há pouco, em audiência na Comissão de Educação, esse tema foi esmiuçado pelos nossos convidados. Lá estava a Senadora Lídice da Mata, que
está nos acompanhando na sessão neste instante, e
a Senadora Ana Amélia, que foi a propositora daquela
audiência pública muito significativa. Nós fizemos ali
uma abordagem do tema da educação como um desses que são centrais, estratégicos para um projeto de
desenvolvimento.
Quando a economia retoma a sua atividade, nós
começamos a crescer novamente, a atrair investimentos do mundo inteiro que vêm para o Brasil; são fábricas, indústrias que chegam ao nosso País. Quando
a nossa agricultura também se desenvolve, passa a
garantir a alimentação para o povo brasileiro e a exportar alimentos para o mundo, em todas as áreas de
atividade agropecuária brasileira.
Na hora de crescimento é que mais necessitamos de gente preparada, preparada culturalmente,
com formação técnica e de especialistas em todas as
áreas do conhecimento: na engenharia, na saúde, na
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cultura, no saber jurídico. Em todas essas áreas nós
precisamos de gente altamente qualificada.
Quero citar um exemplo porque, normalmente,
ao se tratar da educação, pensa-se: “Ora, nós vamos
esperar vinte anos, porque, para formar da educação
infantil até a universidade, são vinte anos.” Aí, o prefeito
olha, o governador, o Presidente, e dizem: “Poxa, vai
demorar tanto que o meu mandato já terminou. Então,
não vai render frutos imediatos para o meu governo”.
Por isso, protela-se esse investimento.
Eu quero dar o exemplo da aplicação de um programa simples, que ganhou um nome também muito
simples: Programa de Alfabetização na Idade Certa.
É só isto: Paic, um programa que está sendo aplicado
no meu Estado, no Ceará, que está sob o comando
do Governador Cid Gomes. Esse programa convoca
as prefeituras, convoca os prefeitos, estimula os professores. O que nós queremos? Nós queremos que as
crianças sejam alfabetizadas na alfabetização. A hora
certa é esta. É nessa hora que elas têm de aprender
a ler, a começar a dominar a língua nacional, fator da
nossa unidade. É ali que elas têm de começar a conhecer os caminhos da Aritmética, as primeiras somas, as primeiras subtrações, as primeiras divisões,
as multiplicações. É nesta hora da alfabetização, do
primeiro ano, do segundo ano, para que elas possam
conquistar esse direito.
Esse programa tem tido uma curva ascendente,
porque, por um método simples, o Governo do Estado pegou o Fundo de Combate à Pobreza, tirou uma
parte e passou a considerá-la um bônus para as escolas que garantissem a alfabetização das crianças. A
cada criança alfabetizada, mais R$2 mil para aquela
escola. E se escola apadrinhar uma escola que estava
mal, mais R$1,5 mil para a escola que estava mal, por
cada criança. Um prêmio, um bônus, um bônus para
o saber, para o saber formar. Então, eu quero cumprimentar o Governo do Estado do Ceará e as prefeituras, pelo esforço.
Nós estivemos em uma solenidade, Srª Presidente,
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
...na segunda-feira, no Estado do Ceará (Intervenção
fora do microfone.), na presença do Ministro Mercadante, que ficou emocionado ao ver o entusiasmo dos professores, dos mestres, dos educadores, e a felicidade,
a alegria contagiante das crianças, que aprenderam a
ler na hora certa, no momento adequado.
Isso nos permite avançar. O nosso Estado pode
crescer mais, formando melhor o seu povo, e isso nós
temos conquistado. E ainda é pouco. Ainda é pouco!
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Nós precisamos de muito mais. E, para esse muito
mais, ao discutir hoje com dirigentes do Ministério da
Educação, nós propusemos que o Senado acelere uma
decisão, que é o uso do Fundo Social do Pré-Sal, destinando majoritariamente 50% desses recursos para a
educação, educação básica.
Nós temos que teimar nessa questão mais do que
Dona Lindu dizia para Lula que teimasse. Pois nós temos de ser mais teimosos, e o Senado tem de teimar.
Não é possível protelar essa decisão. É inaceitável.
Sem criar nenhum imposto novo, vamos injetar mais
recursos na educação. Isso é estratégico para projetos
de desenvolvimento. Nenhuma nação, nenhuma – nem
China, nem Índia, nem Estados Unidos, nem os países europeus, nem Japão – avançou sem investimento
maciço na educação. E sem criar imposto novo. Isto é
o mais importante: nós vamos injetar recursos novos
na educação. É daí que queremos tirar.
Portanto, Srª Presidente, conclamo os Senadores
a fazerem essa exigência na Comissão de Assuntos
Econômicos, onde a matéria está no momento.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Inácio Arruda.
Quero saudar os alunos do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Mato Grosso, do
campus de Rondonópolis – MT. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa, o Senado.
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner. Em
seguida, o Senador Paulo Davim.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Nobre Presidente Marta Suplicy e caros colegas, antes de tudo, associo-me à saudação feita pela Senadora aos estudantes de Rondonópolis, Mato Grosso.
Quero aproveitar também para fazer uma saudação a dois Vereadores da Câmara Municipal de Ilhota,
no meu Estado de Santa Catarina, que estão na Tribuna
de Honra. Quero saudá-los também neste momento.
Nobre Presidente, caros colegas, não é novidade
para ninguém a necessidade premente de um novo pacto federativo que restabeleça a distribuição equânime
do bolo tributário entre nossos entes federados. Essa
batida, esse princípio é muito claro entre os entes federados, entre os Estados e os Municípios. Quase todo
santo dia, esta matéria é debatida no Senado, no Congresso Nacional, por todos nós: como vamos encontrar
os mecanismos, a melhor maneira para começarmos
avançar? O Governo Federal também não quer abrir
mão, porque alega que tem sua programação, que já
tem o orçamento estipulado, que é difícil tirar daqui,
tirar de lá. Como é que vamos avançar? Como vamos
encontrar caminhos nessa direção? Atualmente, convivemos com uma perversa concentração nas mãos da
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União e de alguns poucos Estados, enquanto outros,
principalmente os Municípios, sofrem para estimular
o crescimento com o pouco que lhes resta.
Na alma dessas mudanças, no âmago dessas
alterações, eu diria, é possível apontar questões específicas, como os repasses dos fundos constitucionais, como o Fundo de Participação dos Estados e
dos Municípios, como novas regras para solucionar o
imbróglio da dívida com a União, além da divisão dos
royalties do petróleo.
É preciso que haja novas regras para desenvolver
isso. Hoje, as regras relativas às dívidas com a União e
com os Municípios se resumem a uma tabela de juros.
Notamos que, há anos, quando isso foi celebrado, os
índices adotados eram diferentes. Hoje, convivemos
com outros índices. Os juros da época não são os de
hoje. Essa é uma pregação muito clara.
Precisamos, o quanto antes, como ainda há pouco o Senador Jorge Viana defendia, reduzir os juros do
Fundo Constitucional, que é destinado ao Nordeste, ao
Norte e ao Centro-Oeste. Nós, no Sul, nem isso temos.
Nem isso temos! E o Fundo Constitucional, na verdade,
não tem juros altos, pois serve para ajudar o desenvolvimento, para investimentos. Mesmo assim, sendo
esses juros menores que outros quaisquer, prega-se
a redução. Então, precisamos encontrar caminhos.
Além de haver um indutor diferente para Estados
e Municípios, há outra questão central, que o Senado votou e que está na Câmara, que é a questão dos
royalties. Vou fazer uma pequena análise dos royalties,
que poderiam ajudar os Estados e os Municípios, sem
se mexer praticamente no Orçamento.
O petróleo é conhecido mundialmente como “ouro
negro”. Durante muito tempo, o Brasil dependeu da
importação do minério. Nos últimos anos, no entanto,
alcançamos a autossuficiência na extração e, em breve, devemos alcançar também no refino, promovendo
a desejada independência das importações tanto de
produto bruto como de derivados no campo do petróleo.
Hoje, praticamente temos a independência. Somente
no ano passado, foram extraídos pela Petrobras, uma
das maiores companhias energéticas do mundo, 2,1
milhões de barris de petróleo por dia – todo dia, foram
extraídos 2,1 milhões de barris de petróleo ‑, e esse
número deve aumentar neste ano. As perspectivas
são de aumento.
Mais que isso, as estimativas relacionadas às
reservas do pré-sal, ainda conservadoras, apontam
para um cenário alvissareiro, com elevado incremento na extração, superior a um milhão de barris de petróleo por dia, posicionando o Brasil entre os maiores
produtores mundiais.
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Os frutos dessa riqueza, no entanto, devem cumprir uma função social de justiça e de instrumento de
indução do desenvolvimento nacional. Nossa Carta
Magna de 1988 previu que a União, os Estados e os
Municípios onde ocorre a exploração recebam benefícios financeiros compensatórios aos danos colaterais,
entre eles, os ambientais. São os famosos royalties do
petróleo. À época, isso foi instituído. Por que foi instituído? Isso foi instituído, porque a exploração do petróleo
à época causava danos ambientais. Em função disso,
foi instituída a questão dos royalties.
É importante destacar a historicidade da norma
editada pelos nobres Constituintes em 1988. Naquele
momento, a produção era relativamente pequena, e os
riscos, inversamente proporcionais. A exploração era
pequena, e os riscos de dano ao meio ambiente eram
bem maiores. Era o inverso. Hoje, o cenário é diametralmente oposto ao daquela época. Hoje, é diferente. Ao
se explorar petróleo àquela época, o dano ambiental
era fantástico, era uma loucura! Hoje, isso mudou. Com
o aumento da tecnologia, o cenário é outro.
Em outubro de 2011 – portanto, faz pouco tempo – este Plenário aprovou o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 488/11, de autoria do Senador Wellington
Dias, com relatoria do Senador Vital do Rêgo, determinando novas regras na divisão dos royalties e da
participação especial entre os entes da Federação,
Estados e Municípios.
Pelo texto aprovado no Senado no ano passado,
a fatia da União nos royalties em regime de concessão, ou seja, os já vigentes, seria reduzida, cederia
um pouco. Por quê? A União e, da mesma forma, os
Estados e os Municípios produtores e aqueles afetados
cederam um pouco. Essa foi a política, porque, com o
aumento do petróleo, com o aumento da exploração,
os danos ambientais praticamente foram sumindo. A
nova tecnologia que a Petrobras tem aplicado, com
os recursos existentes, é de tamanha sorte, que, na
verdade, os danos ambientais ficaram bem aquém.
E o que previa o projeto apresentado pelo Senador Wellington Dias, pela Casa, pelo movimento do
Brasil e dos Municípios, relatado pelo Senador Vital
do Rêgo? Previa que seria distribuída parte desses
royalties, já que o dano ambiental no local não seria
tão significativo, já que havia aumentado a produção
de petróleo. O Brasil já é independente na produção
de petróleo, e há previsão de, com as reservas do pré-sal, a extração de petróleo fique na base de um milhão de barris por dia. Por que não poderíamos, então,
harmonizar e dividir esses royalties entre os Estados e
os brasileiros? Poderíamos seguir a linha que o Senador Inácio Arruda defendeu há pouco: uma parte para
a educação, outra parte para a questão social. Dessa
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forma, o Brasil poderia participar desse bolo. Essa é
a proposta. Seria dado um pouco para cada um, sem
prejuízo dos Estados e dos Municípios produtores e
afetados, e à União seria dada a maior fatia.
Queremos que todos participem dessa mesa,
todos os Estados e os Municípios. Todos fazem parte,
Srª Presidente...
(Interrupção do som.)
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Já vou concluir, Srª Presidente.
O assunto é muito presente e está na Câmara.
Estão discutindo-o. Por que não harmonizarmos essa
participação?
O impacto no meio ambiente, pela tecnologia, já
foi mais ou menos corrigido. Vamos, então, na direção
da questão social no Brasil, já que todos os Estados
e Municípios do Brasil consomem petróleo, para que
haja harmonia, para que haja a descentralização do
desenvolvimento, para que este seja mais equitativo.
Essa é a ideia que trago aqui.
Meu pronunciamento é composto de nove laudas, mas, como estou apenas na quarta página e meu
tempo está se esgotando, nobre Presidente, Senadora
Marta Suplicy, eu gostaria que V. Exª autorizasse que
meu discurso fosse considerado como lido.
Mas a síntese é esta: na época da criação dos
royalties, foi necessário que produzíssemos pouco,
porque os danos ao meio ambiente eram violentos na
região. Não havia tecnologia. Mas ninguém esperava
essa produção. Nós não sonhávamos com isso. O Brasil buscava o petróleo dos países árabes. Era aquela
loucura! Tínhamos de fazer média com eles. Mas, hoje,
temos o suficiente, e a tecnologia ajudou a corrigir os
danos ao meio ambiente.
Então, vamos distribuir para todos, sem prejuízo
de quem produz, para atender a educação, o desenvolvimento, a cultura, a questão social. Isso vai ajudar
os Municípios, os Estados e o Brasil inteiro.
Finalizando, Srª Presidente, peço que receba
este meu pronunciamento na íntegra.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR CASILDO MALDANER.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB.–
SC. Sem apanhamento taquigráfico) –
Royaties do petróleo: por uma distribuição federativa
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, não é novidade para ninguém a necessidade premente de um
novo pacto federativo, que restabeleça a distribuição
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equânime do bolo tributário entre nossos entes federados. Atualmente, convivemos com uma perversa
concentração nas mãos da União e de alguns poucos
Estados, enquanto outros, e principalmente os municípios, sofrem para estimular o crescimento com o
pouco que lhes resta.
Na alma dessas mudanças, é possível apontar
questões específicas, como os repasses do fundos
constitucionais, como o Fundo de Participação de Estados e de Municípios, novas regras para solucionar
o imbróglio da divida com União, além da divisão dos
royalties do petróleo.
Conhecido mundialmente como ‘ouro negro’, durante muito tempo o Brasil dependeu da importação
do minério. Nos últimos anos, no entanto, alcançamos
a autossuficiência na extração, e em breve devemos
alcançar também no refino, promovendo a desejada
independência das importações, tanto de produto bruto
como de derivados. Somente em 2011, foram extraídos
pela Petrobras, uma das maiores companhias energéticas do mundo, 2,1 milhões de barris de petróleo dia,
que devem aumentar este ano.
Mais que isso, as estimativas relacionadas as
reservas do Pré-Sal, ainda conservadoras, apontam
para um cenário alvissareiro, com elevado incremento
na extração, superior a um milhão de barris de petróleo
dia, posicionando o Brasil entre os maiores produtores mundiais.
Os frutos dessa riqueza, no entanto, devem cumprir uma função social, de justiça e de instrumento de
indução do desenvolvimento nacional. Nossa Carta
Magna, de 1988, previu que a União e os Estados e
municípios, onde ocorre a exploração, recebam benefícios financeiros compensatórios aos danos colaterais
– entre eles, os ambientais. São os famosos royalties
do petróleo.
É importante destacar a historicidade da norma
editada pelos nobres constituintes: naquele momento, a produção era relativamente pequeno e os riscos
inversamente proporcionais, cenário diametralmente
oposto ao vivido atualmente.
Em outubro de 2011, este plenário aprovou o
PLS 488/11, de autoria do senador Wellington Dias,
com relatório do senador Vital do Rego, determinando
novas regras na divisão dos royalties e da participação
especial entre os entes da Federação.
Pelo texto aprovado, a fatia da União nos royalties em regime de concessão – ou seja, os já vigentes – seria reduzida de 30% para 20%, já em 2012. A
dos Estados produtores cairia de 26,25% para 20%.
Os municípios produtores sofreriam maior redução: de
26,25% para 17% em 2012, chegando a 4% em 2020.
Os municípios afetados pela exploração de petróleo
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também sofrem cortes: de 8,75% para 2%. Estados e
municípios não produtores saltam de 8,75% para 40%.
Na redistribuição da participação especial, os 50%
da União passam a ser 42% em 2012. A partir daí, com
a expectativa de aumento das receitas, a União volta
a ter sua alíquota ampliada ano a ano, até chegar aos
46% propostos inicialmente pelo governo.
Para o regime de partilha, exclusivo do pré-sal,
o projeto adotava a seguinte divisão de recursos para
2012: União (20%), estados produtores (22%), municípios produtores (5%), municípios afetados (2%),
fundo especial para estados e municípios não produtores (51%).
Trata-se, sem sombra de dúvida, de uma proposta
federativa, distribuindo de forma mais justa esta riqueza que pertence a todos os brasileiros, caminho vital
para um modelo de desenvolvimento igualitário e justo.
Contudo, a proposta ainda não mereceu apreciação na Câmara dos Deputados, onde tramita desde
então. Os nobres parlamentares têm, diante de si, um
dever e uma oportunidade.
Seu dever, no cumprimento das funções para o
qual foram eleitos, na defesa do interesse dos brasileiros, é analisar e votar com o máximo de celeridade
possível, a proposta, de importância inestimável e urgente para o Brasil.
Junto, está uma oportunidade. A proposta aprovada pelo Senado já apontava para o caminho da distribuição descentralizada desses recursos, mas ainda
permite aprimoramentos, especialmente no que diz
respeito à participação da União na divisão dos rendimentos.
A esfera federal já concentra quase dois terços
de todos os tributos arrecadados no Brasil. Esta distorção é latente, e não creio que sobre ela repousem
dúvidas ou questionamentos. O novo regramento pode
ter o condão de equalizar essa desproporcionalidade,
permitindo que Estados e municípios de todo Brasil
possam contar com recursos que os permitam cumprir a missão de serem dínamos do crescimento descentralizado.
A via que devemos evitar, com todas as forças, é
a da postergação. Dado o momento econômico atual,
em que o Brasil encontra-se numa encruzilhada entre
as reformas estruturais necessárias para o crescimento
sustentável de longo prazo e as medidas mitigatórias
imediatistas, adiar decisões de tal grandeza e impacto
é uma irresponsabilidade com nosso futuro.
São nossas considerações, Sr. Presidente. Muito obrigado
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª será atendido de acordo com o Regimento,
Senador Casildo Maldaner.
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Com a palavra, o Senador Paulo Davim, pela
Liderança do PV.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna desta Casa na tarde
de hoje para fazer um registro do bom desempenho
da Ministra Maria do Rosário Nunes, que tem sido um
verdadeiro baluarte nas conquistas e na consolidação
dos direitos humanos no Brasil, não só pelo que já fez,
mas também pela publicação, por exemplo, na última
sexta-feira, dia 18, da Lei nº 12.650, publicada no Diário Oficial da União, também denominada Lei Joana
Maranhão, em homenagem à nadadora que denunciou o seu treinador por abuso sexual quando criança.
Essa Lei nº 12.650 muda o prazo de prescrição de
crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Atualmente, esse prazo é contado a partir do momento em
que aconteceu o crime. Com a Lei Joana Maranhão,
publicada na última sexta-feira, Lei nº 12.650, o prazo
de prescrição passa a contar quando a vítima completar 18 anos, a não ser que tenha havido uma proposta
de ação penal anteriormente.
Acho extremamente interessante essa proposta, essa lei publicada no Diário Oficial, na sexta-feira,
dia 18, porque é mais um instrumento para enfrentar
esse crime hediondo, que deixa a sociedade brasileira indignada.
As denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes representam 22% do Disque 100,
o telefone de denúncia dos direitos humanos. Vinte e
dois por cento! Acho um absurdo! Acho inadmissível!
Recebo essa publicação com muita alegria. É
mais um instrumento para enfrentarmos esse crime
hediondo.
Da mesma forma, Srª Presidente, ofereci um instrumento à sociedade brasileira, por intermédio desta
Casa, um projeto de lei de minha autoria que adiciona
o art. 258-C à Lei nº 8. 069, de 13 de julho de 1990, ou
seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Essa lei que apresentei dá acesso a banco de
dados sobre condenados em processo judicial transitado em julgado por crime praticado com violência
ou contra a liberdade sexual de criança e adolescente. Esse banco de dados, além dos dados pessoais,
como nome completo, data de nascimento, nome de
mãe, endereço residencial, local de trabalho, crime
pelo qual foi condenado, traz também antecedentes
criminais, perfil psicológico, critérios biotipológicos e
sinais de relevância, além da fotografia desses infratores. Esse cadastro nacional ficará à disposição de
juizados, varas criminais, varas da infância e juventude, conselhos tutelares, delegacias da criança e do
adolescente, Ministério Público. Enfim, é um cadastro
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ao qual as instituições que estão inseridas na defesa
da criança e do adolescente terão acesso.
Eu o acho importante, Srª Presidenta, porque os
que cometem esse tipo de crime, via de regra, reincidem. É importante, portanto, que a sociedade civil,
sobretudo as instituições que acompanham e que militam nessa área, conheça o perfil psicológico desses
infratores, dados pessoais que possam identificá-los
na sociedade brasileira.
Quero saudar essa luta incansável da Ministra
Maria do Rosário, verdadeiro baluarte na consolidação
dos direitos humanos no Brasil.
É só, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela
ordem, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, faço
o registro da visita do Senador Arturo Heviz Reyes,
Presidente da Comissão Especial da Agroindústria
Açucareira do Senado do México, e do Senador Jesús
Dueñas Llerena, que é Presidente da Comissão de
Agricultura do Senado do México. Vieram aqui nos
visitar, conhecer melhor como o Brasil produz etanol
e fizeram essa visita agora, à tarde, na Comissão de
Agricultura do Senado.
Portanto, faço o registro e também dou as boas-vindas aos Senadores mexicanos na nossa Casa.
Sejam todos bem-vindos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sejam muito bem-vindos ao Brasil e ao Senado Federal.
Quero tecer um comentário à fala do Senador
Paulo Davim, muito própria, e também ao impacto que
vai ter esse Projeto Joana Maranhão.
Nós tivemos esta semana um depoimento da
Xuxa, em nível nacional, muito forte, em que fala exatamente dessa experiência privada dela. Caso essa lei
já existisse, as pessoas que a molestaram poderiam
ir para a cadeia.
Mais do que tudo, acredito, pelo trabalho como
psicóloga, que essas experiências podem ser também
detectadas na escola, e os professores têm que ter
um treinamento para perceber a mudança no comportamento do aluno que está sendo molestado e, ou
conversar com a criança – conversar com a criança é
o primeiro ponto –, com a família, com muito cuidado,
porque nós sabemos que os molestadores moram
dentro das casas, ou com o Conselho Tutelar. Esse é
um gravíssimo problema.
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Parabenizo V. Exª pelos dois pontos: pelo seu
projeto e pelo da Joana Maranhão.
Quero também dar as boas-vindas aos alunos do
Centro de Ensino Médio 404, de Santa Maria, Distrito
Federal, que vieram ao nosso Senado.
Muito bem-vindos à nossa Casa. (Palmas.)
E agora com a palavra o Senador Eduardo Braga, que vai falar com a cessão do horário do Senador
Cyro Miranda.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidenta Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado e participantes das redes sociais, em primeiro
lugar, eu queria agradecer ao Senador Cyro Miranda
por nos ter concedido o tempo hoje, para podermos
prestar uma homenagem que reputo extremamente
especial desta Casa e, ao mesmo tempo, do povo do
Amazonas a um grande cidadão, a um grande homem
público e a um Senador da República que nos deixou
há quatro anos. Venho
������������������������������������
a esta tribuna falar de um homem que foi um raro exemplo de cidadão e de político
que honrou o Amazonas, honrou esta Casa e honrou a
política brasileira, Senadora Marta Suplicy. Refiro-me
ao Senador Jefferson Peres, cujo quarto aniversário
de sua morte hoje transcorre.
Professor formado em Direito pela Universidade
do Amazonas e em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, Jefferson Peres iniciou sua vida pública em
Manaus, como Vereador, em dois mandatos seguidos,
de 1988 a 1996, quando se candidatou vitoriosamente
ao Senado, aqui chegando em 1995.
Srª Presidenta, àquela altura, tive a oportunidade
de, na condição de Prefeito de Manaus, conviver com o
então Vereador Jefferson Peres na Câmara Municipal.
Nesta Casa, destacou-se pela defesa intransigente da ética como elemento essencial à função pública. Com seus pronunciamentos, que primavam pela
veemência e pela tolerância zero com os desmandos
dos governos e dos políticos, Jefferson Peres deixou
para a História um legado de correção e de combate
diuturno a todas as formas de corrupção, com isso
angariando o respeito dos seus pares neste plenário
e de todas as pessoas que acompanharam sua atuação parlamentar.
Sua atuante presença na tribuna produziu, para
todos os que se interessam pelos problemas do Amazonas, da Amazônia e do Brasil, um extenso conjunto
de ideias e de reflexões, de extrema utilidade, sobretudo para os jovens que almejam ingressar na carreira
política e que necessitam de uma referência ética para
nela se espelharem.
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Um de seus projetos, que mereceu justa aprovação do Senado, eleva em um terço a pena para agentes
políticos de primeiro escalão que cometerem crimes
relacionados ao exercício da função. Sua intenção era
aumentar o rigor no combate aos desvios no exercício
de funções públicas, cujos titulares tivessem poder de
autorizar despesas. O projeto considera “agentes políticos” os chefes dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, os titulares dos Tribunais de Contas e do
Ministério Público e os chefes de missões diplomáticas
do Brasil no exterior. Jefferson Peres percebeu que o
Código Penal só prevê o aumento de um terço da pena
para os casos de ocupantes de cargos do segundo escalão da Administração Pública e pretendia estender
esse acréscimo a todos os titulares de funções públicas.
Sua lembrança como intransigente defensor da
ética e incansável adversário da corrupção se torna
ainda mais viva entre nós nestes dias em que o Congresso Nacional se empenha na apuração de denúncias em torno de um dos mais tenebrosos casos de
corrupção envolvendo políticos e delinquentes.
No primeiro aniversário de sua morte, em 23 de
maio de 2009, o Senado promoveu sessão especial em
homenagem a Jefferson Peres, quando vários Senadores tiveram a oportunidade de exaltar e reconhecer
os valores morais e éticos do antigo companheiro e a
importância de sua passagem por esta Casa.
Nós, no Amazonas, também promovemos uma
homenagem póstuma a Jefferson Peres, dando seu
nome a um espaço público edificado em área de antiga invasão de palafitas que interferiam nos igarapés
de Manaus e Bittencourt, dois tradicionais pontos urbanos da capital amazonense.
Promovendo a recuperação do ambiente, a melhoria da qualidade de vida e políticas sociais de inclusão,
o Parque Senador Jefferson Peres, além de oferecer
moradia decente para as populações mais pobres de
Manaus, permite o conhecimento de um pouco da história política, social e paisagística da nossa querida
Manaus, especialmente do período da economia da
borracha, seja com a vegetação, o traçado, a arquitetura, a simetria, a simbologia, enfim, de todo um clima
que marcou aquele período histórico no Amazonas.
Achamos que foi uma homenagem justa a um
político que se preocupou, e muito, com o desenvolvimento e o progresso de Manaus, quer como Vereador,
por oito anos consecutivos, quer como Senador da República, por seis anos, ocasião em que aqui debateu
vários temas de interesse da nossa cidade.
Melhor dito, Srª Presidente, o Senador Jefferson
Peres aqui esteve por mais de um mandato.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me concede um aparte?
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª diz que ele esteve aqui por mais de um mandato,
e eu tinha de destacar isso, não só porque fomos colegas no Senado, mas também pela presteza dele, pela
dedicação, pela correção, pela conduta inabalável. Eu
sempre o exaltava. Ele era um homem muito literato,
tinha uma cultura, Senador Eduardo Braga, incalculável.
Eu até dizia: “V. Exª parece uma biblioteca ambulante,
uma biblioteca cultural ambulante”. Ele era manso no
conversar, mas de uma profundidade extraordinária.
Aquilo era um ensinamento para todos nós. E isso deixa saudades. Lembro-me de que, quando eu e vários
colegas visitamos S. Exª o Senador Jorge Viana, no
Acre, e também V. Exª, no Estado do Amazonas, em
Manaus, pela Comissão do Meio Ambiente, criada nesta
Casa, para buscar novas saídas para o meio ambiente
no Brasil e para as enchentes, tive a honra de conhecer o grande parque em homenagem a ele, o Parque
Jefferson Peres, que V. Exª, como Governador, construiu. Aquelas palafitas lá abandonadas, aquele entorno
do Palácio Rio Negro, ficaram uma maravilha, viraram
um oásis de beleza. Vi ali um mastro erguido, quase
80 metros, com a bandeira do Amazonas, tremulando.
Parece que o Jefferson Peres está ali abanando, não
só para o Amazonas, mas para o Brasil, lá dos altos.
Meus cumprimentos a V. Exª, Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Agradeço a V. Exª, Senador Casildo Maldaner, e ouço
o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Eduardo Braga, quero cumprimentá-lo e me associar
a V. Exª neste pronunciamento. Não tive o prazer de
conhecer pessoalmente o Senador Jefferson Peres,
um grande brasileiro, um brasileiro amazônico, vamos
chamar assim. Sou do PDT, e uma das inspirações para
que eu viesse para a política e, notadamente, para o
PDT foi esse grande brasileiro. Quero cumprimentar
V. Exª e dizer que o Senador Jefferson Peres faz falta
nesta quadra histórica pela qual passa a República.
Parabéns pelo seu conterrâneo e parabéns pela lembrança desta data!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Agradeço a V. Exª e registro que Jefferson Peres não só
foi um exemplo na relação da coisa pública, na relação
com o benfeito, mas também na relação de amizade,
e de amizade sincera.
Se a Srª Presidenta me permitir, ouço o Senador
Cristovam Buarque, para esta homenagem póstuma ao
nosso grande companheiro Senador Jefferson Peres.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Apenas para dizer da minha satisfação em relação
à sua fala, lembrando esse grande, grande, grande
brasileiro que foi Jefferson Peres. Tive o privilégio de
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disputar uma campanha para a Presidência da República, tendo-o como meu Vice. Eu confesso que quase
sempre sentia que a chapa estava na ordem errada.
Ele é que tinha que ter sido candidato a Presidente.
Fico feliz que o nome dele esteja sendo lembrado aqui.
Vai ser sempre, porque Jefferson Peres deixou uma
marca, uma marca que ninguém vai apagar.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Eu agradeço a V. Exª e posso dar aqui o testemunho,
Senador Cristovam Buarque, da admiração e do respeito que o Senador Jefferson Peres nutria por V. Exª.
Quis o destino que seu último discurso, Presidente
Moka, proferido aqui, desta tribuna, poucos dias antes
de ser fulminado por um ataque cardíaco, fosse em
defesa da Amazónia. Jefferson Peres ocupou a tribuna
para criticar artigo publicado numa edição dominical do
jornal norte-americano The New York Times, de autoria de seu correspondente no Brasil, sob o provocativo título “De quem é essa floresta amazônica, afinal?”
Na matéria, o jornalista afirmava que “a Amazónia é um património muito maior do que apenas das
nações que dividem o seu território” opinião, segundo
ele, “defendida por um coro de líderes internacionais”.
Lembrando que François Mitterrand, quando era presidente da França, e Margareth Tatcher, quando era
primeira-ministra da Inglaterra, disseram que a Amazônia era importante demais para ser só dos países da
região. Jefferson Peres, àquela altura, disse que essas
opiniões jamais ganharam força no cenário mundial.
Portanto, concluiu, o artigo do The New York Times
não deveria ser levado a sério.
Apenas para concluir, Sr. Presidente, no instante
em que, comovidos, elevamos nosso pensamento a
Jefferson Peres, desejamos transmitir uma saudação
de carinho e de saudade à sua esposa, minha amiga
pessoal, Drª Marlidice Péres; a seus filhos, Ronald, Rômulo e Roger; e a seu neto, Jefferson Neto, e dizer-lhes
que o Senado da República continuará, no decorrer
dos tempos, reverenciando aquele que foi um exemplo extraordinário para todos nós, políticos e homens
públicos, desta e das futuras gerações.
Querido Senador Moka, é muito importante podermos destacar essas memórias porque, afinal de
contas, nós, políticos, seremos, amanhã, julgados
pelo legado que deixamos e pela obra que fizemos.
A principal obra que Jefferson Peres deixou foi a sua
conduta e o seu exemplo de vida.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga,
a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Líder do
Governo, Eduardo Braga, concedo a palavra à Senadora Marta Suplicy, em permuta com o Senador
Cícero Lucena.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Caros Senadores, Senadoras e vocês que estão
nos escutando, infelizmente, hoje o tema é o recorrente,
o transporte em São Paulo, o desastre da greve que
nós estamos vendo acontecer e o descaso absoluto
dos Governos que lá estão, do PSDB, há tanto tempo
no comando da cidade e que tão pouco fizeram pela
questão do transporte, seja para aumentar o número
de quilômetros, seja para manter o que já existe.
A consequência é que hoje, com o sistema de
ônibus sobrecarregado, os veículos também não estão
andando, parte da cidade já ficou parada, parte das
pessoas não está indo trabalhar. E pior: revoltados com
a situação, passageiros fecharam a Radial Leste, que
é um das principais vias da zona leste, entre Itaquera e Arthur Alvim; a Estação da Linha 3 não abriu; os
pneus de alguns ônibus foram furados para impedir o
tráfego na via; a polícia usa bombas de efeito moral
nos manifestantes, e há pessoas ficando detidas. Em
outro protesto, na frente da Estação Jabaquara, que é
da Linha Azul, que amanheceu fechada, passageiros
juntam uma pilha de papelão e jornais e colocam fogo
no material. Sem metrô, com ônibus lotados, algumas
empresas se mobilizaram e, para garantir que parte
dos funcionários chegue ao trabalho, arrumam ônibus
privados para levar.
Bem, é um desastre. Mas é um desastre anunciado. É uma tragédia que isso ocorra na cidade.
Os manifestantes não deveriam se manifestar
do jeito que estão se manifestando, que é depredando, quebrando tudo, mas a gente até pode entender o
que estão fazendo.
É recorrente, Senador Moka, eu falo aqui todo
mês sobre a questão do transporte. As linhas cheias
de passageiros, mais do que podem carregar.
Mas agora está acontecendo algo mais sério,
porque, devido a não manutenção do transporte coletivo no metrô, está havendo panes. Foram cem panes
recentemente. E a cidade é muito grande e, para ir do
centro da cidade à periferia, demora-se duas horas e
meia, três horas. Isso, em um transporte público, em
um ônibus. De metrô, você vai mais rápido. Mas, se
não se pode pegar metrô, não há alternativa de ônibus,
porque eles não cabem mais nas avenidas.
Então, não dá nem para pensar como deixaram
chegar a essa situação. Agora, não é uma situação
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de um mês ou dois meses; são anos, anos, ali, sem o
Governo do Estado de São Paulo dar um bom encaminhamento para a questão dos transportes de massa.
O transporte de massa é o metrô. Qualquer grande metrópole sabe disso.
Quando eu fui prefeita da cidade – primeiro, prefeitura não tem obrigação de pôr recurso no metrô; a
prefeitura tem obrigação de cuidar primeiro de ônibus,
aí ela põe no metrô –, quando eu entrei, o dinheiro era
pouquíssimo, e a obrigação foi para o ônibus, que a
gente melhorou bastante.
O metrô é obrigação do Estado de São Paulo.
O Governo Federal pode ajudar, se tiver condições; a
prefeitura também. E é do interesse de todos ajudar, e
acho que têm que ajudar mesmo. Agora, ajudar muito
mais do que o prefeito que está lá está ajudando, que
tem R$8 bilhões no banco, e esse dinheiro já poderia
ter sido usado para dar mais rapidez, com a construção de mais metrô, inclusive para sobrar mais dinheiro talvez para fazer a manutenção do que está lá. O
Governo Federal também pode ajudar mais. Agora,
eu falo de uma cidade que é a quarta do mundo, é a
cidade mais importante do Brasil, e está vivendo uma
situação muito séria hoje.
Só para vocês terem uma ideia, começamos no
final da década de 60 com a cidade do México, que
hoje tem 200 km, e São Paulo tem 80 km. Então, dá
para entender o que estou falando. Uma que começou
junto tem 200 km, e a outra tem 80 km.
O padrão da cidade do México é de 10 km de
metrô para cada milhão. Se observarmos o padrão europeu, cidades como Paris e Londres possuem menos
de 500 mil para cada 10 km de linha. Então a gente vê
que, no México, também não é tão maravilho quanto é
em Paris ou em Londres, onde você passa de 1 milhão
para 500 mil por 10 km. Mas, em São Paulo, estamos
longe, anos-luz disso. E a baixa oferta do serviço metroviário resulta no que acompanhamos diariamente
no cotidiano da cidade pelos meios de comunicação:
superlotação desumana; filas imensas; panes técnicas
frequentes; desde 2007: cem panes. É o que eu digo,
não é uma coisa repentina que aconteceu; é falta de
vontade de investir mesmo, de dar como prioridade,
porque não viajam no metrô, não têm que andar duas
horas e meia para chegar ao trabalho e nem fazem planejamento para as pessoas trabalharem onde moram,
trabalharem na zona leste, que abriga cinco milhões
de pessoas que têm que ir para o centro trabalhar.
Para se ter uma ideia do descaso, em 2011, dos
R$4,5 bilhões previstos para expansão do metrô, o
Governo do Estado de São Paulo executou somente
R$1,2 bilhão, era para por R$4,5 bilhão, pôs R$1,2
billhão. Já na Companhia Paulista de Trens Metropo-
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litanos, houve redução de investimento na compra de
trem, de R$684 milhões, em 2010, para R$260 milhões,
em 2011. Quer dizer, em um ano, foram cortados 56%
do dinheiro que era para comprar trem. Os investimentos na Linha Vermelha encolheram 20%, e em todo o
sistema, a redução foi 19,6%.
Então, dá para entender que a população realmente está se sentindo muito, muito chateada, muito
indignada, porque, mesmo sem saber os números do
investimento que tinha que ser feito, a população percebe que não foi feito; quanto não foi feito, a população não sabe, está sabendo agora, porque estamos
dando os números. Mas que a coisa não tem investimento, não melhora e que há a cada dia mais gente
dentro do metrô.
Outro dia ouvi uma coisa, Senador Moka, uma
pessoa de oposição culpando o Governo Lula, porque dizia assim: “Veja você, agora, com tanto carro
circulando, acontece isso, as pistas ficam cheias, o
trânsito fica caótico”. Olha, carro não tem nada a ver
com metrô, agora, se o metrô fosse bom, as pessoas
deixavam o carro em casa, tenho certeza. Porque, em
todo país civilizado, é isso. Você vai pegar um ônibus
em Washington, está lá escrito: 11.02. Aí a primeira vez
que você vê aquilo, você fala: mas o que será isso? É
o horário que o ônibus vai passar. Você vai pegar um
trem bala de Tóquio para Kyoto está lá 10.09. Aí você
fica pensando: o que será? Zero e nove indicam os
segundos em que ele vai chegar. E ele chega. E isso
é possível fazer, tendo como prioridade o transporte,
coisa que, na minha cidade, no meu Estado, há muito
tempo não existe.
Diante deste cenário, o Sindicato dos Metroviários
deflagrou movimento de greve da categoria hoje, por
isso, está tudo parado, que se fez sentir, sobretudo,
nesta manhã em que pararam os operadores de trem,
os funcionários de manutenção e os funcionários das
estações e do corpo de segurança.
Apesar do acordo obtido na segunda audiência
realizada há pouco no Tribunal da 2ª Região, que ainda será submetida à apreciação da categoria daqui a
pouco, esta situação de precariedade só aumenta a
preocupação dos mais de 4 milhões de paulistanos
que utilizam diariamente o metrô. Porque ele está em
greve, e essas pessoas fazem o quê? Como é que se
movimentam?
É consenso entre os especialistas do setor que o
metrô é o sistema melhor, que se ajusta às demandas
de uma metrópole, só que nós estamos vivendo um
clima hoje... Pode ser que eles estão fazendo greve
porque querem se aproveitar de uma situação, coisa
e tal. Não sei. Acho que pode ser. Sempre pode ser a
forma de um trabalhador ter mais força para pedir um
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aumento ou qualquer coisa do gênero, mas não é. Pode
ser também que eles saibam a situação em que estão
trabalhando e que, se houver uma pane pela manhã,
de novo, o responsável vai ser um deles. E estão trabalhando em perigo – e isso também é uma realidade.
Então, todos esses fatores estão sujeitando toda
a região metropolitana de São Paulo a um constante
agravamento nas condições de mobilidade urbana,
transforma a cidade em um caos. Esse cenário está
extremamente complicado. São 249 km hoje de lentidão por volta das 10h da manhã. Você já imaginou o
que são 249 km de lentidão? É uma coisa parada e
que não dá para se mexer.
É esta a realidade: nós temos a greve, nós temos
pessoas depredando e temos o Governador que não
dá nenhuma solução e estão lá há muito tempo sem
dar nenhuma solução, Senador Moka.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo a Senadora Marta Suplicy, a Presidência quer registrar e agradecer a presença dos alunos do ensino fundamental do Colégio
Degraus, da cidade de Goiânia, do Estado de Goiás.
Sejam bem-vindos.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Acyr Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, no dia
22 de março, na Comissão de Agricultura, nós aprovamos um requerimento pedindo informações sobre
a concentração de frigoríficos no Brasil. Está na mesa
esse pedido e até agora não houve nenhuma movimentação. Peço a V. Exª que, se puder nos auxiliar...
Esse pedido de informação foi endereçado ao
Ministro de Estado da Justiça, em que solicitávamos
informação sobre o grau de concentração de frigoríficos no Brasil e também no Estado de Rondônia, bem
como os pressupostos legais que garantem a negociação de compras de frigorífico, papel desempenhado
pelo Cade, de regulação no processo de negociação
de frigoríficos no Brasil e, em especial, no Estado de
Rondônia; a análise dos últimos cinco anos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica sobre as
recentes aquisições de frigoríficos nos Estados brasileiros, mormente no Estado de Rondônia e nos demais
Estados brasileiros.
Esse pedido de informações está parado na Mesa,
Sr. Presidente, peço que a Mesa dê continuidade para
que esse ofício possa ser votado (não sei se tem de
ser votado pelo Plenário), mas que chegue até o Ministério da Justiça esse nosso pedido de informações.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª, evidentemente – estamos recolhendo –, será atendido pela Mesa Diretora. Particularmente, estivemos com o Presidente do Cade,
Dr. Chinaglia, e amanhã estaremos com o Dr. Vinícius
de Carvalho, com quem os pecuaristas farão pessoalmente esse registro para o qual V. Exª está procurando resposta.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Exatamente, Sr. Presidente. Pensávamos que o ofício
que aprovamos na nossa Comissão já tinha ido para
o Ministério da Justiça, mas não foi porque depende
da aprovação da Mesa. Se a Mesa não aprovar, não
será enviado o ofício. É nesse sentido que peço providências, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Mas as providências já foram tomadas,
estamos cuidando disso.
Passo a Presidência à Senadora Marta Suplicy.
O Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador
Inácio Arruda já iniciou o seu pronunciamento falando
da audiência pública que tivemos hoje na Comissão de
Educação, por solicitação da Senadora Ana Amélia,
que discutiu o panorama da educação básica em nosso
País. Teve a participação da Srª Cecília, representante
da organização Todos pela Educação, de uma instituição de ensino privado, de cujo não me lembro agora
do nome dela, e do Secretário de Educação Básica
do MEC, o professor, doutor, ex-deputado estadual por
São Paulo, César Callegari, a quem quero parabenizar
pelo grande desempenho naquela audiência pública.
Na oportunidade, a organização Todos pela Educação nos apresentou dados que demonstram a grave
situação da educação básica pública em nosso País,
apesar, sem dúvida, dos enormes avanços acontecidos nos últimos tempos, por exemplo, no que diz respeito aos investimentos em educação realizados nos
últimos oito anos de Governo, nos últimos dez anos
de Governo aproximadamente.
Chamam-me a atenção – e eu queria citar esses
dados aqui – pelo menos dois aspectos. A organização
Todos pela Educação estabelece quatro metas para a
educação de nível básico no Brasil.
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A primeira meta é: toda criança e jovem de 4 a
17 anos na escola. Não temos dúvida da importância
dessa meta, da universalização do acesso à escola
para todos a partir de 4 anos de idade.
A segunda meta diz respeito a toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos de idade. Todos
nós, especialmente nós que fomos prefeitas, sabemos
da importância de realmente fixarmos na educação
básica a ideia de que todo aluno na idade correta
deve ser alfabetizado. Esse deve ser o desafio de todo
e qualquer prefeito e também do MEC, monitorando
e acompanhando essas metas, para fazer avançar a
educação em nosso País.
E aí, Srª Presidente, quero chamar a atenção para
esse importante dado que é sistematizado pelo Todos
pela Educação. O dado do percentual de estudantes
que atingiram o conhecimento esperado em escrita,
leitura e matemática no Brasil por regiões.
Na escrita, no Brasil, a média é de 53,3% dos alunos que alcançaram conhecimento; portanto, 53,3% o
alcançaram. No Norte, no entanto, essa média cai para
30,3%. No Nordeste, em torno de 33%. E no Sudeste,
essa média se eleva para 65,6%, o que dá uma diferença do Norte para o Sudeste de 35 pontos percentuais.
No que diz respeito à leitura, a media no Brasil
é de 56,1%; a do Norte e Nordeste, 42,5%, enquanto que a do Sul e do Sudeste de 64,6%, portanto, 22
pontos percentuais.
Em matemática, a média do Brasil já é muito baixa, de 47,8%. A média do Norte e do Nordeste entre
28% e 32% e a do Sul e Sudeste, em torno de 55,7%, o
que dá novamente 27 pontos percentuais de diferença.
Portanto, dentro das dificuldades de aprendizado da escola pública básica no Brasil, destaca-se um
nível diferente de atendimento, de acesso ao conhecimento e de aproveitamento escolar entre as diversas
regiões, destacadamente as desigualdades regionais,
para menos, no Norte e Nordeste brasileiro.
Faz-se presente essa desigualdade quando nós
avaliamos a meta todo aluno com ensino médio concluído até os 19 anos. No Brasil, a média no ensino
fundamental é de 63,4%; Norte e Nordeste, em torno
de 49%; Sul e Sudeste, acima de 72%. Portanto, há
diferença de 24 pontos percentuais das regiões mais
pobres, menos desenvolvidas economicamente do
nosso País, para as regiões mais desenvolvidas.
No que diz respeito ao ensino médio, a média nacional é de 50,2% daqueles que conseguem concluir o
ensino médio no Brasil; a média do Norte e Nordeste
brasileiro fica abaixo disso, em torno de 37% para uma
diferença de 60% a 59% do Sul/Sudeste e da média
de 49% no Centro-Oeste. Portanto, mais ou menos,
são mais 24 pontos percentuais, registrando de ma-
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neira gritante esse abismo de desigualdade regional
daqueles que conseguem concluir o ensino médio em
nosso País.
Fica claro, portanto, Srª Presidenta, que não é
uma questão de responsabilidade do aluno esse nível
de aproveitamento desigual; ele é marcado pelas diferenças regionais que marcam a economia regional
do nosso País. Para mim, está claro, portanto, que a
política educacional do nosso País tem que ter esse
regramento de diferença de investimento e de diferença de política pública para garantir que o Nordeste e o Norte brasileiro possam ter o mesmo nível de
desempenho, de desenvolvimento que os índices já
alcançados no Sul e no Sudeste no que diz respeito à
educação pública básica no Brasil.
Também, Srª Presidente, quero destacar outra
desigualdade, essa extremamente importante sob o
ponto de vista da política desenvolvida pelo MEC e
pelo Brasil.
Investimentos do Brasil comparados com os dos
34 países desenvolvidos que compõem a OCDE, a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico: na educação infantil, nos anos iniciais do
ensino fundamental, nos anos iniciais do ensino médio, ou em todo o ensino médio, a distância de investimentos do Brasil para os desses países é abissal. O
Brasil fica numa barra entre zero e dois mil, enquanto
esses países chegam até o nível de mais de nove mil
pontos em investimentos.
No que diz respeito ao ensino superior, a nossa
proximidade com esses países é muito maior, o que demonstra, também, uma desigualdade de investimentos
entre níveis no nosso País; de investimentos do MEC.
Eu quero chamar a atenção para a necessidade
de o MEC se voltar para a educação fundamental, para
a educação básica, se nós quisermos, efetivamente,
dar o salto necessário da educação, para o crescimento
dos níveis educacionais no nosso País.
Quero dizer, Srª Presidente, que fica claro para
nós que é absolutamente indispensável que o pré-sal
tenha, no mínimo, 50% vinculados aos gastos com
educação. No mínimo, porque creio que mais que isso
seria necessário para que os senhores prefeitos, por
meio do pré-sal, tivessem condições de investir, efetivamente, na educação básica do nosso País.
Nós não podemos deixar de apoiar as prefeituras
com recursos, para que elas desenvolvam essa tarefa
gigantesca de dar o salto de qualidade de que o Brasil
precisa na educação.
Um outro...
(Interrupção do som.)
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
...paradigma, para finalizar, que vejo indispensável
(Intervenção fora do microfone.), é que nós possamos
firmar neste Senado, firmar no Congresso Nacional a
ideia de que é indispensável para o Brasil investir 10%
do seu PIB em educação, se nós quisermos, efetivamente, sair do apagão de mão de obra; se nós quisermos, efetivamente, alcançar os países desenvolvidos
no que diz respeito ao crescimento da educação pública do nosso País.
Muito obrigada. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A plateia gostou. Não pode manifestar-se,
mas eu também assino embaixo. Excelente discurso,
Senadora Lídice.
Com a palavra o Senador Pedro Taques, usando
a palavra da Liderança do seu Partido.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, estamos aqui hoje para falar
por aqueles que não podem, que não têm voz; por
aqueles que há muito estão invisíveis para o Governo Federal, para o Estado brasileiro. Aqueles que têm
experimentado as mais cruéis privações de direitos
humanos elementares: educação, saúde, alimentação,
respeito, dignidade, Srª Presidente! O povo indígena
Cinta Larga, habitante de quatro terras indígenas localizadas nos Estados de Rondônia e Mato Grosso,
na chamada Reserva Roosevelt. Compõe-se de cerca de duas mil almas, Srª Presidente. Índios que há
mais de dez anos padecem com a ilegal exploração
de recursos minerais, notadamente diamantes, em seu
território. Diamantes.
Deve ser um dos raros casos, Senador Moka, em
todo o mundo, em que uma riqueza serve apenas para
trazer pobreza e sofrimento. O paradoxo do clandestino garimpo nas terras indígenas Cinta Larga sintetiza
o drama da nação indígena.
O conflito entre índios e não índios já fez tombar
dezenas de pessoas. Apenas em abril de 2004, no
incidente mais alardeado pela imprensa, inclusive imprensa internacional, 29 vidas se perderam. A morte,
todavia, Srs. Senadores, é apenas a face mais visível
da tragédia Cinta Larga.
Os índios estão passando fome; não têm saúde
ou educação de qualidade. Suas moradias, quando
existentes, são as mais precárias possíveis. Faltam
estradas. Falta tudo, Senador Moka. O povo está se
desintegrando.
Uniões espúrias com não índios têm acontecido
sob o influxo do “eldorado”, o chamado eldorado do
diamante O contato violento trouxe a bebida alcoólica
e outros vícios da sociedade dita civilizada para o seio
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da aldeia. Levou – e está levando, na verdade – as tradições e os costumes dessa etnia.
Com muita honra, concedo um aparte ao Senador Cristovam Buarque.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sinto muito, não pode haver...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Não
posso conceder aparte? Estou falando como Líder.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Não pode conceder aparte. Mas V. Exª depois
pede uma questão de ordem.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Peço
escusas ao senhor, Senador Cristovam Buarque. O
tema, infelizmente, apesar de sua importância, deve
obediência ao Regimento Interno.
Muito bem, o povo está se desintegrando. O apego aos bens materiais, próprio da sociedade consumista que conhecemos, está interferindo gravemente
nas relações comunitárias. A nação Cinta-Larga está,
enfim, à beira do genocídio; se não físico, no mínimo
étnico e cultural.
Urge que o Brasil acorde para esta triste realidade pintada em cores vivas, à custa do sangue de todo
um povo indígena.
Enganam-se severamente aqueles que pensam
e alardeiam que o povo Cinta-Larga é rico e abastado.
Tirante uns poucos índios que, em alguns momentos,
acabaram seduzidos pelo crime organizado e colheram algum “lucro” da maldita exploração, a esmagadora maioria da comunidade encontra-se à margem
do processo e na mais absoluta miséria, em situação
nada diversa daquela que assola os demais povos
tradicionais do País.
O fato de estarem sobre uma das maiores e mais
valiosas jazidas de diamante do mundo não tem significado a correlata melhoria na vida deles. De modo
algum, Srª Presidente.
Faço aqui esta fala, Srª Presidente, lembrando
– já está encerrando o meu tempo – que o tempo dos
Cintas-Largas é possível que esteja acabando. Sabemos todos da gravidade desse drama. Agora, o que
falta aqui, Srª Presidente, é uma maior atuação da
União Federal, notadamente do Ministério da Justiça,
para que possamos resolver essa situação.
Os limites de um homem, Srª Presidente, são os
seus sonhos, já disse o presidente John Kennedy, outro
defensor das causas dos povos oprimidos.
A União Federal, o Ministério da Justiça não podem fazer olhos desarmados a esse genocídio. Nós
precisamos aqui levar este tema à Presidência da República, ao Ministério da Justiça, para que este tema
seja considerado de acordo com a sua importância,
Srª Presidente.
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Eu agradeço e peço que, nos termos regimentais,
esta minha fala seja endereçada aos Anais do Senado.
Muito obrigado, Srª Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PEDRO TAQUES.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Congressistas, estamos aqui para falar por aqueles que
não podem.
Por aqueles que há muito estão invisíveis para
o Governo Federal. Para o Estado brasileiro. Aqueles
que têm experimentado as mais cruéis privações de
direitos humanos elementares: Educação, Saúde, Alimentação, Respeito, Dignidade!
O Povo Cinta Larga, habitante de quatro terras
indígenas localizadas nos Estados de Rondônia e Mato
Grosso, compõem-se de cerca de 2000 (dois mil) índios
e há mais de dez anos padece com a ilegal exploração
de recursos minerais (diamantes) em seu território.
Deve ser um dos raros casos em todo o mundo
em que uma riqueza serve apenas para trazer pobreza
e desolação. O paradoxo do clandestino garimpo nas
terras Cinta Larga sintetiza o drama da nação indígena.
O conflito entre índios e não índios já fez tombar
dezenas de pessoas. Apenas em abril de 2004, no incidente mais alardeado, foram 29 (vinte e nove) vidas
que se perderam.
A morte, todavia, Nobres Pares, é apenas a face
mais visível da tragédia Cinta Larga.
Os índios estão passando fome; não têm saúde
ou educação de qualidade. Suas moradias, quando
existentes, são as mais precárias possíveis. Faltam
estradas.
O povo está se desintegrando.
Uniões espúrias com não índios têm acontecido
sob o influxo do “eldorado”. O contato violento trouxe
a bebida alcoólica e outros vícios da sociedade dita
civilizada para o seio da aldeia. Levou (está levando,
na verdade) as tradições e os costumes.
O apego aos bens materiais, próprio da sociedade capitalista que conhecemos, está interferindo,
gravemente, nas relações comunitárias.
A Nação Cinta Larga está, enfim, à beira do genocídio; senão físico, no mínimo étnico e cultural.
Urge que o Brasil acorde para esta triste realidade, pintada em cores vivas, à custa do sangue de
todo um povo indígena.
Enganam-se severamente aqueles que pensam
e alardeiam que o Povo Cinta Larga é rico e abastado.
Tirante uns poucos índios que, em algum momento,
acabaram seduzidos pelo crime organizado e colheram algum “lucro” da maldita exploração, a esmaga-
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dora maioria das comunidades encontra-se à margem
do processo e na mais absoluta miséria, em situação
nada diversa daquela que assola os demais povos
tradicionais do país.
O fato de estarem sobre uma das maiores e
mais valiosas jazidas diamantíferas do mundo não
tem significado a correlata melhoria na vida deles. De
modo algum.
Há notícia de que, diante da assunção da nova
Presidente da Funai, o Governo estabeleceu algumas
prioridades a serem enfrentadas prontamente. A Questão Cinta Larga, no entanto, lá não está; não merecendo a deferência de ser tratada com um dos casos mais
graves do país na temática indígena.
Nada contra os demais sofridos povos indígenas
reverenciados, mas, ousamos bradar, quais os critérios
do Governo Federal para elencar essas prioridades?
Na verdade, a riqueza só tem trazido pobreza
para o Povo Cinta Larga graças à lamentável atuação,
para dizer o mínimo, do Governo Federal.
A União tem falhado severamente na sua missão constitucional de amenizar a tristeza Cinta Larga.
Apatia, inércia, ausência de uma política adequadamente pensada e religiosamente executada são
apenas algumas das facetas da atuação – ou falta de
atuação, se assim preferirem – do Governo do Brasil.
Em 2004, após os estarrecedores episódios que
vitimaram vinte e nove pessoas, o Brasil adotou uma
série de medidas, Autoridades do mais alto escalão da
República visitaram as terras indígenas.
A cada visita a esperança dos índios por dias
melhores se renovava. No entanto, oito anos depois
e pouca ou nenhuma medida concreta adotada, a esperança degenera, a passos largos, para frustração.
Os índios não agüentam mais reuniões, visitas,
promessas. Querem, precisam, exigem ações concretas!
Em setembro do fatídico ano de 2004, o Governo Federal criou um grupo operacional, chefiado pelo
Ministério da Justiça, cuja tarefa seria coibir a exploração mineral no território Cinta Larga. A ordem partiu do próprio Presidente Lula, subscrita por vários de
seus ministros.
No entanto, apesar do referendo do mais alto
mandatário da Nação, apoiado por seus assessores
mais diretos, os recursos que deveriam financiar as
ações sequer eram repassados regularmente.
O que fazer para o Governo Federal cumprir uma
ordem de seu próprio chefe?
O tal grupo operacional igualmente tem falhado
em seu propósito – e não apenas por conta da falta
de dinheiro.
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A atuação tem nítido enfoque ostensivo, com
arrocho justamente sobre a parte mais fraca -índios
e pequenos garimpeiros -; deixando ilesos, não raro,
os grandes financiadores e arregimentadores da criminosa exploração.
Chovem reclamações dos índios contra essa
opressora política do Governo, que mais castiga que
protege. Os relatos de abusos nas várias barreiras que
circundam as terras indígenas são sem número. Eles
já chegaram ao conhecimento da Corregedoria-Geral
da Polícia Federal. O que foi feito e se algum policial
foi punido pela conduta não condizente são perguntas freqüentes.
Para ser sincero, se o tratamento nas barreiras
policiais tivesse sido aperfeiçoado, tratando os índios
como índios e não como bandidos presumidos, este
Senador que vos fala já estaria bastante satisfeito.
O argumento dos Cinta Larga a respeito das
barreiras é imbatível: quem aqui gostaria de ser revistado, humilhado, às vezes torturado toda vez que
tivesse que entrar e sair de suas casas? Pois é assim
que tem sido com eles.
Fato é que nas vezes em que o garimpo esteve
sem funcionar nestes anos a paralisação ocorreu por
conta da vontade dos índios ou mesmo em razão da
estação climática, jamais em decorrência da atuação
inteligente e bem executada do Governo Federal.
Se não está bom no tocante às medidas repressoras adotadas, menos ainda quanto às ações protetivas.
A diferença abissal de orçamento entre as primeiras e
as últimas demonstra que o Governo está muito mais
preocupado em reprimir crimes que proteger, efetivamente, o Povo Cinta Larga.
Nos anos de 2007 a 2009, por exemplo, o orçamento do grupo operacional era algo em torno de sete
milhões de reais por ano. Já os recursos gastos com
medidas econômicas, sociais e culturais para os índios
não chegou nem a 10% desse montante.
Não bastasse, o pouco dinheiro remetido ainda
foi gasto, em grande parte, com diárias de servidores
e abastecimento de veículos. Ou seja, muito pouco –
quase nada, para ser mais exato – foi efetivamente
destinado em ações concretas para melhoria da qualidade de vida dos índios.
Ademais, enquanto o grupo operacional é composto por diversas pastas (justiça, meio ambiente, minas e energia etc), no âmbito da Funai ou de qualquer
outra agência do Governo Federal inexiste qualquer
estrutura semelhante para cuidar das ações protetivas
em prol dos índios Cinta Larga.
Ou seja, a Questão Cinta Larga é só mais uma a
abarrotar a mesa de trabalho da combalida Funai. Falta
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prioridade, estratégia, planejamento. Sobra omissão,
descaso, indiferença,
Denunciando o fosso entre os recursos endereçados a ações punitivas e protetivas, o Ministério Público Federal em Rondônia recomendou ao Ministro da
Justiça, desde 2009, que se equilibrasse o dispêndio
dos valores; de modo que se gastasse com medidas
protetivas, ao menos, o mesmo tanto repassado às
repressoras.
Partiu-se de uma premissa elementar para a iniciativa, que para muitos poderia soar ousada e altiva:
não bastam ações punitivas para manter o garimpo
de diamantes fechado; sendo imperioso o concurso
da vontade dos índios, a qual somente advirá quando o Governo Federal fizer sua parte, desenvolvendo
ações protetivas, com medidas econômicas, sociais e
culturais em favor das comunidades.
A recomendação do MPF ao Ministério da Justiça
foi reconhecida pelo setor técnico da pasta como pertinente e legítima, como deveria ser mesmo, já que o
instrumento tem sede legal e até constitucional.
Todavia, assentou-se que a decisão a respeito
do intrigante dilema era política e deveria ser proferida
pelo Ministro da Justiça. Já se passaram quase três
anos e a deliberação ainda não veio!
Quando pedimos algo é ruim receber um “não”
por resposta. Mas, pior que a negativa, é um eterno
“talvez” e, sobretudo, a indiferença pura e simples, o
“dar de ombros”, o “não estar nem aí”.
O que falta para Sua Excelência, o Senhor Ministro de Estado da Justiça, decidir a respeito da grave e emergente questão posta pelo Ministério Público
Federal?
Infelizmente, a letargia que acometeu o titular
daquela pasta também assalta o remanescente do
Governo Federal.
A atuação do Estado brasileiro foi declinando a
partir do ponto culminante havido em 2004. À medida
em que a Questão Cinta Larga ia desaparecendo nos
jornais dentro e fora do país o interesse do Governo
pelo tema minava em igual ou maior proporção.
À medida em que as mortes iam sendo menos
noticiadas, o Governo mais se distanciava dos índios.
Chegamos ao contexto atual: há algum tempo
não temos incidentes fatais no conflito (felizmente!) e
o esforço governamental para abrandar a catastrófica
situação do Povo Cinta Larga é mínimo, talvez inexistente. O tema está mesmo invisível aos olhos do
atual Governo Federal, sendo o assunto desconhecido de muitos agentes encarregados diretamente de
enfrentá-lo.
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Os clamores dos índios, quando ecoados, encontram ouvidos surdos do Estado brasileiro. Indiferença
é a ordem do dia.
O que fazer para o Governo Federal sair de sua
inércia, de sua letargia e tratar a Questão Cinta Larga
com a primazia que ela merece e exige?
Qual o critério do governo que aí está para definir as prioridades na temática indígena? É o número
de mortes? São os acontecimentos recentes? É quem
grita mais alto ou por interpostas – e influentes – pessoas, nem sempre interessadas na melhoria da vida
dos povos tradicionais?
Pois é com tristeza que anunciamos a esta Augusta Casa que o problema Cinta Larga é tão ou mais
preocupante hoje que o era em 2004. Única diferença é a repercussão dele na imprensa e, sobretudo, a
atenção que o Governo Federal dispensa – ou finge
que dispensa – ao tema.
Os índios estão absolutamente exauridos das
vãs promessas jamais cumpridas.
Estão reféns do descaso governamental e do
crime organizado, que tenta, a todo custo, ocupar o
vazio espaço deixado pelo Estado brasileiro.
Como em 2004, a mineração em terra indígena
continua desafiando o parlamento e o governo brasileiro. A regulamentação que proteja, efetivamente, os
índios, está longe de ser alcançada.
Caminhando para o final, cumpre pontuar, e pontuar com vigorosa força, a pouco virtuosa atuação da
Fundação Nacional do índio, da Funai, na problemática Cinta Larga.
A Funai jamais conseguiu conceber e executar um
“Plano de Vida” para o Povo Cinta Larga; com ações
de curto, médio e longo prazo, que possibilitassem
às comunidades o abandono definitivo de qualquer
atividade ilícita.
A Funai tem se recusado, sistematicamente, a
dialogar com as demais Instituições do Estado e até
mesmo com as comunidades – diálogo franco e construtivo!
Até mesmo com o Parlamento, com o Congresso
Nacional, a Funai fez pouco caso.
Isso mesmo, Nobres Congressistas!
Em 2011, toda a bancada federal dos Estados
de Rondônia e Mato Grosso subscreveu expediente
ao Presidente da Funai, denunciando a gravidade da
situação e postulando uma audiência para construir
propostas positivas a respeito. A Funai sequer se dignou a responder!
A Funai tem fomentado a discórdia entre os índios
Cinta Larga, explorando ora a boa-fé e credulidade de
alguns, ora o estado de penúria em que se encontram
vários, para não dizer todos os índios Cinta Larga.
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Numa palavra, a Mãe-Funai tem descurado severamente dos próprios filhos!
Por conta da desastrosa política adotada, que
tangencia a prática de improbidade administrativa, tivemos conhecimento de que o Ministério Público
Federal em Rondônia instaurou inquérito civil
público para apurar os desmandos da ex-diretoria da
Funai.
Assim, dirijo-me à Senhora Presidente da Funai,
que recentemente assumiu um dos mais espinhosos
cargos da República. Faço-o de forma grave e solene
– como a ocasião impõe.
Senhora Antropóloga MARTA MARIA DO AMARAL AZEVEDO. Vossa Excelência provavelmente não
tem culpa de nada que assola o Povo Cinta Larga. No
entanto, Vossa Excelência pode mudar os rumos dessa
trágica epopéia. Está em suas mãos.
Manter o garimpo de diamantes fechado, ao menos até que a mineração em terra indígena seja adequadamente regulamentada, não é difícil. Basta que
o Governo Federal faça a sua parte.
Agradecemos imensamente a paciência dos nobres pares para assunto de tamanha gravidade e cujo
perigo da demora o Estado brasileiro vem se recusando a enxergar.
Martin Luther King Jr., um dos mais célebres
defensores dos direitos humanos, disse, certa feita,
que não incomoda tanto as ações dos maus, mas o
perturbador silêncio dos bons.
Sabemos da gravidade do drama Cinta Larga.
Sabemos que ele pode durar até o fim dos dias; mas,
acreditamos que nenhuma montanha é alta o suficiente. Toda jornada, por mais árdua, longa e sinuosa que
possa parecer, começa com um único e singelo passo.
Os limites de um homem são os seus sonhos,
disse o presidente John Kennedy, outro defensor das
causas dos povos oprimidos.
Como o reverendo norte-americano, eu também
tenho um sonho: Que o Povo Cinta Larga possa, algum dia, viver dignamente, em paz e com justiça –
aspiração de todos os cidadãos desse continental e
maravilhoso país.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Pedro Taques.
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, ontem, o Ministro Guido Mantega veio à Comissão
de Assuntos Econômicos falar sobre o Brasil e a crise
econômica internacional.
Hoje, subo a esta tribuna para falar de um editorial do jornal Folha de S. Paulo sobre o anúncio das
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novas medidas do Ministro Guido Mantega. O título do
editorial é: “Déficit de ousadia”. Primeiro, devo parabenizar o debate e a publicação do editorial pelo jornal.
Acho que este é o momento de o Brasil parar para
discutir o seu futuro: como nós temos que atuar frente
ao agravamento dessa crise econômica internacional?
Tenho pontos em convergência com o editorial, mas
tenho pontos divergentes. E eu queria expressar – acho
esse um bom debate –, primeiro, a começar pelo título:
“Déficit de ousadia”.
O editorial do jornal Folha de S.Paulo diz:
O repertório do Ministro da Fazenda,
Guido Mantega, parece esgotar-se na receita
já aplicada pelo Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, em 2008: corte de imposto para a
indústria automobilística, na esperança de ver
os preços baixarem, e medidas para baratear o
crédito, sobretudo para compra de automóveis,
mas também de máquinas e equipamentos.
Ora, isso é olhar a árvore e não a floresta. Há
um conjunto de medidas sendo tomadas pela nossa
Presidente da República.
Ontem, em pronunciamento, citei um artigo do
Prof. Bresser-Pereira: “A Estadista em Construção”.
Pois bem. Quero começar respondendo ao déficit de
ousadia, perguntando aos senhores e senhoras. Há
um conjunto de medidas tomadas pelo Governo que
passam longe da falta de ousadia, como a discussão
das taxas de juros, por exemplo, a coragem e a firmeza da Presidente Dilma, nesse debate, de mudar
toda uma lógica que existia neste País durante muito,
muito tempo. E não foi só em relação à poupança que
a Presidente teve firmeza, coragem de enfrentar o
custo político de levar esse debate em relação à poupança para a sociedade, mas o debate dos spreads
bancários. E nós sabemos o quanto é complicada a
operação que a Presidente está conduzindo para fazer com que os bancos privados e públicos baixem as
suas taxas de juros.
Eu já trouxe aqui os números. Nós temos o segundo maior spread bancário do mundo: 35%. Só perdemos
para o Zimbábue, com 75%. Falava aqui do lucro dos
bancos. Um estudo do Fundo Monetário Internacional
fala que o retorno sobre o patrimônio dos bancos é o
maior do mundo, 27%, dez vezes acima dos Estados,
2,4%. Então, falta de ousadia? Há quanto tempo pedimos isso? Não é falta de ousadia!
E eu não falo só em juros, falo no câmbio também. E aqui o Governo tomou uma série de medidas
de controle de capitais. E, se hoje nós estamos com o
dólar a mais de dois reais, nos últimos 15 dias, foi por
causa do agravamento da crise econômica europeia.
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Mas, antes, o que levou o dólar a dois reais foi uma
ação determinada do Governo para proteger nossa indústria: desonerações tributárias. Estamos caminhando.
Então, vejam bem: eu prefiro, em vez do déficit de ousadia, uma outra imagem neste momento, a
imagem que o Prof. Bresser Pereira traçou, em artigo
publicado anteontem, no mesmo jornal, Folha de S.
Paulo, porque só com muita firmeza e muita coragem
para mexer nesses pontos.
Mas eu queria ir além no debate. Uma parte que
eu quero dizer que concordo com o jornal Folha de S.
Paulo fala sobre os serviços da dívida.
A política monetária do Banco Central
[diz o editorial] afinada com o Planalto também sinaliza maior iniciativa. A queda dos juros básicos proporciona um alívio importante
para as contas do governo federal. Permite
redução contínua das despesas com a dívida
pública e abre oportunidade única para reduzir
a carga tributária, em geral, e não só de uns
poucos setores.
A exorbitante taxa de juros que remunera
a dívida pública brasileira ficou próxima de 16%
no ano passado (ou 9,5% em termos reais...)
É uma excentricidade [e eu concordo completamente] diante dos padrões internacionais.
Países muito mais endividados pagam
juros reais perto de zero (como EUA e Reino
Unido). Na América Latina, a proporção média desses gastos anuais é de 2,6% do PIB.
O governo federal gastou 5,7% do PIB
com juros em 2011 [uma extravagância, quase R$240 bi.] [...] Haveria condições no Brasil, assim, para economizar até 3% do PIB ao
ano. Essa diferença entre o que gastamos e
a média latino-americana equivale a [...] três
vezes o investimento federal em 2011.
Olha, eu quero dizer que tenho uma concordância em gênero, número e grau com essas afirmações.
E nós sabemos que este é um debate que nós temos
que enfrentar: o que vamos fazer com esse alívio fiscal do pagamento do comprometimento de serviços
da dívida?
O editorial da Folha de S. Paulo fala na carga tributária, e eu concordo que temos que reduzir a carga
tributária. Só que estou convencido, pelo aprofundamento da crise econômica internacional... Ontem, em
debate com o Ministro Mantega, várias projeções foram
apresentadas sob o impacto do agravamento de crise econômica europeia. Na apresentação do Ministro
Mantega, foi colocado um dado: se houver um agra-
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vamento da crise europeia, se a Grécia sai da zona
do euro, o impacto no nosso PIB pode ser de até 1%.
Eu, sinceramente, acho que nós temos que pensar, com o agravamento dessa crise econômica, numa
discussão sobre a questão fiscal. Acho que vamos ter
que ver como utilizarmos os instrumentos fiscais – e o
que eu falo claramente – ligados a investimento. Ninguém aqui quer aumentar custeio. Ninguém aqui quer
aumentar despesas. Ninguém aqui quer aumentar gastos com pessoal. Mas a discussão de como fazermos
um maior esforço fiscal para aumentarmos investimentos vai ser colocado na ordem do dia.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nós estamos
para ter um dos menores déficits nominais do mundo
este ano. Ano passado, nosso déficit nominal foi de
2,5%. Pois bem, vejo muita gente aqui nos debates
dizendo que devemos aproveitar uma parte desses
recursos que vamos economizar no pagamento da dívida para fazer investimentos. Mas, olha, é preciso que
se explique: o impacto dessa economia no pagamento
de juros cai sobre o déficit nominal. Então, o que está
acontecendo hoje aqui no Brasil é que nós vamos cair
de um déficit nominal de 2,5% para 1,2%.
A minha proposta, o que eu acho que o Governo
deve fazer com o agravamento dessa crise, é ter uma
trajetória declinante em relação ao déficit nominal, mas
não precisamos cair de 2,5% para 1,2% num momento
de retração econômica mundial. Temos que aproveitar
uma parte desses recursos para desoneração, para
diminuir a carga tributária, mas outra parte importante
desses recursos para investimentos.
Aqui eu entro em outra discordância com o jornal
Folha de S.Paulo, uma discordância benéfica, porque
estamos discutindo rumos, o que ser feito. E acho este
debate aqui extremamente válido. Há um momento em
que o jornal diz:
Não é a primeira vez que o Governo desperdiça uma oportunidade de melhorar a política de gastos e tributos. O grande aumento de
arrecadação proporcionado pela formalização
de emprego e pela aceleração de crescimento
terminou convertido em novas despesas.
E saiu falando sobre esse ponto.
É constante a gente escutar aqui desta tribuna,
no plenário deste Senado, críticas ao Governo Lula,
dizendo que aumentamos as despesas, os nossos
gastos. Pois bem, eu trago aqui um número oficial do
Ministério da Fazenda: os nossos gastos com pessoal
e encargos em relação ao PIB, em 2002, era de 4,8%
do PIB. Caiu para 4,3%. Caiu para 4,3%! O que aumentou foram os gastos com custeio de saúde e educação, de 1,7% para 2%. Mas por que aumentamos o
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custeio da saúde e educação? Por um processo muito
claro: houve ampliação das universidades federais, de
45 para 59; aumentamos 144 novos campi; as escolas
técnicas federais, de 140 para 354!
Então, é preciso que se diga: há investimentos
que trazem aumento de custeio, mas que são, na verdade, investimentos. E isso foi o que houve em relação à saúde e à educação em nosso País. Mas volto
a dizer: as despesas com pessoal em relação ao PIB
tiveram decréscimo nesse último período.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabo
contestando, para finalizar, a crítica do editorial de
que devemos rever a política do salário mínimo. O que
o nosso Presidente Lula fez neste País talvez – para
concluir, minha Presidente – pouca gente entenda: nós
mudamos a estrutura da economia brasileira, criando
um grande mercado de consumo de massas. Às vezes, os economistas, quando fazem os seus debates,
esquecem-se do povo, esquecem-se de olhar para a
vida real das pessoas. E aqui nós mudamos a vida
real das pessoas. Quarenta milhões de brasileiros....
(Interrupção do som.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Desculpe, e muito obrigado pela tolerância.
Quarenta milhões de brasileiros foram à classe
média! Vinte e oito milhões de brasileiros deixaram a
pobreza extrema! E o papel da recuperação do salário
mínimo foi gigante nesse processo, principalmente por
meio da Previdência, esse recurso da Previdência que
é distribuído às pessoas mais idosas do nosso País.
O Presidente Lula mudou a estrutura da nossa
economia. Acho que a Presidente Dilma tem tido firmeza. E volto a dizer: não é falta de ousadia fazer o que
ela fez em relação aos juros, ao debate da poupança,
ao debate dos spreads bancários. Sabemos que temos
longo caminho pela frente. Esta crise atinge todo mundo. Mas eu tenho pelo menos uma certeza: aqui não
falta rumo, e o rumo não é aquele das velhas políticas
de austeridade que estão afundando a Europa; nosso
rumo é crescimento com inclusão social.
Muito obrigado, Srª Presidente. Desculpe o avançar do tempo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Lindbergh.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Comunicado da instalação da Comissão Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória 568, adotada em 11 de maio de 2012, publicada no dia 14 do
mesmo mês e ano, em reunião realizada nesta data,
com o seguinte resultado: Presidente, Deputado Claudio
Puty; Vice-Presidente, Senador Anibal Diniz; Relator,
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Senador Eduardo Braga; Relator revisor, Deputado
Osmar Serraglio.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 1/2012-MPV nº 568/2012
Brasília, 22 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Instalação da
Comissão Mista destinada apreciar a Medida Provisória
nº 568, adotada em 11 de maio de 2012 e publicada
no dia 14 do mesmo mês e ano, em reunião realizada
nesta data, com o seguinte resultado: – Presidente:
Deputado Claudio Puty PT – PA – Vice-Presidente:
Senador Aníbal Diniz PT – AC – Relator: Senador
Eduardo Braga PMDB – AM – Relator Revisor: Deputado Osmar Serráglio PMDB – PR – Respeitosamente, – Senadora Ana Amélia, Presidente Eventula..
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Passo a Presidência ao Senador Presidente
José Sarney para início da Ordem do Dia. (Pausa.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª. Presidenta,
é para, em nome da Liderança do Governo, registrar
os nossos votos de parabenização e de felicitação ao
nosso Líder do DEM nesta Casa, nosso querido companheiro Senador José Agripino Maia.
Portanto, em nome da Liderança do Governo,
quero desejar ao Senador José Agripino Maia muita
saúde, muitas bênçãos, muita paz e que nós possamos,
cada vez mais, fazer o bom embate pelo País aqui no
Senado, fazendo com que o Brasil possa, cada vez
mais, avançar e se preparar para o futuro.
Parabéns ao Senador José Agripino Maia pelo
seu aniversário.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Eduardo Braga.
Eu me solidarizo nos cumprimentos ao Senador
José Agripino Maia. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 462, DE 2012
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do
Senado que seja retirado de pauta o Requerimento nº
460/2012, em função do cancelamento da diligência
da CMACOPOLIM em São Paulo, que ocorreria no dia
24-5-2012, no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
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– CMA. O cancelamento se deu em razão das greves
de trens e metrôs que ocorrem em São Paulo.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2012. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência defere o requerimento nos termos
do Regimento Interno.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª 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
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 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.
Transcorre hoje a sexta sessão da matéria constando da pauta.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, prestamos os seguintes esclarecimentos:
– Foram apresentadas à medida provisória três
emendas;
– A medida foi aprovada na Câmara no dia 02
de maio último, tendo como Relator o Deputado Décio Lima;
– O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado
por igual período pelo Ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional nº 11, de 2012, e se esgota no
dia 31 de maio; e
– A medida foi lida, no Senado, na sessão de 10
de maio último.
Prestados esses esclarecimentos, passamos à
apreciação da matéria, que está devidamente instruída.
Concedo a palavra ao Senador Gim Argello, Relator revisor, para proferir o seu parecer.
PARECER Nº 556, DE 2012–PLEN
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Srª Vice-Presidente, Senadora Marta Suplicy, Sr. Presidente,
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Senador José Sarney, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, parecer do Plenário do Senado Federal sobre
a Medida Provisória n° 555, de 2011, que altera a Lei
n° 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 n° 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.
Com fundamento no art. 62 da Constituição Federal, a Presidenta da República submeteu à deliberação do Congresso Nacional a Medida Provisória n°
555, de 23 de dezembro de 2011, que altera a Lei n°
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 n° 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.
A alteração promovida pela MPV autoriza nova
prorrogação do referido prazo de contratação temporária apenas para o IBAMA, o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o FNDE,
deixando assim de fora da autorização de prorrogação dos contratos por tempo determinado os Ministérios do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Social e
do Combate à Fome e da Educação, e o INEP, como
constava da redação anterior. Assim, respeitado agora
o prazo limite de 31 de dezembro de 2012, ficam as
três entidades acima referidas autorizadas a prorrogar, em caráter excepcional, os contratos por tempo
determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, vigentes em 31 de
janeiro de 2011, prazo limite da antiga redação.
A Lei n° 8.745, de 1993, citada na medida, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição Federal, e dá outras providências. Seu
mencionado art. 2o, inciso VI, alínea “h”, considera necessidade temporária de excepcional interesse público,
entre outras coisas, técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado,
implementados mediante acordos internacionais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do
contratado ao órgão ou à entidade pública. O parágrafo
único do art. 4°, por sua vez, admite a prorrogação dos
contratos, nos casos objeto da medida, desde que o
prazo total não exceda quatro anos.
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Finalmente, o art. 3o da Medida Provisória autoriza a prorrogação do prazo de vigência do contrato de
gestão firmado entre a União e a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto por um período de
até 24 meses, contados a partir de 31 de dezembro de
2011, na forma do disposto no art. 26 da Lei n° 11.652,
de 7 de abril de 2008, que institui os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados
pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de
sua administração indireta; autoriza o Poder Executivo
a constituir a Empresa Brasil de Comunicação (EBC);
altera a Lei n° 5.070, de 7 de julho de 1966; e dá outras
providências. Seu art. 26 estabelece que, com vistas ao
cumprimento do disposto na Lei, no prazo de noventa
dias a contar de sua publicação, o contrato de gestão
firmado entre a União e a Associação Roquette Pinto
será objeto de repactuação, podendo ser prorrogado
por até 36 meses.
A urgência e a relevância da Medida, de acordo
com a Exposição de Motivos, justificam-se pela necessidade de se assegurar a continuidade de atividades
técnicas especializadas, fundamentais para a execução de ações nas áreas de meio ambiente e educação.
Ressalta que não há tempo hábil para a realização
de concurso público para a solução imediata do problema, mas a excepcionalidade deve ter fim quando
os concursos forem efetivados. Esclarece, por último,
no que toca ao impacto financeiro-orçamentário, que
a prorrogação dos contratos não gerará aumento de
despesas, pois apenas exigiria dos órgãos envolvidos
a manutenção da dotação específica, utilizando, para
tanto, o expediente de transferir para o pagamento
dos custos de cada contrato os recursos já inscritos
em seu orçamento de custeio.
Em 27 de fevereiro de 2012, a MPV foi enviada à
Câmara dos Deputados, e, em 2 de maio seguinte, foi
apreciada no Plenário daquela Casa, quando se concluiu pela sua adequação financeira e orçamentária,
tendo sido aprovada com rejeição das emendas apresentadas, e em seguida enviada a esta Casa.
Análise.
A Medida Provisória n° 555, de 2011, atende aos
pressupostos constitucionais de relevância e urgência,
exigências requeridas paia a edição dessa espécie
legislativa, conforme determina o art. 62 da Constituição Federal. Em defesa de ambos os pressupostos, o
inciso IX do art. 37 da Lei Maior faculta, mediante lei,
a regulamentação da realização de contratações por
tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Igualmente
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atendidas as exigências contidas no art. 2o, §1º, da
Resolução n° 1, de 2002 – CN.
Pensamos que a importância da continuidade
do serviço público justifica a urgência e relevância da
iniciativa, tornando-a meritória e apta a ser acolhida
pelo Poder Legislativo.
Os contratos referidos na MPV, relacionados a
serviços públicos de grande valor, não devem sofrer
soluça enquanto não forem realizados concursos públicos destinados aos trabalhos objetos dos contratos
já firmados. A Medida trata de simples autorização
para prorrogação dos prazos, e, assim, nada há que
desaconselhe sua admissibilidade e sua aprovação
quanto ao mérito. Da mesma forma, a técnica legislativa
revela que se acham bem atendidos os requisitos da
Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
Voto.
Por todo o exposto, opinamos pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da Medida Provisória n° 555, de 2011, e, no
mérito, por sua aprovação.
Sr. Presidente, esse é o voto.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER Nº , DE 2012
Do Plenário do Senado Federal, sobre
a Medida Provisória n° 555, de 2011, que
altera a Lei n° 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. 2° da Lei n° 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.
Relator-Revisor: Senador Gim Argello
I – Relatório
Com fundamento no art. 62 da Constituição Federal, a Presidente da República submeteu à deliberação
do Congresso Nacional a Medida Provisória (MPV) n°
555, de 23 de dezembro de 2011, que altera a Lei n°
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. 2° da Lei n° 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, autoriza a prorrogação do prazo de vigência
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do contrato de gestão firmado entre a União e a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto
– ACERP, e dá outras providências.
A Medida Provisória altera o art. 3° da citada Lei
n° 12.337 de 2010, cuja redação anterior à sua edição
figurava nos seguintes termos:
Art. 3° Ficam os Ministérios do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Educação, o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação – FNDE,
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação
– FNDE e o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP
autorizados a prorrogar, em caráter excepcional e respeitado o prazo limite de 31 de janeiro
de 2011, os contratos por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, vigentes em 29 de
junho de 2010, firmados com fundamento no
art. 2°, inciso VI, alínea h, da Lei n° 8.745, de
9 de dezembro de 1993, independentemente
da limitação do art. 4°, parágrafo único, inciso
III, daquela Lei.
A alteração promovida pela MPV autoriza nova
prorrogação do referido prazo de contratação temporária apenas para o Ibama, o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o FNDE,
deixando assim de fora da autorização de prorrogação
os contratos por tempo determinado os Ministérios do
Meio Ambiente, do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome e da Educação, e o Inep, como constava
da redação anterior. Assim, respeitado agora o prazo
limite de 31 de dezembro de 2012, ficam as três entidades acima referidas autorizadas a prorrogar, em caráter excepcional, os contratos por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, vigentes em 31 de janeiro de 2011,
prazo limite da antiga redação.
O Anexo II da Lei, respeitante aos quantitativos
de contratos passíveis de prorrogação e respectivos
projetos de cooperação com organismos internacionais
a que se acham vinculados, é inteiramente mudado
para adaptá-lo à Medida Provisória, da seguinte forma:
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A Lei n° 8.745, de 1993, citada na medida dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição Federal, e dá outras providências. Seu
mencionado art. 2°, inciso VI, alínea h, considera necessidade temporária de excepcional interesse público,
entre outras coisas, técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo determinado,
implementados mediante acordos internacionais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do
contratado ao órgão ou entidade pública. O parágrafo
único do art. 4°, por sua vez, admite a prorrogação dos
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contratos, nos casos objeto da medida, desde que o
prazo total não exceda quatro anos.
Finalmente, o art. 3° da Medida Provisória autoriza a prorrogação do prazo de vigência do contrato
de gestão firmado entre a União e a Associação de
Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP) por
um período de até 24 meses, contados a partir de 31
de dezembro de 2011, na forma do disposto no art. 26
da Lei n° 11.652, de 7 de abril de 2008, que institui os
princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou outorgados
a entidades de sua administração indireta; autoriza o
Poder Executivo a constituir a Empresa Brasil de Comunicação – EBC; altera a Lei n° 5.070, de 7 de julho
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de 1966; e dá outras providências. Seu art. 26 estabelece que, com vistas ao cumprimento do disposto
na Lei, no prazo de noventa dias a contar de sua publicação, o contrato de gestão firmado entre a União
e a ACERP será objeto de repactuação, podendo ser
prorrogado por até 36 meses.
A Exposição de Motivos da Medida Provisória
assinala que seu escopo é garantir o cumprimento do
princípio da continuidade do serviço público, de modo
a evitar que uma possível falta de pessoal na execução dos projetos de cooperação técnica desenvolvidos
nas entidades mencionadas, venha a acarretar graves
prejuízos às ações desenvolvidas nas áreas de meio
ambiente e educação.
A urgência e a relevância da Medida, de acordo
com a Exposição de Motivos, justificam-se pela necessidade de se assegurar a continuidade de atividades
técnicas especializadas, fundamentais para a execução de ações nas áreas de meio ambiente e educação.
Ressalta que não há tempo hábil para a realização
de concurso público para a solução imediata do problema, mas a excepcionalidade deve ter fim quando
os concursos forem efetivados. Esclarece, por último,
no que toca ao impacto financeiro-orçamentário, que
a prorrogação dos contratos não gerará aumento de
despesas, pois apenas exigiria dos órgãos envolvidos
a manutenção da dotação específica, utilizando para
tanto do expediente de transferir para o pagamento
dos custos de cada contrato os recursos já inscritos
em seu orçamento de custeio.
Perante a Comissão Mista, foram apresentadas
três emendas à Medida.
A primeira, de autoria do Deputado Sandro Mabel,
limita a autorização para prorrogação dos contratos ao
FNDE, ficando, pois, excluídos, o IBAMA e o ICMBio.
A emenda é justificada com o argumento da desnecessidade de prorrogação para os citados órgãos, pois
ambos já teriam desenvolvidos seus papéis quanto às
tarefas designadas.
A Emenda n° 2, de autoria do Deputado Antônio
Carlos Magalhães Neto, restringe para doze meses a
prorrogação adicional concedida à ACERP, para a prorrogação do contrato de gestão firmado entre a entidade
e a União, por entender excessivo o prazo concedido
pela Medida em relação ao originalmente pactuado.
A Emenda n° 3, do Senador Francisco Dornelles, foi retirada por Sua Excelência em 29 de fevereiro
de 2012.
Em 27 de fevereiro de 2012, a MPV foi enviada à
Câmara dos Deputados, e, em 2 de maio seguinte, foi
apreciada no Plenário daquela Casa, quando se concluiu pela sua adequação financeira e orçamentária,
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tendo sido aprovada com rejeição das emendas apresentadas, e em seguida enviada a esta Casa.
II – Análise
A Medida Provisória n° 555, de 2011, atende aos
pressupostos constitucionais de relevância e urgência,
exigências requeridas para a edição dessa espécie
legislativa, conforme determina o art. 62 da Constituição Federal. Em defesa de ambos os pressupostos, o
inciso IX do art. 37 da Lei Maior faculta, mediante lei,
a regulamentação da realização de contratações por
tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Igualmente
atendidas as exigências contidas no art. 2°, § 1°, da
Resolução n° 1, de 2002 – CN.
Pensamos que a importância da continuidade
do serviço público justifica a urgência e relevância da
iniciativa, tornando-a meritória e apta a ser acolhida
pelo Poder Legislativo.
Os contratos referidos na MPV, relacionados a
serviços públicos de grande valor, não devem sofrer
solução de intimidade enquanto não forem realizados
concursos públicos destinados aos trabalhos objetos
dos contratos já firmados. A Medida trata de simples
autorização para prorrogação dos prazos, e assim
nada há que desaconselhe sua admissibilidade e sua
aprovação quanto ao mérito. Da mesma forma, a técnica legislativa revela que se acham bem atendidos
os requisitos da Lei Complementar n° 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
III – Voto
Por todo o exposto, opinamos pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da Medida Provisória n° 555, de 2011, e, no
mérito, por sua aprovação. – Senador Gim Argello.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer do Relator revisor é pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência e pela
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação da medida provisória.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira da matéria.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Para discutir ou encaminhar?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Para encaminhar e para fazer um registro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª tem a palavra para encaminhar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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eu não tenho grandes reparos a fazer à matéria em sua
essência, porque, na verdade, ela trata da prorrogação, até dezembro de 2012, de contratos temporários
de trabalho do Ibama e do ICMBio, órgãos ligados ao
Pnud, e permite a prorrogação por dois anos a partir
de 31 de dezembro de 2011 do contrato de gestão com
a Fundação Roquette Pinto, a Acerp; prorrogação por
dois anos, que eu julgo exagerado e demasiado. Não
há por que prorrogação por dois anos. Então, nós estamos apresentando um requerimento, que eu gostaria de ver apreciado, para destaque para votação em
separado da Emenda nº 2, oferecida na Câmara dos
Deputados à MP nº 555, pelo Deputado ACM Neto, e
que propõe, ao invés de prorrogação por dois anos,
prorrogação por um ano, e a cada ano se faria avaliação de desempenho dos funcionários que são contratados temporariamente pela Fundação Roquette Pinto,
que é uma fundação mantida pelo Governo, a bem de
cuidados especiais que queremos ter com a aplicação
correta do recurso público.
Quero, portanto, manifestar a minha posição favorável à matéria com a emenda que apresento e para
a qual solicito destaque para votação em separado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias para
encaminhar a votação dos pressupostos de urgência
e adequação financeira.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, é mais uma medida provisória que afronta
a Constituição: prorrogação de contratos. Aliás, prorrogações intermináveis de contratos. É evidente que um
governo que planeja, que antevê situações não precisa
valer-se de uma medida provisória para matéria dessa
natureza, a prorrogação de contratos. E, sobretudo,
quando se sabe: são órgãos estatais, são instituições
públicas aparelhadas partidariamente, muitas vezes
utilizadas para o aparelhamento, transformadas, muitas vezes, em cabide de empregos. Portanto, em que
pese a boa vontade do Relator, Senador Gim Argello,
não há como avalizar uma medida provisória que tem
esse nível de inconstitucionalidade. Mais uma vez, há
desrespeito, também, a dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Por essa razão, Sr. Presidente, no encaminhamento de votação em relação à constitucionalidade,
o nosso partido vota “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
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Discussão da media provisória e das emendas,
em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, encerro a discussão.
Passo à leitura do requerimento de destaque que
se encontra sobre a mesa. Peço ao Senador Romero
Jucá ou Renan Calheiros que proceda como Secretário ad hoc da sessão.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
REQUERIMENTO Nº 463, DE 2012
Nos termos do inciso II, art. 312, do
Regimento Interno, requeiro destaque para
votação em separado da Emenda nº 2, oferecida à Medida Provisória 555, de 2011,
apresentada pelo Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto.
Justificativa correspondente, Senador José Agripino.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 463, DE 2012
Sr. Presidente,
Nos termos do inciso II art. 312, do Regimento
Interno, requeiro destaque para votação em separado
da Emenda nº 2, oferecida a Medida Provisória nº 555,
de 2011, apresentada pelo Deputado Antônio Carlos
Magalhães Neto.
Justificação
Conforme estabelecido no art. 26 da Lei nº
11.652/2008, o prazo inicial estipulado de 36 meses
deveria ser suficiente para o cumprimento do contrato de gestão firmado entre a União e a Associação
de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP.
Uma prorrogação adicional de 24 meses configura um
aumento excessivo do prazo originalmente pactuado.
Desta forma apresente emenda propõe que seja concedido um prazo adicional de 12 meses, findo o qual
deverá ser solicitada nova autorização desta casa, com
apresentação de razões que justifiquem novo pedido
de prorrogação.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2012. – Senador
José Agripino – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o requerimento...
Peço a atenção dos Srs. Líderes. Em votação o
requerimento que acaba de ser lido, sobre destaque
da Emenda nº 2.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo recomenda à
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base a indicação contrária ao requerimento, votando,
portanto, contra o requerimento, votando “não”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Recusado o requerimento.
Votação da medida provisória.
V. Exª quer encaminhar, Senador Gim?
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Como
Relator revisor. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, além de querer encaminhar contra o requerimento
também, sou contra o requerimento, eu gostaria de
dizer o seguinte, Sr. Presidente, porque está vencida
a matéria, esse caso já está vencido. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: Fui Relator dessa
medida provisória novamente, medida provisória que
já vai vencer agora dia 31, mas chegou a tempo ainda
daquela determinação que este Plenário, com V. Exª
sendo Presidente, conduzindo, tomamos alguns meses atrás, porque venho alertar este Plenário que tem
duas Medidas na Câmara, nºs 556 e 557, que vão ser
votadas lá e que vão chegar com menos de dez dias.
Isso é um absurdo, novamente fazer isso com
este Plenário da Casa.
Eu gostaria que V. Exª reafirmasse aquela posição
que foi desse Plenário: que nós não aceitamos mais
essa condição das medidas provisórias vindo a Casa
com menos de dez dias úteis, para que a gente possa
fazer, realmente, um trabalho de relatoria e atendendo a
todos os anseios e analisando a matéria no seu mérito.
Então, Sr. Presidente, só alertando V. Exª que está
vindo duas matérias da Câmara, 556 e 557, para que
V. Exª se posicione novamente, se possível.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência reafirma sua posição de não
receber medidas provisórias com o prazo de dez dias
antes de sua extinção. Tem procedido assim e continuará a fazê-lo.
Votação.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Fora do
Microfone.) – Sr. Presidente, V. Exª pode repetir, por
favor, o que acabou de dizer?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa continuará a proceder dessa maneira,
já tem feito, de não receber nenhuma medida provisória, não determinar a leitura que não tenha chegado ao
Senado antes de dez dias do seu vencimento.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Fora do
Microfone.) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votação da medida provisória.
Os Senadores e Senadoras que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das emendas de parecer
contrário.
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Os Senadores e Senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº555, DE 2011
MENSAGEM Nº 149, DE 2011-CN
(n° 597/2011, na origem)
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 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.
A Presidenta da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º O caput do art. 3º da Lei nº 12.337, de
12 de novembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Ficam o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação
– FNDE autorizados a prorrogar, em caráter
excepcional e respeitado o prazo limite de 31
de dezembro de 2012, os contratos por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, vigentes
em 31 de janeiro de 2011, 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,
independentemente da limitação do inciso III
do parágrafo único do art. 42 daquela Lei.” (NR)
Art. 2º O Anexo II à Lei nº 12.337, de 2010, passa
a vigorar na forma do Anexo a esta Medida Provisória.
Art. 3º Fica autorizada a prorrogação do prazo de
vigência do contrato de gestão firmado entre a União
e a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP, na forma do disposto no art. 26 da
Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008, por um período
de até 24 meses, contados a partir do dia 31 de dezembro de 2011.
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Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 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).
Transcorre hoje a quarta sessão da matéria.
E, antes de submeter a matéria, quero esclarecer que foi aprovada na Câmara dos Deputados, no
dia 9 de maio último, tendo como Relator o Deputado
Heleno Silva.
O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado,
assim como a medida anterior, por igual prazo, pelo
Presidente da Mesa do Congresso, nº 10, de 2012.
Prestados esses esclarecimentos, passamos à
apreciação da matéria.
E concedo a palavra ao Senador Waldemir Moka,
que é o Relator Revisor, para proferir o seu parecer.

PARECER Nº 557, DE 2012–PLEN
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Presidente José Sarney.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a Presidente da
República, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição Federal, editou, em 26 de dezembro de 2011, a Medida Provisória n° 554, que, aprovada pela Câmara dos Deputados, na forma do Projeto
de Lei de Conversão (PLV) n° 11, de 2012, chega ao
exame desta Casa.
A Medida Provisória em análise institui subvenções a dois tipos de linhas de crédito: para microempreendedores e para a estocagem de álcool combustível.
O subsídio ao crédito para microempreendedores
basicamente reproduz os termos da Medida Provisória n° 543, de 24 de agosto de 2011, que perdeu sua
validade por não ter sido apreciada pelo Congresso
Nacional dentro do prazo limite, que era 22 de dezembro de 2011.
O art. 1o autoriza a União a conceder subsídio
a instituições financeiras sob a forma de equalização
de parte dos custos incorridos nas operações de microcrédito produtivo orientado. A subvenção é limitada a R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais)
por ano.
A equalização será constituída de um montante
fixo por operação contratada e estará condicionada à
apresentação, pela instituição financeira beneficiária,
de declaração de responsabilidade pela exatidão das
informações relativas às operações realizadas.
Caberá ao Ministério da Fazenda estabelecer
os critérios a serem observados nas operações de
microcrédito produtivo orientado beneficiadas pela
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subvenção, definir a metodologia, as normas operacionais e as demais condições para o pagamento da
equalização e estipular os limites anuais de subvenção
por instituição financeira. O Banco Central do Brasil
acompanhará e fiscalizará as operações de microcrédito produtivo orientado realizadas pelas instituições
financeiras beneficiárias da subvenção.
A exposição de motivos salienta que o Programa
Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) tem o objetivo de propiciar geração de trabalho e
renda para os microempreendedores populares. Para
isso, mantém o relacionamento direto com os empreendedores no local onde é executada a atividade
econômica, propicia atendimento ao tomador final dos
recursos por pessoas treinadas, os chamados agentes
de crédito, e mantém esse contato durante o período
do contrato, para acompanhamento e orientação. Salienta, então, que uma das dificuldades do programa
são as elevadas taxas de juros cobradas nas operações
de crédito. Por isso, é proposta a subvenção de parte
dos custos das instituições financeiras que praticarem
juros de 8% ao ano ao tomador final.
A Medida Provisória nº 554, de 2011, trata também da nova política de estocagem de álcool combustível nos arts. 2º ao 5º, sendo a autorização para a
concessão de subvenção econômica, sob a forma de
equalização de taxas de juros às instituições financeiras federais, nas operações de financiamento para a
estocagem de álcool combustível, a principal medida.
O art. 2º autoriza a União a conceder subvenção
econômica às instituições financeiras federais, sob a
forma de equalização de taxas de juros, nas operações
de financiamento para a estocagem de álcool combustível, com os objetivos de reduzir a volatilidade de preço
e de contribuir para a estabilidade da oferta do produto.
Ademais, estabelece as fontes elegíveis de financiamento:
I – a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), de que trata a Lei nº 10.336, de
19 de dezembro de 2001;
II – a Poupança Rural, de que trata o inciso III
do caput do art. 81 da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro
de 1991; e
III – outras fontes a serem definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
Define, também, o conceito de equalização de
taxas de juros para as operações de que trata como
sendo o “diferencial entre o encargo do mutuário final
e o custo da fonte, acrescido da remuneração das instituições financeiras” e determina a origem dos recursos
para pagamento da despesa:
– Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), de que trata a Lei n° 10.336, de 2001; e
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– dotações do Orçamento das Operações Oficiais de Crédito.
Por fim, o art. 2º estabelece critérios operacionais
para o funcionamento da subvenção econômica e limita
a concessão da subvenção a cinco anos.
O art. 3º determina que o Conselho Monetário
Nacional, ouvido o Conselho Interministerial do Açúcar
e do Álcool, o chamado Cima, estabelecerá as condições e critérios para a concessão dos financiamentos
que receberão a referida subvenção econômica.
O art. 4º da medida provisória atribui ao Ministério
da Fazenda a responsabilidade de estabelecer a metodologia para concessão da equalização de taxas nas
operações de financiamento de estocagem do álcool.
Por fim, o art. 5º ajusta a Lei nº 10.453, de 2002,
para prever o novo instrumento de apoio aos financiamentos destinados à estocagem do álcool combustível.
Na exposição de motivos, destaca-se ainda que
os financiamentos para estocagem de álcool combustível possibilitam a redução da volatilidade de preço e
contribuem para a estabilidade da oferta do produto
ao longo do ano. Diante disso, pretende-se que tais financiamentos sejam permanentes e que as operações
dessa natureza, inclusive aquelas que demandarem
pagamento de equalização de taxas de juros, sejam
custeadas integralmente com recursos da Cide e de
outras fontes.
À medida provisória foram oferecidas 50 emendas na Comissão Mista, referida no caput do art. 2º
da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
As Emendas nºs 34 a 40 e 48 foram retiradas a pedido dos autores e as Emendas nºs 2, 14, 17 a 31, 41,
43, 45, 47, 49 e 50 foram indeferidas liminarmente por
versarem sobre matéria estranha ao objeto da medida
provisória editada pelo Poder Executivo.
No parecer aprovado pela Câmara dos Deputados, o voto foi pela constitucionalidade, juridicidade e
adequação à técnica legislativa da Medida Provisória
nº 554, de 2011, e das Emendas nºs 3, 5, 6,7, 8, 9, 11,
13, 15, 16 e 44, pela inconstitucionalidade
pela inconstitucionalidade das Emendas nos 4
e 10, pela inadequação à boa técnica legislativa das
Emendas nos 1, 12 e 42; pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória n° 554, de 2011, e das Emendas nos 3, 5, 6, 7, 8,
9,11, 13, 15,16 e 44.
Em relação ao mérito, o voto foi pela rejeição
de todas as emendas analisadas e pela aprovação
da MPV n° 554, de 2011, na forma do PLV n° 11, de
2012, com sua redação original acrescida de emenda
do próprio relator, Deputado Federal Heleno Silva, para
a concessão de subvenção econômica aos produtores
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independentes de cana-de-açúcar do Rio de Janeiro
e do Nordeste.
Sr. Presidente, ao invés de ler toda a análise, eu
tomei o cuidado e fiz distribuir uma síntese de todo
esse Projeto. Acredito que os Srs. Senadores já estejam de posse.
Passo a ler agora a síntese dessa Medida Provisória.
A Medida provisória nº 554, de 2011, PLV nº 11,
de 2012, o texto e o original instituem subvenção a dois
tipos de linhas de crédito, para os microempreendedores, os chamados microcréditos produtivos orientados
e para a estocagem de álcool combustível.
O que propõem a Medida Provisória? Em relação
ao microcrédito produtivo orientado, concede subsídios
às instituições financeiras sobre a forma de equalização de parte do custo para essas operações, de forma
que as instituições financeiras possam praticar taxas
de juros limitadas a 8% ao ano para o tomador final.
A subvenção está limitada em R$500 milhões
(quinhentos milhões de reais) por ano, trata-se de medida importante, pois o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, o chamado PNMPO, tem
por objetivo propiciar a geração de trabalho e renda
para os microempreendedores populares, mantendo
relacionamento direto com os empreendedores no local onde é executada a atividade econômica, propicia
atendimento ao tomador final dos recursos por pessoas
treinadas, agentes de crédito. Mantendo esse contato
durante o período do contrato para acompanhamento e orientação. Estimula atividades produtivas para a
população de baixa renda, proporcionando a geração
de renda e a superação dos problemas sociais resultantes da pobreza.
Tem alcance considerável, pois tem por característica o baixo valor das operações, atende àqueles que
não têm capacidade para a concessão de garantias
reais – e isso é importante – e gera inclusão social e
econômica das pessoas carentes.
Medida relevante para alavancar o crédito ao
microempreendedor.
Em relação à estocagem de álcool combustível,
concede subvenção econômica às instituições financeiras federais, sob a forma de equalização de taxa de
juros nas operações de financiamento para a estocagem de álcool combustível, durante o prazo limitado
de cinco anos.
Como se operacionaliza a equalização das taxas
de juros? Obtida pelo diferencial entre o encargo da
operação e o custo da fonte, acrescido da remuneração da instituição financeira.
Essa medida visa reduzir a volatilidade do preço do etanol e contribuir para a estabilidade da oferta
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do produto. O custo fiscal será arcado com recursos
da Cide e do orçamento das Operações Oficiais de
Crédito, o chamado OOC, normalmente utilizado na
subvenção de operações de crédito para o setor rural.
Por fim, permite a criação da linha de crédito para
estocagem de álcool combustível e remete ao Conselho
Monetário Nacional (CMN) a competência para definir
os parâmetros para a operacionalizar a política de estocagem, tais como encargos financeiros, prazos, beneficiários, volume ou fontes alternativas de recursos.
Incluído pelo Relator da Câmara dos Deputados,
o art. 6o do PLV, de subvenção aos produtores independentes de cana-de-açúcar que desenvolvam suas
atividades na área da Sudene e no Estado do Rio de
Janeiro, alcançando assim também produtores dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. A subvenção fica limitada a R$5,00 (cinco reais) por tonelada do
produto vendido às usinas de açúcar e destilarias, em
quantidade limitada a dez mil toneladas por produtor.
Ou seja, não são beneficiárias as produções próprias
das destilarias e de seus sócios ou acionistas.
Trata-se de uma importante medida mitigadora,
em parte compensadora para os problemas vividos
pelos efeitos da estiagem na região Nordeste, com
mais de 525 Municípios em situação de emergência,
e outros 221 sofrendo efeitos da estiagem.
E visa também compensar a diferença em relação
ao custo de produção elevado em relação às demais
regiões produtoras do País.
Passo agora ao voto, Sr. Presidente, uma vez
que, ao invés de ler a análise eu li o resumo, que, me
parece, dá uma idéia melhor do alcance do projeto.
VOTO
Em face do exposto, manifestamo-nos pela admissibilidade e pela adequação econômico-financeira
da MPV n° 554, de 2011, e, no mérito, pela aprovação
do Projeto de Lei de Conversão n° 11, de 2012.
Esse é o relatório, Sr. Presidente.
E eu me coloco à disposição dos Srs. Senadores e
Srªs Senadoras que quiserem alguma outra informação.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER N°

, DE 2012

De Plenário, sobre o Projeto de Lei de
Conversão (PLV) n° 11, de 2012, à Medida
Provisória n° 554, de 26 de dezembro de
2011, que altera a Lei n° 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
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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 n° 10.453, de 13
de maio de 2002, e dá outras providências.
Relator-Revisor: Senador Waldemir Moka
I – Relatório
A Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição Federal (CF),
editou, em 26 de dezembro de 2011, a Medida Provisória (MPV) n° 554, que, aprovada pela Câmara dos
Deputados, na forma do Projeto de Lei de Conversão
(PLV) n° 11, de 2012, chega ao exame desta Casa.
A Medida Provisória em análise institui subvenções a dois tipos de linhas de crédito: para microempreendedores e para a estocagem de álcool combustível.
O subsídio ao crédito para microempreendedores
basicamente reproduz os termos da Medida Provisória n° 543, de 24 de agosto de 2011, que perdeu sua
validade por não ter sido apreciada pelo Congresso
Nacional dentro
do prazo limite, que era 22 de dezembro de 2011.
O art. 1° autoriza a União a conceder subsídio a
instituições financeiras sob a forma de equalização de
parte dos custos incorridos nas operações de microcrédito produtivo orientado. A subvenção é limitada a R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) por ano.
A equalização será constituída de um montante
fixo por operação contratada e estará condicionada à
apresentação, pela instituição financeira beneficiária,
de declaração de responsabilidade pela exatidão das
informações relativas às operações realizadas.
Caberá ao Ministério da Fazenda estabelecer
os critérios a serem observados nas operações de
microcrédito produtivo orientado beneficiadas pela
subvenção, definir a metodologia, as normas operacionais e as demais condições para o pagamento da
equalização e estipular os limites anuais de subvenção
por instituição financeira. O Banco Central do Brasil
acompanhará e fiscalizará as operações de microcrédito produtivo orientado realizadas pelas instituições
financeiras beneficiárias da subvenção.
A exposição de motivos salienta que o Programa
Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) tem o objetivo de propiciar geração de trabalho e
renda para os microempreendedores populares. Para
isso, mantém o relacionamento direto com os empreendedores no local onde é executada a atividade
econômica, propicia atendimento ao tomador final dos
recursos por pessoas treinadas (agentes de crédito) e
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mantém esse contato durante o período do contrato,
para acompanhamento e orientação. Salienta, então,
que uma das dificuldades do programa são as elevadas
taxas de juros cobradas nas operações de crédito, por
isso é proposta a subvenção de parte dos custos das
instituições financeiras que praticarem taxas de juros
de 8% a.a (oito por cento ao ano) ao tomador final.
A MPV n° 554, de 2011, trata também da nova
política de estocagem de álcool combustível dos arts.
2° a 5°, sendo a autorização para a concessão de
subvenção econômica, sob a forma de equalização
de taxas de juros, às instituições financeiras federais,
nas operações de financiamento para a estocagem de
álcool combustível, a principal medida.
O art. 2° autoriza a União a conceder subvenção
econômica às instituições financeiras federais, sob a
forma de equalização de taxas de juros, nas operações de financiamento para a estocagem de álcool
combustível, com os
objetivos de reduzir a volatilidade de preço e de
contribuir para a estabilidade da oferta do produto.
Ademais, estabelece as fontes elegíveis de financiamento:
I – a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE, de que trata a Lei n° 10.336, de
19 de dezembro de 2001;
II – a Poupança Rural, de que trata o inciso III
do caput do art. 81 da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro
de 1991; e
III – outras fontes, a serem definidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN.
Define, também, o conceito de equalização de
taxas de juros para as operações de que trata corno
sendo o “diferencial entre o encargo do mutuário final
e o custo da fonte, acrescido da remuneração das instituições financeiras” e determina a origem dos recursos
para pagamento da despesa:
I – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, de que trata a Lei n° 10.336, de 2001; e
II – dotações do Orçamento das Operações Oficiais de Crédito.
Por fim, o art. 2° estabelece critérios operacionais
para o funcionamento da subvenção econômica e limita
a concessão da subvenção a cinco anos.
O art. 3° determina que o Conselho Monetário
Nacional (CMN), ouvido o Conselho Interministerial do
Açúcar e do Álcool (CIMA), estabelecerá as condições
e critérios para a concessão dos financiamentos que
receberão a referida subvenção econômica.
O art. 4° da MPV atribui ao Ministério da Fazenda
a responsabilidade de estabelecer a metodologia para
concessão da equalização de taxas nas operações de
financiamento de estocagem de álcool.
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Por fim, o art. 5° adéqua a Lei n° 10.453, de 2002,
para prever o novo instrumento de apoio aos financiamentos destinados à estocagem de álcool combustível.
Na exposição de motivos, destaca-se que os
financiamentos para estocagem de álcool combustível possibilitam a redução da volatilidade de preço e
contribuem para a estabilidade da oferta do produto
ao longo do ano. Diante disso, pretende-se que tais financiamentos sejam permanentes e que as operações
dessa natureza, inclusive aquelas que demandarem
pagamento de equalização de taxas de juros, sejam
custeadas integralmente com recursos da CIDE e de
outras fontes.
À Medida Provisória foram oferecidas 50 emendas na Comissão Mista, referida no caput do art. 2°
da Resolução n° 1, de 2002, do Congresso Nacional.
As emendas nºs 34 a 40 e 48 foram retiradas a pedido
dos autores e as emendas nºs 2, 14, 17 a 31, 41, 43,
45 a 47 e 49 a 50 foram indeferidas liminarmente por
versarem sobre matéria estranha ao objeto da MPV
editada pelo Poder Executivo.
No parecer aprovado pela Câmara dos Deputados, o voto foi pela constitucionalidade, juridicidade e
adequação à técnica legislativa da Medida Provisória
n° 554, de 2011, e das Emendas nºs 3, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 13, 15, 16 e 44, pela inconstitucionalidade das
Emendas nºs 4 e 10, pela inadequação á boa técnica
legislativa das Emendas nºs 1, 12 e 42; pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da
Medida Provisória n° 554, de 2011, e das Emendas
nºs 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16 e 44.
Em relação ao mérito, o voto foi pela rejeição
de todas as emendas analisadas e pela aprovação
da MPV n° 554, de 2011, na forma do PLV n° 11, de
2012, com sua redação original acrescida de emenda
do próprio relator, Deputado Federal Heleno Silva, para
a concessão de subvenção econômica aos produtores
independentes de cana-de-açúcar do Rio de Janeiro
e do Nordeste.
II – Análise
II.1 – Da admissibilidade
Consoante dispõe o art. 8° da Resolução n° 1,
de 2002, do Congresso Nacional, o Plenário de cada
uma das Casas deverá examinar, antes do mérito de
Medida Provisória, o atendimento ou não dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, e sua
adequação financeira e orçamentária.
No que se refere aos pressupostos constitucionais
de relevância e urgência, previstos no caput do art. 62
da Constituição Federal, a Exposição de Motivos tenta
justificá-los, em relação ao subsídio ao microcrédito,
nos seguintes termos:
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A urgência e relevância da medida proposta pelo
art. 1° se justificam pela necessidade de implantação,
no curto prazo, de ações que visem realocar recursos
que atualmente estão sendo destinados ao consumo
para o setor produtivo, sobretudo para pequenos e micro empreendimentos, com ênfase no crédito orientado,
além de estimular a criação de trabalho e renda entre
os microempreendedores.
Já em relação à urgência e relevância da subvenção ao financiamento da estocagem de álcool combustível argumenta-se o seguinte:
A urgência e relevância que justificam
a edição dos artigos 2° a 5° decorrem da necessidade de se estabelecer as condições de
financiamento tempestivamente, com o objetivo de possibilitar o provisionamento de etanol
em volume suficiente para minimizar as grandes oscilações de preços e de oferta verificadas nos períodos de safra e de entressafra,
tal como ocorreu no primeiro trimestre deste
ano, quando, por falta de produto, o preço do
etanol combustível ficou próximo ao preço
da gasolina, que, por também ser misturada
com etanol anidro, teve seu preço valorado.
Nesse contexto, a estocagem possibilita a retirada de produto durante a safra, época em
que os preços estão mais baixos, e o retorno
do etanol ao mercado na entressafra, quando
há menor oferta do produto e os preços estão
mais altos. Para materializar essa proposta,
torna-se indispensável dar nova redação ao
caput e inserir o inciso VII no art. 3° da Lei n°
10.453, de 2002.
Ademais, tendo em vista que a estocagem de álcool combustível é um importante instrumento de política pública para a manutenção
do equilíbrio do abastecimento e dos preços,
faz-se necessário ainda autorizar a criação de
linha de crédito permanente para estocagem
do produto, pelo prazo de até 5 anos.
Cabe sempre observar que a urgência e a relevância são requisitos de avaliação discricionária, de
apreciação estritamente política, permeada pelos critérios de oportunidade e conveniência. Dessa forma,
consideramos plenamente justificável a relevância e
urgência da MPV e sua admissibilidade, pois a instituição de subsídios ao microcrédito produtivo estimula
um importante mecanismo de geração de renda que
está sendo subutilizado no Brasil e a subvenção ao
financiamento da estocagem de álcool será importante mecanismo de regulação da oferta e do preço
do combustível.
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II.2 – Da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
Importa consignar que as matérias contidas na
MPV não estão entre aquelas cuja veiculação por
medida provisória seja vedada pelo § 1° do art. 62 da
Constituição. A teor do art. 62 da Constituição Federal, em caso de relevância e urgência, a Presidente da
República está legitimada a editar medida provisória,
a ser apreciada pelo Congresso Nacional.
Quanto à constitucionalidade da MPV n° 554, de
2011, a União é competente para legislar sobre política de crédito, conforme o inciso VII do art. 22 da CF
e para fiscalizar as operações de natureza financeira,
especialmente as de crédito e de câmbio, conforme
dispõe o inciso VIII do art. 21 da Carta Magna.
As matérias veiculadas na MPV não estão no rol
das competências exclusivas do Congresso Nacional
ou de qualquer de suas Casas, expressas nos arts.
49, 51 e 52 da CF.
Além disso, a MPV trata de assuntos vinculados
por afinidade ou pertinência, cumprindo assim os enunciados no art. 7°, incisos I e II, da Lei Complementar
(LCP) n° 95, de 1998.
Assim, não vemos óbices jurídicos à aprovação
da Medida Provisória.
II.3 – Da Adequação Financeira e Orçamentária
A Resolução n° 1, de 2002, do Congresso Nacional, estabelece, em seu art. 5°, § 1°, que “o exame de
compatibilidade e adequação orçamentária e financeira
das Medidas Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita ou a despesa pública da União
e da implicação quanto ao atendimento das normas
orçamentárias e financeiras vigentes, em especial a
conformidade com a Lei Complementar n° 101, de 4
de maio de 2000, a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União”.
Em relação à adequação orçamentária e financeira, as medidas propostas criam despesas referentes
às subvenções propostas, mas a exposição de motivos mostra que são atendidas, em termos gerais, as
normas orçamentárias e financeiras estabelecidas na
Lei Complementar n° 101, de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal -, na lei do plano plurianual, na lei
de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária da
União para o presente exercício financeiro.
Quanto à adequação à Lei de Responsabilidade
Fiscal, a Exposição de Motivos afirma, em relação à
subvenção ao microcrédito:
Quanto ao cumprimento dos arts. 16 e 17
da Lei de Responsabilidade Fiscal, temos que,
para o presente exercício, não haverá despesa
de equalização, tendo em vista a sistemática
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de pagamento estabelecida para o caso. Com
relação aos dois exercícios subsequentes, estão previstas despesas estimadas em R 362
milhões em 2012 e em R$ 483 milhões em
2013. Registre-se, ainda, que a proposta atende ao art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal
e ao art. 49 da Lei n° 12.309 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2011), de 9 de agosto de
2010, ao autorizar a concessão de subvenção
econômica por meio de ato específico, ou seja,
mediante edição de Medida Provisória
Já em relação à subvenção ao financiamento da
estocagem de álcool
diz:
A propósito, quanto às despesas geradas pelos arts. 2° a 5° da medida sob análise,
vale destacar que o texto legal traz somente a
autorização para a criação da linha de crédito
para estocagem de etanol e a possibilidade de
equalização de taxas de juros, remetendo ao
Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para definir encargos financeiros, prazos,
beneficiários, volume ou fontes alternativas
de recursos, entre outros. Como os custos de
equalização de uma linha de crédito somente
podem ser conhecidos quando forem definidos
parâmetros como a fonte de recursos e seu
custo de captação, os encargos financeiros e
os prazos das operações, o volume total de
recursos alocados e o spread bancário, não
há como prever, neste momento, o total das
despesas que serão geradas com a aprovação desta Lei. Todavia, os custos e despesas
decorrentes da autorização para a concessão
do financiamento e para o pagamento de subvenção pública referentes à linha de crédito
aprovada por esta Medida Provisória serão
explicitados por ocasião do encaminhamento ao CMN de proposta de voto contendo os
parâmetros e demais condições da referida
linha de crédito. A partir do voto será possível
estimar e avaliar o impacto fiscal da medida e,
portanto, atender aos requisitos definidos na
Lei de Responsabilidade Fiscal, na LDO e na
Lei Orçamentária.
Entendemos que a medida provisória atendeu as
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
II.4 – Do mérito
II.4.1 – A subvenção ao microcrédito
O microcrédito visa a estimular atividades produtivas da população de baixa renda, como forma de
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aumentar sua capacidade de geração de renda e, assim, de superação dos problemas sociais resultantes
da pobreza e tem características que as diferenciam
de outras linhas de crédito: baixo valor das
operações, falta de capacidade de concessão
de garantias reais pelos tomadores e possibilidade de
gerar inclusão social e econômica das pessoas carentes beneficiadas.
Devido a essas características, o microcrédito exige e justifica incentivos por parte do Estado, pois geram
benefícios sociais relevantes e é de difícil viabilização
por instituições financeiras privadas, devido a custos
médios elevados, resultantes do baixo valor das operações, e as dificuldades para obtenção de garantias.
No Brasil, o Programa Nacional de Microcrédito
Produtivo Orientado (PNPMO), do Ministério do Trabalho e Emprego, coordena as iniciativas na área.
As principais fontes de recursos do microcrédito
são o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e o direcionamento de crédito de 2% dos depósitos à vista
nas instituições financeiras.
Conforme Resolução do Conselho Monetário
Nacional (CMN) n° 4.000, de 2011, que consolida as
normas referentes ao microcrédito, os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e as
caixas econômicas devem aplicar 2% dos seus depósitos à vista em operações de microcrédito. O que
não for aplicado ficará retido no Banco Central, sem
remuneração.
O microcrédito pode ser oferecido diretamente
pelas instituições financeiras, desde que criem uma
estrutura específica para tal, ou os recursos podem ser
repassados para instituições de microcrédito produtivo,
que oferecerão crédito para os microempreendedores.
Apesar do incentivo criado, que significa que o
custo de oportunidade para as instituições financeiras das operações de microcrédito é zero, o custo ao
tomador final desse tipo de crédito ainda é bastante
alto, e há pouco interesse de instituições financeiras
privadas nas operações.
A MPV n° 554, de 2011, limita as taxas de juros
cobradas no microcrédito e compensa as instituições
com um subsídio por operação realizada.
A Portaria n° 19, do Ministério da Fazenda, de
27 de janeiro de 2012, regulamentou a concessão dos
subsídios ao microcrédito.
O mutuário pagará taxa de juros de 8% ao ano
mais uma taxa de abertura de crédito de 1% do valor
do empréstimo. O subsídio dependerá dos valores e
dos prazos de pagamento do empréstimo. Um empréstimo de menor valor e prazo superior a doze meses
terá um subsídio maior, comparativamente ao valor da
operação. Assim, um empréstimo de R$100,00 em mais
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de doze meses terá um subsídio de R$42,00, ou seja,
42% do valor do crédito, já um empréstimo de mais de
R$3.000,00, com prazo inferior a 12 meses, terá um
subsídio de R$150,00, ou 5,0% do valor da operação,
no caso de um empréstimo de exatos R$ 3.000,00.
O subsídio proposto pela MPV será relevante para
alavancar o crédito ao microempreendedor, que apesar dos incentivos criados pela legislação nos últimos
anos, ainda é pouco desenvolvido no Brasil.
II.4.2 – A subvenção ao financiamento da estocagem de álcool combustível
Em 2011, no mercado interno, a produção de
etanol sofreu com a queda de produção de cana-de-açúcar pela redução da renovação dos canaviais e
por uma proporção maior de transformação de cana
em açúcar para atender ao mercado exterior.
No mercado externo, quebra de safras de cana
na Índia e um modesto, mas constante, crescimento
da demanda por açúcar fizeram o cenário de produção
de etanol ficar mais desajustado no País.
No cerne do problema encontra-se a falta de
uma política eficaz para estocagem, que compromete
a estabilidade produtiva e amplia muito a volatilidade
de preço do produto.
Com essa MPV, o Governo Federal procura criar,
para os próximos cinco anos, mecanismo para corrigir
essa distorção. O custo fiscal será arcado com recursos da Cide e do orçamento das Operações Oficiais
de Crédito.
A MPV propõe autorização para a criação da linha de crédito para estocagem de álcool combustível
com a possibilidade de equalização de taxas de juros,
remetendo à posterior regulamentação do CMN a competência para definir parâmetros para operacionalizar
a política, tais como encargos financeiros, prazos,
beneficiários, volume ou fontes alternativas de recursos. No entanto, há de se destacar que a medida, em
tese, engloba tanto álcool anidro quanto hidratado, o
que pode interferir (fomentar) a utilização do segundo
na matriz de consumo brasileira.
II.4.3 – A subvenção aos produtores de cana-de-açúcar
A única modificação de mérito na MPV feita pelo
relator na Câmara dos Deputados foi a inclusão, art. 6°
do PLV, de subvenção aos produtores independentes
de cana-de-açúcar que desenvolvam suas atividades
na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-Sudene e no Estado do Rio de
Janeiro, para a safra 2010/2011, diretamente ou por
meio de suas cooperativas, no valor de R$5,00 (cinco
reais) por tonelada do produto vendido às usinas de
açúcar e destilarias, em quantidade limitada a dez mil
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toneladas por produtor, excluindo-se do recebimento desse benefício a produção própria das unidades
agroindustriais, bem como a produção dos sócios ou
acionistas destas.
O deputado relator argumentou que a subvenção
visa a compensar os graves problemas vividos pela
cultura da cana-de-açúcar na região Nordeste e no
Estado do Rio de Janeiro. Concordamos com a subvenção devido ao seu grande alcance social. Dados
do Ministério da Integração Nacional indicam que, em
2012, 525 municípios do Nordeste estão em situação
de emergência, e outros 221 estão sofrendo efeitos
da estiagem e aguardam avaliação da Secretaria Nacional de Defesa Civil.
III – Voto
Em face do exposto, manifestamo-nos pela admissibilidade e pela adequação econômico-financeira
da MPV n° 554, de 2011, e, no mérito, pela aprovação
do Projeto de Lei de Conversão n° 11, de 2012. – Senador Waldemir Moka.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer preliminar do Relator revisor é pelo
atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância, urgência e adequação financeira e, no mérito,
é pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº
11, de 2012.
Em votação os pressupostos de relevância e urgência e adequação financeira.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória e das emendas, em turno único.
Sem oradores, encerramos a discussão.
Em votação o Projeto de Lei de Conversão que
tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam
prejudicadas, na medida provisória, as emendas a
ela apresentadas.
A matéria vai à sanção.
O processado da proposição vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11, da Resolução nº 1, de 2012,
do Congresso Nacional, para a elaboração do Projeto
de Decreto Legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da medida provisória no prazo de
quinze dias contados da decisão.
É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 11, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 554, de 2011)
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 n° 10.453, de 13
de maio de 2002; e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.110, de 25 de abril de 2005,
passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 4°-A,
4°-B e 4°-C:
“Art. 4°-A Fica a União autorizada 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.
§ 1º A subvenção de que trata o caput
fica limitada a R$500.000.000,00 (quinhentos
milhões de reais) por ano.
§ 2º A subvenção de que trata o caput
será concedida:
I – às instituições financeiras relacionadas no art. 1° da Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003;
II – aos bancos de desenvolvimento;
III – às agencias de fomento de que trata a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de
agosto de 2001; e
IV – às instituições elencadas nos incisos
I e III do § 6° do art. 1°, desde que por intermédio e responsabilidade dos agentes referidos
nos incisos I a III deste § 2°.
§ 3º O pagamento da subvenção de que
trata o caput deste artigo, com vistas no atendimento do disposto no inciso II do § 1º do art.
63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
fica condicionado à apresentação pela instituição financeira recebedora da subvenção de
declaração de responsabilidade pela exatidão
das informações relativas às operações realizadas.
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§ 4° A equalização de parte dos custos
de que trata o caput corresponderá a montante
fixo por operação contratada de microcrédito
produtivo orientado.
§ 5º Cabe ao Ministério da Fazenda:
I – estabelecer os critérios a serem observados pelas instituições financeiras nas
operações de microcrédito produtivo orientado
para fazer jus à subvenção;
II – definir a metodologia, as normas
operacionais e demais condições para o pagamento da subvenção;
III – respeitada a dotação orçamentária reservada a esta finalidade, estipular os
limites anuais de subvenção por instituição
financeira; e
IV – divulgar, anualmente, informações
relativas à subvenção econômica concedida,
por instituição financeira, indicando, no mínimo
e desde que satisfeita a exigência constante do
§ 6º, o valor total da subvenção, o valor médio
da equalização de juros praticada e o número
de beneficiários por instituição financeira e por
unidade da federação.
§ 6º As instituições financeiras participantes deverão encaminhar ao Ministério da
Fazenda informações relativas às operações
realizadas no formato e na periodicidade indicados em ato do Ministro de Estado da Fazenda.”
“Art. 4°-B A aplicação irregular ou o desvio dos recursos provenientes das subvenções de que trata esta Lei sujeitará o infrator
à devolução, em dobro, da subvenção recebida, atualizada monetariamente, sem prejuízo
das penalidades previstas no art. 44 da Lei n°
4.595, de 31 de dezembro de 1964.”
“Art. 4°-C Cabe ao Banco Central do
Brasil acompanhar e fiscalizar as operações
de microcrédito produtivo orientado realizadas
pelas instituições financeiras beneficiárias da
subvenção de que trata esta Lei.”
Art. 2º Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica às instituições financeiras oficiais
federais, sob a forma de equalização de taxas de juros,
nas operações de financiamento para a estocagem de
álcool combustível, com os objetivos de reduzir a volatilidade de preço e de contribuir para a estabilidade
da oferta do produto.
§ 1° Os financiamentos de que trata o caput poderão ser efetuados com recursos:
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I – da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE, de que trata a Lei n° 10.336, de
19 de dezembro de 2001;
II – da Poupança Rural, de que trata o inciso III
do caput do art. 81 da Lei n° 8.171, de 17 de janeiro
de 1991; e
III – de outras fontes, a serem definidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN.
§ 2° A equalização da taxa de juros corresponde
ao diferencial entre o encargo do mutuário final e o custo da fonte, acrescido da remuneração das instituições
financeiras, e será paga com recursos:
I – da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico – CIDE, de que trata a Lei n° 10.336, de
19 de dezembro de 2001; e
II – de dotações do Orçamento das Operações
Oficiais de Crédito.
§ 3° Nos financiamentos realizados com recursos
da Poupança Rural, a equalização da taxa de juros poderá ser compensada mediante a utilização de fator de
ponderação, na forma definida pelo CMN.
§ 4° A autorização para a concessão de subvenção e para a contratação das operações de financiamento para estocagem de álcool combustível fica
limitada a 5 (cinco) anos, contados da publicação oficial desta Lei.
§ 5° O pagamento da equalização fica condicionado à comprovação da boa e regular aplicação dos
recursos e à apresentação de declaração de responsabilidade pela instituição financeira oficial federal para
fins de liquidação de despesa.
Art. 3° O CMN, com base em sugestão do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool – CIMA,
estabelecerá as condições e critérios para a concessão
dos financiamentos de que trata o art. 2°, devendo, no
mínimo, definir:
I – os beneficiários;
II – o volume anual de recursos;
III – os prazos dos financiamentos e a forma de
amortização;
IV – os encargos financeiros;
V – as instituições financeiras operadoras;
VI – a remuneração das instituições financeiras; e
VII – as garantias mínimas a serem exigidas.
Art. 4° O Ministério da Fazenda definirá a metodologia para a concessão da equalização das taxas
de juros de que trata o art. 2°.
Art. 5° O art. 3° da Lei n° 10.453, de 13 de maio
de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3° As medidas de política econômica
referidas no art. 2° visam a assegurar a estabilidade do setor produtivo, reduzir a volatilidade de preço e contribuir para a estabilidade
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da oferta do produto e serão criadas por ato
do Poder Executivo, a seu exclusivo critério,
compreendendo, entre outras, as seguintes:
...............................................................
V – financiamento à estocagem do produto, com ou sem opção de compra;
VI – financiamento para a emissão de
Cédulas de Produto Rural – CPR, nos termos
da Lei n° 8.929, de 22 de agosto de 1994; e
VII – pagamento da equalização de taxas de juros nos financiamentos destinados à
estocagem de álcool combustível.”(NR)
Art. 6° Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica, referente à safra 2010/2011, para
os produtores independentes de cana-de-açúcar que
desenvolvem suas atividades na área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste –
SUDENE e no Estado do Rio de Janeiro.
§ 1° Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e da Fazenda estabelecerão, em ato
conjunto, as condições operacionais para pagamento,
controle e fiscalização da concessão da subvenção
prevista no caput deste artigo, observado o que segue:
I – a subvenção será concedida aos produtores,
diretamente ou por meio de suas cooperativas, em
função da quantidade de cana-de-açúcar efetivamente vendida às usinas de açúcar e destilarias localizadas na área de atuação da Sudene ou no Estado do
Rio de Janeiro, excluindo-se a produção própria das
unidades agroindustriais, bem como a produção dos
sócios ou acionistas destas;
II – a subvenção será de R$5,00 (cinco reais) por
tonelada de cana-de-açúcar, limitada a 10.000 (dez mil)
toneladas por produtor, em toda a safra 2010/2011;
III – o pagamento da subvenção será realizado
em 2012, referente à produção efetivamente entregue
a partir de 1° de agosto de 2010, sendo que, para a
produção do Estado do Rio de Janeiro, será considerada a produção efetivamente entregue para processamento a partir de 1° de maio de 2010, observados os
limites estabelecidos nos incisos I e II deste parágrafo.
§ 2° Os custos decorrentes da subvenção prevista
neste artigo serão suportados pela ação correspondente à Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários, do Orçamento das
Operações Oficiais de Crédito, sob a coordenação do
Ministério da Fazenda.
§ 3° O pagamento da subvenção a que se refere
este artigo será realizado diretamente aos produtores,
mediante apresentação à Companhia Nacional de
Abastecimento – CONAB da nota fiscal comprobatória
da venda da cana-de-açúcar a unidade agroindustrial.
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Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Como terceiro item da pauta, também temos
uma outra medida provisória transformada em projeto
de lei de conversão.
Essa medida ainda não tem parecer. O Relator
ainda não apresentou o parecer, de maneira que ainda não podemos submetê-la à apreciação do Senado.
Dessa maneira a pauta continua trancada e, se
o Plenário não fizer objeção, vamos submeter o nome
de algumas autoridades.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, consulto a V. Exª e aos líderes se podemos
apreciar dois projetos já aprovados, hoje, na Comissão
de Constituição e Justiça, e que tiveram requerimento
de urgência aprovados: o Projetos de Lei nº 13 e 33,
que criam três varas na Justiça do Trabalho do Distrito
Federal e que transformam cargos no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sem criar novas
despesas.
É a consulta que faço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco PMDB
– AP) – Senador Rodrigo Rollemberg, a Mesa atenderá
a solicitação de V. Exª para colocar na pauta. Mas, infelizmente, enquanto ela estiver trancada pela medida
provisória não poderemos fazer em face da Constituição.
Vamos, então, proceder à escolha de autoridades
que estão pendentes de decisão da Casa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 553, DE 2012
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 553, de 2012, da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira, sobre a Mensagem nº 31, de
2012 (nº 193/2012, na origem), pela qual a
Senhora Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. Alessandro Serafin Octaviani Luis para
ser reconduzido ao cargo de Conselheiro do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, do Ministério da Justiça.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
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Passamos à votação da matéria e o painel está
sendo preparado para receber os votos das Srªs Senadoras e dos Srs. Senadores.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, quero fazer um apelo a todos os senadores do PMDB que estão em outras dependências
da Casa que venham ao Plenário. Nós vamos ter agora
três votações nominais para membros do Cade, para
conselheiros do CADE. É fundamental que nós participemos dessa votação.
Aliás, sobre isso, uma revista semanal, por meio
de um colunista, deu uma nota hoje, de que “o PMDB
estaria em pé de guerra, trabalhando para derrubar
os nomes do Cade”.
De todos os interlocutores e porta-vozes, com
certeza, esse é o que menor legitimidade tem.
De modo que eu quero fazer um apelo aos companheiros do PMDB que venham ao Plenário para
aprovarmos os nomes para o Cade.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AL) – A comunicação de V. Exª foi ouvida pelo Plenário.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, da mesma forma eu quero também encaminhar favoravelmente esses três nomes e registrar que
este Senado da República fortaleceu o Cade.
Nós votamos já, anteriormente, um projeto de reestruturação do Cade, que amplia os poderes e define
uma intervenção do Cade, exatamente para apoiar a
atividade econômica no País, e esses três conselheiros que estão sendo reconduzidos exercem um excelente trabalho na instituição e, portanto, merecem a
sua recondução.
Nós estamos encaminhando favoravelmente, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, o Governo encaminha favoravelmente a
aprovação dos três membros do Cade.
Quero aqui registrar a forma como foram conduzidos os debates na audiência de hoje, pela manhã,
quando os Senadores e Senadoras desta Casa, além
de ouvir, além de indagar aos depoentes e aos expositores, ao final, por unanimidade, foi aprovada a sua
indicação.
Esperamos que aqui, em plenário, também tenhamos uma excelente votação, para que possamos indicar
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os três membros do Cade. No dia 29 deste mês, entra
em vigor a lei aprovada aqui, em sessão presidida por
V. Exª, e que, em seguida, foi à sanção presidencial,
de acordo com a votação do Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Sr. Presidente, queria registrar o voto favorável do PSOL
à recondução dos conselheiros do Cade. E não poderia deixar de registrar o reconhecimento pelo trabalho
feito por esses conselheiros. E, em especial, presidi
aqui, no Senado Federal, a Comissão Parlamentar de
Inquérito que investigou as irregularidades no sistema
de direito autoral no Brasil e foi fundamental, nesse
sentido, a atuação do Conselho de Direito Econômico.
Os três conselheiros têm pautado a sua conduta
pela defesa dos valores da ordem econômica nacional, e, nesse sentido, faço questão de registrar o voto
favorável do nosso Partido à recondução dos três conselheiros do Cade.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou encerrar a votação.
Se todos os Senadores já votaram, permaneçam...
Vou encerrar a votação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente, apenas para, em nome do PSDB, dizer
do respeito que temos também pelo Dr. Alessandro e
por toda a diretoria do Cade, o que nos leva também,
nesse caso, a votar favoravelmente e, para mim, Presidente Sarney, por uma razão especial. Sabe V. Exª
que o Cade, durante muitos anos, foi presidido por um
antigo colega de V. Exª, Dr. Tristão Ferreira da Cunha,
e hoje o Cade é, realmente, um instrumento em favor
da defesa da economia, enfim, do equilíbrio econômico. Portanto, merece o nosso apoio o trabalho que a
atual diretoria vem fazendo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa agradece V. Exª ter feito referência ao
Tristão da Cunha, que era, realmente, uma grande e
expressiva figura da política brasileira e que até hoje
faz falta em nossos quadros.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Só fazer um registro, Sr. Presidente. Hoje, nós sabatinamos, na Comissão de Assuntos Econômicos, os
três indicados para o Cade, o super Cade. Esse projeto
que votamos aqui é fundamental para garantir a con-
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corrência, para garantir o equilíbrio e, acima de tudo,
defender a sociedade brasileira.
Quero, Sr. Presidente, registrar aqui a qualidade
dos três candidatos. São três candidatos muito bem
informados, todos eles. Aliás, hoje, dois deles já haviam sido sabatinados três vezes, Senador Pimentel,
cada um deles, e o que foi menos sabatinado foi o
Alessandro. São pessoas de altíssimo gabarito, com
experiência e, sem sombra de dúvida, vão cumprir
dignamente seus mandatos, vão ajudar o nosso País,
porque têm espírito público.
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Espero que o Senado, hoje, vote favoravelmente
a esses três jovens competentes que, sem dúvida nenhuma, vão fazer um excelente trabalho, em função,
principalmente, dos desafios que se apresentam para
este novo Cade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proceder à apuração:
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM,47; 12 NÃO.
Nenhuma abstenção.
Total: 59.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 554, DE 2012
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 554, de 2012, da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator: Senador Lindbergh Farias, sobre a Mensagem nº 32, de 2012 (nº
194/2012, na origem), pela qual a Senhora
Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal a indicação da Sr. Carlos
Emmanuel Joppert Ragazzo para exercer o
cargo de Superintendente-Geral do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE,
do Ministério da Justiça.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Atendendo a sugestão de V. Exª no dia de ontem, estou encaminhando
à Mesa a sugestão de pauta do nosso partido para a
Ordem do Dia, com a relação dos projetos que nós
consideramos essenciais e que podem, dependendo
da determinação de V. Exª, ser colocados na pauta
de votação.
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Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Agradeço a V. Exª. E será um grande subsídio para que coloquemos em pauta as matérias que o
Senado deve votar e que são prioridades escolhidas
pelas Lideranças.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas
para comunicar à Casa que a CPI do Tráfico de Pessoas estará reunida em audiência pública, segunda-feira,
dia 28, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do
Norte, lá em Natal.
A CPI do Tráfico de Pessoas tem viajado pelo
Brasil, promovendo audiências públicas, ouvindo pessoas que foram vítimas do tráfico e, também, pessoas implicadas nesse crime que, muitas vezes, passa
despercebido aos olhos da sociedade e aos olhos das
autoridades.
Pretendemos, inclusive, visitar o Estado de V. Exª.
Recebemos essa solicitação da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, como recebemos também a
solicitação do Estado de Goiás.
A CPI do Tráfico vai, nesta reta final, na conclusão dos nossos trabalhos, incrementar as oitivas, as
diligências, as audiências publicas, de forma que, no
final dos trabalhos, possamos apresentar um relatório
conciso, mas que contribua para o enfrentamento desse crime hediondo que acontece no Brasil e no mundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se todos os Senadores e Senadoras já votaram, vou proceder à apuração.
Senador Ferreira e Senador Randolfe Rodrigues
ainda estão votando.
Vou proceder à apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM: 47; NÃO, 9.
Abstenção: um.
Total: 57.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 555, DE 2012
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 555, de 2012, da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator: Senador Eduardo
Braga, sobre a Mensagem nº 33, de 2012
(nº 195/2012, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República submete à
apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. Vinícius Marques de Carvalho para
exercer o cargo de Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
– CADE, do Ministério da Justiça.
Discussão do parecer.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR) – Sr. Presidente, queria só registrar que, na votação
anterior, por erro de digitação ou por um problema de
computação, meu voto não foi registrado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará a manifestação de V. Exª.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem, na votação anterior a esta, eu
estava na Comissão, presidindo uma audiência pública, e, infelizmente não tive como votar. Voto de acordo
com a orientação do meu partido, voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai registrar a manifestação de V. Exª.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
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A Presidente Dilma editou, no dia 11 de maio, a
MP 568, de 2012, que prevê aumento salarial entre
2% e 31% para quase um milhão de servidores públicos federais. Quero elogiar a decisão da Presidente
nesse sentido e também, Sr. Presidente, no sentido de valorizar os servidores públicos, que refletem,
na maioria dos servidores, a condição de cidadão. E
apelar ao Governo Federal, à Presidente Dilma, para
que edite também uma MP para revisão salarial dos
militares das Forças Armadas brasileiras. Já há tanto
tempo que o reajuste dos soldos não é revisto, desde
2008, pelo menos.
Queria deixar este registro a esta MP, promovendo uma revisão no salário dos servidores, e fazer
um apelo para que também sejam incluídos, aqui, os
militares das Forças Armadas brasileiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Vou proceder à apuração.
A Senadora Marta e a Senadora Lídice da Mata
estão votando. (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
Eu gostaria apenas de dizer que o Sr. Vinícius
Marques de Carvalho, o Sr. Alessandro e o Sr. Ragazzo,
os três indicados para o Cade, que já pertencem ao
Cade, tiveram um desempenho de excepcional nível,
hoje, na arguição na Comissão de Assuntos Econômicos e merecem os nossos cumprimentos.
Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Como eu
estava numa audiência pública discutindo a modernização portuária, não pude votar na primeira votação,
mas queria que fosse consignado em ata meu voto
favorável, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendida.
Vou proceder à apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM 53; NÃO, 9 votos.
Uma abstenção.
Total: 63.
A indicação foi aprovada.
Será feita a comunicação à Senhora Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 8, DE 2012
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 8, de 2012 (nº 31/2012, na origem),
pela qual a Senhora Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. Luiz
Felipe Mendonça Filho, Ministro de Primeira Classe do
Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República da Nicarágua.
O parecer da Comissão de Defesa Nacional teve
como Relator o Senador Aloysio Nunes e é favorável.
(Parecer nº 558, de 2012–CRE)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão do parecer. (Pausa.)
Sem oradores.
Encerrada a discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, eu queria, enquanto nós votamos o
nome do Embaixador Luiz Felipe, fazer um rápido registro nesta Casa.
É que Cesar Asfor Rocha, Ministro do Superior
Tribunal de Justiça, completa vinte anos de judicatura
no Superior Tribunal de Justiça.
Este registro é para dizer que ele é o primeiro
Ministro do STJ, não egresso do extinto Tribunal Federal de Recursos, a alcançar essa marca e a se tornar
decano daquela Corte.
Sr. Presidente, é o único Ministro a ter ocupado
todos os cargos e funções destinados aos membros
do Superior Tribunal de Justiça: presidente e vice-presidente do Tribunal e do Conselho da Justiça Federal,
onde foi também coordenador geral (hoje corregedor),
diretor do Centro de Estudos Judiciários.
O Ministro Cesar Rocha é o ministro que mais
julgou na história do Tribunal: proferiu, Sr. Presidente,
mais de 140 mil decisões como relator, mais de 400
mil como vogal, além dos 4.001 no Tribunal Superior
Eleitoral e 2.795 no Conselho Nacional de Justiça.
Mestre em Direito, tem o título de Notório Saber
Jurídico e de Professor Honoris Causa da Universidade
Federal do Ceará, onde lecionou Direito Civil por mais
de duas décadas; é Doutor Honoris Causa da Univer-
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sidade de Fortaleza; membro da Academia Cearense
de Letras e da Academia Brasileira de Letras Jurídicas.
Autor dos livros A Luta pela Efetividade da Jurisdição, Cartas a um Jovem Juiz, Clóvis Beviláqua
em Outras Palavras e, em coautoria, Sr. Presidente,
Direito e Medicina e O Novo Código Civil – Estudos
em Homenagem ao Prof. Miguel Reale.
O Conselho da Ordem do Congresso Nacional
lhe conferiu o grau de Grã-Cruz, da mesma Ordem,
em 2010.
Ontem, Sr. Presidente, inclusive com a presença
de V. Exª, teve a aposição de seu retrato na Galeria
dos Presidentes do STJ, quando lançou as seguintes
obras de sua autoria: Breves Reflexões Críticas Sobre
a Ação de Improbidade Administrativa, Ementários e
Palavras Escolhidas. Também foi lançada a coleção,
em três volumes, Estudos Jurídicos em Homenagem
ao Ministro Cesar Asfor Rocha, escrita por 63 consagrados juristas.
Além disso, Sr. Presidente, é compositor de muitas
letras de músicas, inclusive tendo Raimundo Fagner
como parceiro.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer, enquanto aguardamos a conclusão da votação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) –
Pela ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de me somar
à iniciativa do Senador Renan Calheiros e aqui registrar também a nossa homenagem, nossa e do PSDB,
enfim, ao grande jurista Cesar Asfor Rocha, que, ao
completar 20 anos de judicatura no STJ, escreve uma
das mais conceituadas páginas na história da magistratura brasileira. Além de um juiz inquestionável, trata-se de um humanista na inteira dimensão que essa
expressão possa conter.
Tive a oportunidade, como Presidente da Câmara
dos Deputados, de manter uma estreita relação com
ele, que sempre teve nesta Casa relações extremamente proveitosas, tanto para o exercício ou o aprimoramento do Poder Legislativo, como, da mesma forma,
para uma parceria mais efetiva com o Poder Judiciário.
Portanto, ao Ministro Cesar a nossa mais profunda e sincera homenagem, no momento em que ele
recebeu também do Superior Tribunal de Justiça uma
devida homenagem dos seus pares no dia de ontem,
Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.)
– Sr. Presidente, quero acompanhar as congratulações que os nossos colegas Senadores fazem neste
momento a esse grande Ministro Cesar Asfor Rocha,
jurista e também homem das letras e das músicas, ou
seja, um homem da arte e da cultura brasileira.
Ontem, lançando uma coleção de sete livros,
recebeu uma homenagem, e o Senado também buscou prestar essa grande homenagem com, nada mais
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nada menos, V. Exª presente naquela solenidade de
congratulações pelos 20 anos de presença do Ministro
Cesar Asfor no STJ.
Eu quero acompanhar esta celebração que ora
nós fazemos, porque o Cesar tem se colocado sempre à disposição da população brasileira, dos juízos,
dos Senadores, dos Deputados, para ouvir, receber,
dialogar. Acho que essa tem que ser a postura dos
magistrados. Não basta ter sido votado, como é o caso
dos Senadores, que recebem o voto popular. Aqueles
que foram escolhidos pelo Presidente da República e
depois sabatinados e votados no Congresso Nacional,
no caso, pelo Senado da República, têm que agir de
forma sempre aberta para poder dialogar com a sociedade. E essa tem sido a trajetória do Ministro Cesar
Asfor. Por isso, ele recebeu também uma presença tão
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significativa de Senadores na celebração dos seus 20
anos de magistratura no STJ.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu vou dar a palavra a todos os Srs. Senadores, mas, enquanto nós apuramos esta votação... Em
seguida continuaremos a...
Vou proceder à apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 54; 7 votos NÃO.
Uma abstenção.
Total: 62.
A indicação foi aprovada e será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Do mesmo modo:
MENSAGEM Nº 15, DE 2012
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Mensagem nº 15, de 2012 (nº 38/2012, na origem), pela qual a Senhora Presidente da República
submete à apreciação do Senado Federal a indicação
do Sr. Flávio Helmond Macieira, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Reino da Noruega, e, cumulativamente, junto à República da Islândia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tendo sido Relator ad hoc o Senador Sérgio Souza. (Parecer nº 559,
de 2012-CRE)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, no momento em que
o Ministro Cesar Asfor Rocha completa 20 anos de
permanência no STJ e vários Senadores manifestam
regozijo e dão os parabéns a esse homem público, um
dos grandes luminares das letras jurídicas do nosso
País, o PSB não poderia ficar ausente.
Em nome da nossa Líder, Lídice da Mata, o PSDB
se congratula com essa homenagem que lhe fizeram
seus colegas no STF. O que caracteriza a personalidade marcante deste grande jurista é, acima de tudo,
o seu equilíbrio nas decisões e o saber jurídico para
fundamentar todas aquelas decisões para as quais ele
é convocado em momentos decisivos do STJ
Portanto, os meus parabéns a esse grande líder
das letras jurídicas do nosso País, esse grande professor, grande escritor, poeta, um dos maiores juristas
que o Brasil já conheceu: Cesar Asfor Rocha.
Meus parabéns.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero também
somar a minha voz a todos aqueles que homenagearam e estão aqui registrando os 20 anos do Ministro
Cesar Asfor Rocha, dizer da importância do trabalho
do Ministro não só para o STJ, mas também para o
mundo jurídico nacional.
Quero parabenizar o Ministro e dizer que ele
orgulha a votação que o Senador realizou quando o
aprovou há 20 anos e tem, efetivamente, dado uma
contribuição importante para o desenvolvimento do País.
Portanto, fica aqui o nosso reconhecimento, o
nosso abraço, o nosso respeito pelo Ministro Cesar
Asfor Rocha por esses 20 anos não só na carreira
do Judiciário, mas também como homem das letras,
como professor, como compositor, enfim, como um
homem completo no intuito de contribuir com a sociedade brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para
me associar também às homenagens que o Senado
presta ao Ministro Cesar Rocha, ministro que tem demonstrado grande conhecimento jurídico e tem contribuído muito para o fortalecimento do Poder Judiciário
brasileiro. Parabéns ao povo do Ceará, parabéns ao
povo brasileiro e parabéns ao Ministro Asfor Rocha,
que vem honrando o Poder Judiciário no exercício de
Ministro do Superior Tribunal de Justiça já há 20 anos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE(José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, ao me associar a todos os companheiros
Senadores e Senadoras que enalteceram o valor do
Ministro Cesar Asfor Rocha, em nome do Senado Federal, a esse cearense ilustre, eu também peço que
seja consignado em Ata, nas votações anteriores, que
eu acompanhei a posição do meu partido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Vicentinho Alves.
O SR. VICENTINHO ALVES (Bloco/PR – TO) –
Sr. Presidente, apenas para justificar as três primeiras
indicações que eu não pude votar, mas acompanhei
o meu partido.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, eu não posso deixar de também registrar aqui
essa homenagem ao Ministro Cesar Asfor Rocha, pelo
ministro que é. São 20 anos dedicados a aperfeiçoar
a aplicação da lei no Brasil, e isso já foi falado por vários colegas. Mas, o que eu acho de mais extraordinário no Ministro Cesar Asfor Rocha é a figura humana
que ele é. Esteve no Acre várias vezes, uma pessoa
que veio do Nordeste, que conquistou Brasília, mas é
uma extraordinária figura humana. É isso que temos
de tomar sempre como exemplo. Não são os cargos,
as funções que ocupamos, mas sempre lembrarmos
que é no quotidiano da vida, nas relações, que estabelecemos quem somos. E o Ministro Cesar Asfor é
um exemplo de figura humana.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, eu também quero me associar às homenagens ao nosso Ministro Cesar Asfor Rocha, que
completa 20 anos no Superior Tribunal de Justiça.
Quero registrar que, além do excelente jurista que é,
a partir da sua gestão junto ao Superior Tribunal de
Justiça ali foi introduzido um conjunto de mudanças
na parte administrativa, tornando um processo mais
rápido, mais célere.
Gostaria também de registrar a sua passagem
pelos bancos da Universidade Federal do Estado do
Ceará, a nossa Faculdade de Direito Clóvis Beviláqua,
que V. Exª conhece muito bem e dizer que ele representa um círculo de estudantes que passaram pela
nossa velha faculdade de direito e que hoje brilham
no Supremo Tribunal Federal, fazendo justiça àquela
casa, ao seu aprendizado e, particularmente, à sua
inteligência.
Portanto, Sr. Presidente, o povo do Estado do
Ceará, do nosso Estado, o Estado de Inácio Arruda, o
Estado Eunício Oliveira, se sente muito orgulhoso pelo
Ministro que nós temos no Superior Tribunal de Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Randolfe Rodrigues, que está inscrito,
e em seguida o Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Sr. Presidente, se aqui estivesse na votação anterior,
teria votado de acordo com o Bloco União e Força,
seria “sim” nas votações anteriores.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, quero, em nome da liderança do PRB, em
nome do Presidente Nacional, Dr. Max Pereira quero
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me associar aqui aos demais Senadores nesta homenagem justa ao Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Cesar Asfor. Nosso Presidente participou ontem
da homenagem que foi feito a ele, da festa.
O PRB aqui se associa a todos nesta homenagem
a esse grande Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.)
– Sr. Presidente, em primeiro lugar, registrar meu voto
favorável à indicação do Sr. Luiz Felipe Mendonça Filho
para Embaixador do Brasil na República da Nicarágua,
já que eu não estava no plenário na hora da votação.
No mais, Sr. Presidente, eu queria também, neste
pela ordem, registrar a presença na Tribuna de Honra
do Senado Federal do Vereador Clésio Luis, que me
orgulha tê-lo no nosso partido, o Partido Socialismo e
Liberdade lá no Amapá, e também do Presidente do
Partido Popular Socialista do Amapá, querido companheiro Allan Sales, que estão em visita ao Senado
Federal, em visita ao Congresso Nacional e em visita
a Brasília. Mais tarde teremos uma reunião com o Deputado Roberto Freire, Presidente do Partido Popular
Socialista.
É nossa intenção construirmos uma aliança entre
esses dois partidos já para este ano, na disputa eleitoral para a Prefeitura de Macapá.
Então, faço o registro para constar nos Anais da
sessão de hoje, Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes de passarmos a outros assuntos, queria justamente me congratular com o Senador Renan
Calheiros pela sua grande ideia de trazer a este plenário o registro dos vinte anos de magistratura, no
Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Cesar Asfor
Rocha, que realmente é um exemplo na magistratura
nacional, uma inteligência extraordinária, um professor
brilhante e que só tem, naquela Corte, dado exemplos
de honradez, de critério, de decisões as melhores que
o Tribunal possa ter tomado.
E é justamente a este registro feito pelo Senador Renan Calheiros, com o apoio de quase toda a
Casa, que quero me associar, dizendo que realmente
nós estamos fazendo um ato de justiça neste registro.
Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Humberto Costa tinha pedido primeiro.
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Apenas para registrar o meu voto, na votação anterior,
como “sim” à indicação do Sr. Luiz Felipe Mendonça
Filho para o cargo de Embaixador do Brasil junto à
Nicarágua.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu também gostaria de me associar, com muita
honra, com muita satisfação, às homenagens que hoje
estão sendo prestadas à S. Exª o Ministro Presidente
Cesar Asfor Rocha.
O Ministro é um exemplo de retidão de caráter,
de honradez. E o que ele realizou, o trabalho realizado por ele quando presidente do Superior Tribunal de
Justiça é um trabalho que vai ficar marcado na história
do Judiciário brasileiro, quando ele incorporou como
funcionários daquele Tribunal pessoas com deficiências, com diversas síndromes. E essas pessoas se
houveram muito bem no desempenho das suas tarefas.
Ele inovou em vários campos. E será ele, Sr. Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores, o Ministro
Cesar Asfor Rocha, o único Ministro que já ocupou
todos os cargos e funções pelas quais um ministro
daquele Superior Tribunal de Justiça pode passar e
pode ocupar.
Por isso me associo, com muita satisfação, como
disse no início das minhas palavras, ao que falou V. Exª,
Sr. Presidente José Sarney, da ideia e da iniciativa de
S. Exª o Senador Renan Calheiros, pelos vinte anos
em que o Ministro Cesar Asfor Rocha vem honrando
o Judiciário brasileiro e honrando o Estado do Ceará
e o Nordeste do nosso País naquela alta Corte.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O aparte de V. Exª enriquece as homenagens
que são prestadas pelo Senado ao Ministro Cesar Asfor Rocha, sobretudo porque V. Exª, Senador Collor,
lembrou uma faceta que realmente é extraordinária
no Ministro Asfor Rocha, sobretudo sua grande personalidade, mas o fato de ser um grande inovador e ter
marcado sua presença na Presidência daquela Corte
com a digitalização de todos os processos. Acabou com
o papel dentro do Superior Tribunal de Justiça, todo
ele hoje informatizado. E o fez, como bem ressaltou V.
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Exª, com mais de 300 deficientes que ele incorporou
ao Superior Tribunal de Justiça para essa tarefa.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria fazer um registro semelhante.
V. Exª, como eu e o Senador Eunício, estivemos
ontem no Superior Tribunal de Justiça, participando da
aposição da fotografia, na galeria de ex-presidentes
do STJ, do Ministro Cesar Asfor Rocha, que é nosso
vizinho. É vizinho de V. Exª, do Maranhão, porque ele
é cearense, e meu vizinho de fronteira, porque eu sou
do Rio Grande do Norte, vizinho do Ceará.
Eu me orgulho de ser amigo pessoal do Ministro
Cesar Asfor Rocha, que é um ministro afável, mas de
posições muito claras e de muita consciência jurídica.
E um homem à frente do seu tempo. Como muito bem
colocou o Senador Fernando Collor, ele foi um homem
que, no STJ, primou pela modernidade, como V. Exª –
eu sou obrigado a fazer o elogio de corpo presente –,
que, entre alguns méritos, tem o de ter trazido para o
Congresso a TV Senado – que é o grande elemento
de transparência da ação parlamentar de Senadores,
como depois veio também a transparência da ação de
Deputados com a TV Câmara –, o Jornal do Senado e
outras inovações, que são etapas que as instituições
atravessam. Assim como nós tivemos a transparência,
a modernidade pela TV Senado e pela Rádio Senado
– porque esta Casa é uma Casa que vive da opinião,
e a opinião pode ficar em quatro paredes ou pode ficar
amplificada pela TV Senado, pela Rádio Senado, pela
mídia impressa ou pela mídia televisiva; mas, a partir da
TV Senado, o Brasil todo toma conhecimento de quem
é quem –, no Superior Tribunal de Justiça, a agilidade
pela informatização é obra e mérito do Ministro Cesar
Asfor Rocha, a quem eu fui, como V. Exª foi, render a
minha homenagem, de conterrâneo para conterrâneo,
e depositar nele as minhas melhores expectativas no
fortalecimento de uma instituição preciosa que se chama Superior Tribunal de Justiça.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 58; NÃO, 7 votos.
Nenhuma abstenção.
Total: 65.
A indicação foi aprovada.
A Mesa fará a devida comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou agora submeter à Casa votação de acordos internacionais, uma vez que os Srs. Líderes já
acordaram que podemos fazê-lo nestas sessões, independentemente do trancamento da pauta.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
Gostaria de pedir que V. Exª, se pudesse, começasse pelo Item 14, Projeto de Decreto Legislativo
nº 122, que aprova o texto do Tratado de Amizade e
Cooperação no Sudeste Asiático – TAC, firmado em
Bali, em 24 de fevereiro de 1976. Gostaria de pedir
prioridade para essa matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª está sendo atendido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 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 Cooperação 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.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e submeto à votação. (Pausa.)
Sem contestação, está aprovado.
A matéria vai à promulgação.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado de Amizade e Cooperação 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.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Tratado, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Tratado encontra-se publicada no DSF de
27-4-2012.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 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.
Em discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão, submeto à votação.
Senadoras e Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:

É a seguinte a matéria aprovada:
(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 122, DE 2012
(Nº 523/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Tratado de Amizade
e Cooperação 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.

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 63, DE 2012
(Nº 298/2011, na Câmara dos Deputados)
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.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado 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.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
7-3-2012.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –Projeto de Decreto Legislativo, Item nº 11:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 68, DE 2012
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.
Em discussão. (Pausa.)
Sem manifestação nenhuma, declaro encerrada
a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sem contestação, a matéria é aprovada e vai à
promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 68, DE 2012
(Nº 220/2011, na Câmara dos Deputados)
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.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado 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, de 7 de abril de 2010.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
13-3-2012.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 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.
Discussão. (Pausa.)
Sem manifestação do Plenário, encerro a discussão.
Os Srs. Senadores e Senadoras já podem aprovar, permanecendo como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 69, DE 2012
(Nº 2.996/2010, na Câmara dos Deputados)
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.
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O Congresso Nacional decreta;
Art. 1º Fica aprovado 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.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicada no DSF de
13-3-2012.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Última matéria é o Decreto Legislativo, Item nº 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.
Em discussão. (Pausa.)
Sem manifestação do Plenário, encerro a discussão.
Em votação.
Senadoras e Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 70, DE 2012
(Nº 27/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Conselho Federal Suíço sobre Cooperação em Ciências e Tecnologia, assinado em
Berna, em 29 de setembro de 2009.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado 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.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos ou instrumentos
subsidiários que possam resultar em revisão do referido
Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicado no DSF de
13-3-2012.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a matéria constante da Ordem do
Dia, declaro encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as demais matérias
não apreciadas e transferidas para a próxima
sessão deliberativa ordinária:
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).
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
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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.
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 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.
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
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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 -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.
15
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).
16
REQUERIMENTO Nº 388, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 388, de 2012, do Senador Alvaro Dias,
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solicitando a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2007,
de sua autoria.
17
REQUERIMENTO Nº 420, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 420, de 2012, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, solicitando o

MAIO 2012

Maio de 2012

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.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO N° 465, DE 2012
Solicita informações ao Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde sobre o repasse de recursos do PAC2 aos
Estados e os seus critérios de distribuição.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro
da Saúde:
1– Em relação aos recursos para obras/projetos
previstos pelo PAC2 destinados à FUNASA:
1.1 – Qual o montante global dos recursos previstos?
1.2 – Qual a destinação desses recursos por tipo de
investimento (saneamento, abastecimento de
água, elaboração do projeto)?
1.3 – Quanto já foi repassado por tipo de investimento
e por Município/UF? Dessas obras que receberam repasses, quanto já foi executado?
1.4 – Qual o critério utilizado pela Pasta para distribuição dos recursos?
2 – O Jornal O Globo, de 02/05/2012, informa
que o Estado de Minas Gerais recebeu R$ 381 milhões
em recursos do PAC2 destinados à FUNASA, pelo que
gostaríamos de saber:
2.1 – O Ministério confirma o valor do repasse?
2.2 – Quais são as obras em Minas Gerais que serão
contempladas com recursos, em que municípios?
2.3 – Quais são os valores empregados em cada obra?
2.4 – As obras estão em que estágio? Caso de obras
em andamento, quanto de cada uma já foi executado?
2.5 – Quais são as empresas responsáveis por cada
obra?
Justificação
A edição de 02 de maio de 2012 do Jornal O
GLOBO noticia que o Estado de Minas Gerais foi o
que mais recebeu recursos para obras da FUNASA
provenientes do PAC 2. Informa, ainda, que o atual
Presidente da FUNASA é mineiro, ex-presidente do
CREA-MG e empresário da construção civil.
Em virtude dessa publicação, encaminhamos o
presente requerimento para confirmarmos as informações publicadas e, ao mesmo tempo, para conhecermos
melhor: os critérios utilizados para definição dos repasses; os estágios em que se encontram as obras; quais
são as empresas responsáveis; entre outras perguntas que ajudarão a fiscalização e o acompanhamento
da correta aplicação dos recursos orçamentários pelo
Congresso Nacional.
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Diante do exposto, peço o apoio de meus pares
para aprovação deste requerimento de informações.
– Senador Aécio Neves.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 466, DE 2012
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, solicitamos em aditamento
ao Requerimento nº 456, de 2012, sejam requeridas
ao Excelentíssimo Ministro de Estado de Minas e
Energia, Senhor Edison Lobão, os Organogramas das
Concessionárias a seguir relacionadas, com os seus
respectivos sistemas de gestão:
. Eletrobrás Amazonas Energia;
. Eletrobrás Distribuição Acre;
. Eletrobrás Distribuição Alagoas;
. Eletrobrás Distribuição Piauí;
. Eletrobrás Distribuição Rondônia;
. Eletrobrás Distribuição Roraima;
As informações que ora solicitamos visam a instruir os trabalhos de análise e fiscalização dos atos de
gestão das concessionárias supracitadas, subsidiárias
do Grupo Eletrobrás, no âmbito da Subcomissão. – Senador Ivo Cassol, Presidente da CISPEL/CI – Senador
Sérgio Petecão, Relator da CISPEL/CI.
(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto, pela
Liderança, primeiro orador inscrito.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – A minha inscrição
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª vai ser inscrito como Líder, Senador
Eduardo Lopes.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para, mais
uma vez, mostrar pela TV Senado o momento por que
passa este País.
Ontem, o Seu Carlinhos Cachoeira, considerado
um bandido pela Nação brasileira, veio a este Senado,
na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, prestar
o seu depoimento.
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Cachoeira riu! Cachoeira mostrou à Nação, cinicamente, que o Senado Federal e a Câmara Federal...
Meu querido Senador Cristovam, lembro-me
quando V. Exª falou aqui desta tribuna, e foi criticado
por muitos e muitos Colegas, que este Senado estava
desmoralizado, que era melhor fechar. Ah, como criticaram Cristovam Buarque!
Vem o bandido a uma Comissão Mista de Inquérito.
Olhe, Brasil, este bandido – se a TV Senado puder mostrar!
Olhe, Brasil, a cara cínica!
Olhe, Cristovam, como nós estamos desmoralizados!
Olhe a cara cínica do bandido! Olhe o que ele
disse àquela Comissão com esse sorriso, o que ele
diz à Nação brasileira com esse sorriso!
Olhe, Nação, como ele ri!
Olhe, Nação, como ele ri da nossa cara, sabendo que nada vai acontecer com ele, Nação brasileira!
Olhe o cinismo desse homem, que roubou o
povo brasileiro!
Olhe o cinismo desse homem que roubou a Nação brasileira!
Olhem! Vejam o cinismo do homem rindo para o
Senado, rindo para a Câmara, rindo para os Deputados
e Senadores, sabendo que nada vai acontecer com ele!
Eu, por várias vezes, já falei desta tribuna que o
PT desmoralizou esta Nação, que o PT implantou o
germe da corrupção neste País!
Esse germe tomou conta do Brasil!
Esse germe tomou conta do Brasil, e nascem e
nascem vários cachoeiras.
Quantos cachoeiras ainda há pela rua? Quantos cachoeiras ainda agem pela rua e ainda não são
descobertos?
Quando falei que o Partido dos Trabalhadores cria
crise em cima de crise nesta Nação, que abandona o
povo brasileiro, massacrando o povo brasileiro na poupança, verifico que, de fato, os pequenos poupadores,
por meio da Medida provisória nº 567, Brasil, serão
penalizados com uma poupança menor, com uma poupança pífia. Aqueles que têm pouca poupança; serão
massacrados pelo poder deste País; serão massacrados pelo PT. E o PT diz: “Nação brasileira, quem quiser
roubar que roube, porque nada acontece com vocês”.
E aí ainda há Senador que diz a mim que eu sou
truculento, que eu não devia falar assim da tribuna. Eu
devo falar assim na tribuna; eu devo esclarecer o povo
brasileiro; eu tenho de defender a minha Nação.
Quantas vezes eu falei aqui do Dnit? Quantas vezes eu falei aqui do Tribunal de Contas da União, que
mostra à Nação, todos os meses, as irregularidades
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nas obras, e nada acontece? Quantas vezes eu falei
aqui dos ladrões que roubam esta Nação? Tantas as
CPIs que tentei instalar aqui e aqueles que são subordinados ao Poder Executivo, aqueles que são subordinados à Presidência da República, aqueles que são
subordinados à Presidência da Dilma, não deixaram
nunca este Senador fazê-lo.
Nação brasileira, eu fui o único Senador que votei contra o Pagot aqui, quando ele foi sabatinado. O
único Senador que votou contra ele! No dia seguinte,
eu vim aqui, desta tribuna, justificar o meu voto contra,
dizendo que o Pagot iria roubar a Nação brasileira. E
o que aconteceu? Esconderam o Pagot como estão
escondendo o Cachoeira!
Nação brasileira, o Tribunal de Contas da União
identificou, neste mês, neste trimestre, meu nobre
Presidente, 545 obras irregulares. Meu querido País,
o Tribunal de Contas manda dizer a esta Casa, o Tribunal de Contas fala à Nação brasileira que 545 obras
estão superfaturadas neste País, Brasil. O Tribunal de
Contas manda dizer à Presidência da República que
545 obras estão superfaturadas neste País! E sabe o
que acontece? Nada, Brasil.
A corrupção tomou conta, Brasil. A corrupção ficou
cínica neste País. Brasileiros, paraenses, devotos de
Nossa Senhora de Nazaré, o cinismo é tão grande, paraenses e brasileiros, que a Delta, essa Delta corrupta,
essa Delta cujos diretores deviam estar presos, se este
País levasse a sério, se este País fosse presidido por
gente séria, se este Congresso tivesse seus Senadores
sérios, que não se vendessem, não se trocassem, se
este País tivesse uma Câmara séria, o povo brasileiro
não estaria sendo roubado naquilo que paga, que é o
seu imposto, que é cobrado absurdamente.
O Brasil é um dos países que mais cobra impostos
do seu povo; a classe média está arrasada, e a Delta,
Brasil, brasileiros, que não tem ainda nenhum diretor
preso – e, se tivesse, daqui a quinze dias estaria solto
–, a Delta continua fazendo contratos, brasileiros. Acreditem, pois é verdade. Antes de ontem a Delta assinou
contrato em Mato Grosso de R$30 milhões. Foi a terceira colocada, Brasil! Brasil, foi a terceira colocada!
A Delta, Brasil! A terceira! Essa empresa de ladrões
foi a terceira colocada numa licitação em Mato Grosso! Passaram por cima de tudo Brasil! Colocaram-na,
na marra, como a primeira colocada e assinaram o
contrato, Brasil. E agora! Agora Brasil, depois de todo
esse escândalo não parou a roubalheira, Brasil. É o
cinismo da corrupção neste País.
Ó PT, por que vieste? Nunca se viu tanta corrupção neste País, meu Deus do céu!
Digam a mim, Senadores, qual foi a época em
que se viu tanta corrupção no País? Digam-me, Sena-
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dores! Questionem-me, Senadores! Falem, Senadores, qual foi a época, Senadores, em que se viu tanta
corrupção neste País.
Ó PT, por que vieste? Ó PT, por que mentes?
Por que mentes, PT?
A sociedade, em especial a classe média, no
oitavo dia do mês, não tem mais dinheiro no bolso. A
classe média corre para os bancos, para o cheque especial. A classe média está endividada. A classe média
não tem condições de pagar suas dívidas.
Os dados do Banco Central, brasileiros – eu não
estou inventando aqui absolutamente nada –, dão conta de que a classe média consome hoje 21 milhões
de crédito especial neste País. Vinte e um milhões por
mês! Porque em oito dias ela gasta o seu salário e, nos
22 dias restantes do mês, ela corre para o banco, para
o cheque especial. E os ladrões, os “Cachoeiras” da
vida, estão podres de dinheiro. Bilhões e bilhões são
tirados de vocês, brasileiros. Os aposentados morrem!
Os aposentados sofrem! Os aposentados não têm direito de viver neste País, brasileiros!
Digam-me, Senadores, como está a saúde neste
País. Digam-me! Questionem-me! Eu queria que alguém
questionasse isso comigo. Eu queria que alguém me
dissesse se a saúde está boa neste País. Eu queria
que alguém me dissesse a educação neste País como
está. Eu, ainda agora, ouvia um Senador, na tribuna,
elogiando este Governo. Queria eu poder também elogiar, mas eu tenho que ser realista com o meu povo.
Eu não devo, eu não vivo na mão do Governo. Eu
não tenho cargos públicos. Eu não troco o direito de
ser leal ao meu povo por nada. Eu não troco o direito
de ter a voz para dizer o que eu quiser desta tribuna
dentro dos meus direitos. Não troco! Não abro! Tenho
o direito de falar! E tenho a obrigação de mostrar ao
povo brasileiro como está a nossa Nação, como está
a nossa Pátria.
Eu queria que alguém me questionasse! Eu queria, Presidente, que alguém do Governo dissesse a
mim como é que está a violência neste País. Eu queria que alguém dissesse a mim se a liberdade ainda
existe nas ruas deste País.
Cada vez mais, cada vez mais, brasileiros, o PT
mente. Eu queria dizer a um Senador petista que, ano
passado – só para dar um exemplo, Senadores, de
como o PT mente... O PT sempre mentiu, mas o PT
mente mais hoje em dia para se segurar no Governo,
para enganar o povo brasileiro, para enganar a classe
pobre deste País. O PT teima em mentir que não há
inflação neste País. O PT mente!
Brasileiros e brasileiras, o quilo do feijão, aquele
feijão que é obrigatório na mesa do brasileiro todos os
dias, em abril do ano passado, custava R$2,56; e, ago-
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ra, este mês, você vá ao supermercado, minha dona
de casa, e veja quanto está o quilo do feijão: R$5,86,
Nação! E o PT diz que não há inflação no Brasil. O PT
mente! O PT é mentiroso!
Eu queria, eu queria, eu queria que um Senador
petista pudesse me apartear. Eu queria.
Sabe, Nação, ontem os Deputados liderados pelos Deputados petistas... Nação brasileira, ouça isto!
Ouça onde nós estamos, Brasil: às escuras da noite,
no fim da sessão da tarde de ontem, já às escondidas,
aprovaram um projeto dando liberdade aos contas-sujas, aqueles políticos que não têm as suas contas
aprovadas pelo Tribunal. Derrubaram a afirmação do
Supremo e colocaram de novo os contas-sujas em
todas as eleições.
Contas-sujas, agora vocês já podem novamente
disputar as eleições!
Eita, País! Eita, Brasil! Como estão te ferindo,
País! Como estão te maltratando, País! Como estão
maltratando o teu povo, País! Querido Brasil, querida
Pátria, tu devias ter representantes dignos das tuas
cores, da tua bandeira! Esse lema “Ordem e Progresso” que está...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – (...)
que fossem leais a ti, Brasil! Tu devias ter representantes
na Câmara que fossem leais a tuas cores, País! Mas,
infelizmente, não são! Infelizmente negociam cargos,
País! Infelizmente negociam favores, País! E o Brasil?
E o povo brasileiro? Quando, Brasil, o teu povo vai sair
às ruas, vai sair das suas casas por não aguentar mais
e vai bradar nas ruas como antes, Brasil? Está na hora,
Brasil! Não se aguenta mais, Brasil! Está na hora! Acorda,
Brasil! Estás sendo maltratado e o teu povo, pisoteado!
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Eu que agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência designa o Deputado Dr. Rosinha
como membro titular, em substituição ao Deputado
Odair Cunha, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 563, de
2012, conforme o Ofício nº 84, de 2012, da Liderança
do PT na Câmara dos Deputados.
O requerimento da Liderança do PT está anexo
e será atendido nos termos regimentais.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 84/GAB
Brasília, 23 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para retirar o Deputado Odacir Cunha (PT – MG) e indicar o Deputado Dr. Rosinha (PT – PR) como membro
titular da Comissão Mista que irá proferir parecer à MP
nº 563/12 que “Cria o PRONON; o PRONASD/PCD; o
REICOMP; o REPNBL – Redes; o INOVAR-AUTO; reestabelece o PROUCA; estabelece o Método do Preço
sob Cotação na Importação – PCI e Método do Preço
sob Cotação na Exportação – PECEX. Altera as Leis
nºs 9.250, de 1995; nº 11.033, de 2004; nº 9.430, de
1996; nº 10.865, de 2004; nº 11.774, de 2008; nº 12.546,
de 2011; nº 11.727, de 2008; nº 11.484, de 2007; nº
10.637, de 2002; nº 10.865, de 2004; nº 11.196, de
2005 e o Decreto-Lei nº 1.455, de 1976.”
Respeitosamente, – Deputado Jilmar Tatto, Líder
da Bancada na Câmara.
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O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Pela ordem.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Encaminho requerimento à Mesa, nos termos regimentais, para que seja
consignado nos Anais do Senado o voto de lembrança
pelo transcurso do aniversário de falecimento do ex-Senador Abdias do Nascimento e pelo quarto ano da
morte do ex-Senador amazonense Jefferson Peres.
Requeiro ainda que os referidos votos sejam levados ao conhecimento das famílias homenageadas,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Senador Acir, V. Exª será atendido nos termos
regimentais.
A Casa se associa aos votos que V. Exª acabou
de designar.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Com a palavra, o nosso Senador Anibal Diniz, do
Partido dos Trabalhadores do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº
Sr. Presidente Senador Inácio Arruda, Srs. Senadores,
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna hoje para fazer algumas considerações a respeito da audiência pública que aconteceu
ontem na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
com a presença do nosso Ministro Guido Mantega.
Mas, antes de entrar efetivamente no meu pronunciamento, quero aproveitar a presença de muitos
Senadores, a presença do Senador Petecão, para informar que foi com grande alegria que nós recebemos
a notícia de que, na lista do STJ – Superior Tribunal
de Justiça, figura o nome do Procurador de Justiça do
Acre, Dr. Sammy Barbosa, como o único a ter conseguido os 17 votos em primeiro escrutínio. Ou seja, na
primeira votação ele obteve os 17 votos, numa prova
de reconhecimento de todos os Ministros integrantes
do STJ. Dessa forma, ele compõe, como primeiro da
lista, a lista tríplice que resultará na indicação de um
Ministro do STJ.
Trago aqui meu cumprimento especial ao Dr.
Sammy Barbosa, por ser uma pessoa extremamente
competente, extremamente habilitada, conhecedor do
mundo jurídico, uma pessoa extremamente corajosa,
porque já teve uma atuação muito importante no Ministério Público do Acre.
Fico na total torcida pelo seu sucesso e tenho
certeza de que a maioria dos Senadores vai manifestar apoio no sentido de que o Dr. Sammy possa ser
indicado nessa lista tríplice e possa ser o nome a ser
apontado pela Presidenta Dilma.
Então, quero externar aqui o nosso cumprimento
ao Dr. Sammy e o nosso desejo de que esse esforço
possa resultar na sua condução à composição do STJ
na condição de Ministro.
É um registro inicial, Sr. Presidente, que faço aqui
e tenho certeza de que vamos contar com a solidariedade da maioria dos Senadores desta Casa até por
se tratar de uma pessoa que obteve o primeiro lugar
na lista tríplice, de tal forma que estariam contemplados tanto os desejos daquela Corte quanto a competência comprovada pelo nosso candidato à vaga de
Ministro do STJ.
Mas, Sr. Presidente, eu gostaria de destacar, hoje,
como foram claras as respostas que recebemos, ontem,
durante a audiência pública de que participamos com
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o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, na Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Federal, a respeito das razões e objetivos do Governo para promover
as mudanças das regras da caderneta de poupança.
A reunião foi marcada para analisar a Medida
Provisória nº 567 sobre as novas regras da poupança, mas também esclareceu as medidas econômicas
divulgadas pelo Governo para estimular o crédito para
consumo e investimento.
A caderneta de poupança é hoje, e seguirá sendo,
segundo os dados apresentados pelo Ministro Mantega, o instrumento de aplicação mais interessante para
o pequeno e médio poupador brasileiro. A mudança,
afirmou o Ministro, foi necessária para manter a trajetória de redução da taxa de juros que está sendo implementada pelo Governo e que beneficia a maioria
da população.
Vejamos: houve desaceleração econômica no
primeiro bimestre, não há como negar. O cenário da
economia começou a piorar no ano passado, mas o
Governo está trabalhando com a certeza de que a
economia brasileira irá retomar o crescimento, mesmo com um cenário de agravamento da crise mundial.
O Brasil, disse o Ministro Guido Mantega, está
preparado para enfrentar essa crise e, talvez, mais
preparado até do que já estava em 2008, com o nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, com a
nossa Presidenta Dilma, por exemplo, temos quase o
dobro das reservas internacionais que tínhamos naquela época. Temos hoje mais de US$370 bilhões em
reservas e, em 2008, tínhamos menos de US$200 bilhões. Além disso, nossa atual situação fiscal é mais
sólida, e nossa relação dívida/PIB é menor.
A apresentação do Ministro apontou que essa
crise que atinge hoje vários países leva à retração da
economia mundial, que tem previsão de crescimento
de 3,1%, em 2012.
Esse índice mostra que o momento atual é um
dos piores já vividos pela economia mundial em termos
de crescimento econômico.
Em 2012, a maioria dos países, incluindo China,
Índia e Rússia, terá uma taxa de crescimento menor
do que em 2011, segundo um estudo do Fundo Monetário Internacional (FMI).
Felizmente, o Brasil tem a possibilidade de um
crescimento do PIB maior em 2012 do que o de 2011.
Talvez não os 4,5% que esperávamos, se as condições
da economia mundial fossem melhores, mas ainda
assim um crescimento melhor do que o que ocorreu
no ano passado.
Mas, para enfrentar esse cenário adverso com a
perspectiva de aceleração do crescimento, temos de
enfrentar vários desafios em 2012.
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São desafios que passam pelo crescimento dos
investimentos, principalmente os investimentos privados, muito importantes por causa de seu volume e
também pelo crescimento dos investimentos públicos,
que, nesse momento, são indutores de investimentos
privados.
Na reunião, inclusive, o Ministro Mantega anunciou a informação de que, em abril, os investimentos
do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
somaram R$11,3 bilhões, quase 50% a mais do que
foi efetivamente realizado no ano anterior, que foi de
R$7,6 bilhões, em abril de 2011.
Nosso desafio neste ano passa também por manter o fortalecimento do nosso mercado interno, hoje
já reconhecidamente dinâmico; passa ainda pela solidez fiscal e pelo controle da inflação. E é também
fundamental manter o câmbio favorável, de modo a
dar mais competitividade ao País. Hoje, o câmbio torna as importações mais caras e permite exportações
brasileiras mais baratas, o que reduz o custo Brasil
em dólares em uma série de itens e torna o País mais
competitivo. Por fim, e não menos importante, temos
o desafio de ampliar o crédito e reduzir as taxas de
juros. É realmente necessário continuar reduzindo o
custo financeiro no Brasil e manter a desoneração do
sistema tributário.
São desafios permanentes, que, num momento
de crise como o atual, tornam-se mais urgentes.
Sabemos que o investimento deve crescer sempre mais do que o PIB, para termos um crescimento
de qualidade e para mantermos a continuidade da
geração de empregos, uma situação mais rara hoje,
em tempos de crise mundial, além da continuidade do
aumento da renda dos cidadãos brasileiros.
Temos o ponto central das novas regras. Justamente, as novas regras da poupança foram pensadas
nesse cenário de estímulo de crescimento, no qual
não pode haver espaço para obstáculos que possam
impedir a queda das taxas de juros.
Desde agosto do ano passado, o Governo vem
reduzindo a taxa básica de juros, a Selic, e barateando o custo financeiro do País, favorecendo a atividade
produtiva. Mas temos, ainda, espaço para uma grande
margem de redução do custo financeiro para o consumidor e a regra anterior de remuneração da poupança,
segundo a Fazenda, era um obstáculo para a continuidade dessa queda de juros.
Por isso, optou-se por uma nova regra que levasse em consideração o percentual da taxa Selic. A
taxa Selic, como sabemos, é a taxa básica de juros do
Banco Central, mas também é a remuneração básica
das aplicações financeiras.
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Com a taxa Selic de 9% ao ano, como está atualmente, o rendimento anual da poupança é de 6,8%.
Já um fundo de renda fixa, com taxa de administração
de 0,5% e já com o desconto do Imposto de Renda,
tem rendimento líquido de 6,4%. Ou seja, o rendimento
do fundo é menor do que o da poupança, mesmo com
uma taxa de administração baixa e levando em conta
um Imposto de Renda de 17,5%, calculado apenas
para as aplicações mais longas.
Desse modo, com o atual patamar da taxa Selic, ocorre uma desvantagem de rendimento para os
fundos de investimento. Daí o risco de migração dos
investidores dos fundos para a caderneta de poupança, que se tornaria, segundo Mantega, refúgio para
grandes investidores. Isso provocaria o problema do
engessamento da taxa de juros, com dificuldade de
sua redução.
Como aplicação significa também a captação
de recursos, os bancos que captam dinheiro a taxas
maiores também emprestam a juros mais altos.
Esse impedimento para a queda dos juros, afirmou o Ministro, seria prejudicial para toda a economia brasileira, conforme demonstrou o Ministro Guido
Mantega em sua exposição, ontem, na Comissão de
Assuntos Econômicos. Por outro lado, juros menores
significam mais poder de compra para a população,
dívidas menores para os consumidores e, também,
menor encargo sobre a dívida pública do País.
Queremos ressaltar que acreditamos que a mudança na regra de rendimento da poupança preserva
os interesses dos poupadores brasileiros e mantém
inalteradas as vantagens desse tipo de aplicação.
A caderneta de poupança continua sendo uma
aplicação segura, que tem liquidez imediata e que tem
facilidade de aplicação, podendo ser feita inclusive pela
Internet. Continua sendo uma aplicação que tem rentabilidade mensal e tem isenção de Imposto de Renda.
Pelos dados do Governo, quando as novas regras
para a poupança foram anunciadas, havia no País 100
milhões de cadernetas de poupança ativas, o que correspondia a um volume de recursos de R$431 milhões.
Para esses poupadores, foram mantidas as regras que
já estavam vigorando. Ou seja, uma remuneração fixa
de 0,5% ao mês, o que representa 6,17% ao ano, mais
a TR mensal.
A mudança da poupança começa para depósitos feitos a partir do dia 4 de maio. Essa nova regra
acontece quando a taxa Selic for igual ou menor que
8,5% ao ano. Nesse caso, o rendimento da poupança
passará a ser de 70% da Selic mais TR.
Agora, se a taxa Selic ficar acima de 8,5% ao
ano, a remuneração da poupança não muda, fica igual
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à anterior, mesmo para depósitos feitos a partir do dia
4 de maio.
Ou seja, se a taxa Selic cair, o rendimento da
nova poupança cai. Se subir, o rendimento da poupança também sobe.
O Ministro Mantega destacou que a poupança
continua sendo um dos investimentos mais atraentes
e seguros para os pequenos e médios poupadores e
um dos melhores investimentos nesse cenário de redução de juros.
Srs. Senadores, telespectadores da TV e ouvintes
da Rádio Senado, a mudança da regra da caderneta
de poupança faz parte de uma sequência de medidas que o Governo Federal vem tomando ao longo
dos últimos meses para estimular a economia e que
terão efeito, em breve, como a desoneração da folha
de pagamento de vários setores produtivos, que será
efetivada a partir do mês de julho.
Nesse conjunto de medidas defendidas ontem
pelo Ministro Mantega, o Governo Federal reduziu o
Imposto sobre Produtos Industrializados de automóveis até o dia 31 de agosto e baixou o Imposto sobre
Operações Financeiras para operações de crédito.
Também reduziu os juros de financiamentos de ônibus e caminhões e os juros dos empréstimos para a
compra de máquinas e equipamentos.
O setor automotivo é um dos mais importantes
da nossa economia, tanto pelo tamanho de sua cadeia
produtiva, como pelo volume de postos de trabalho que
gera no País: cerca de um milhão de empregos. E o
estímulo à aquisição de bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos, representa um claro estímulo
ao investimento, o que é bom para toda a economia.
O Governo trabalha com uma série de medidas
para a redução do custo e do preço, de modo que os
produtos essenciais sejam mais baratos para a população, ao mesmo tempo em que estabelece acordos
para a manutenção dos empregos e para o aumento
do crédito.
Deste modo, fortaleceremos o País para enfrentar
um possível cenário financeiro mais instável e, também,
para manter a segurança do brasileiro numa economia
que está hoje em bases mais favoráveis e que pode,
sim, ter um papel mais destacado nos próximos anos
e num momento de dificuldade mundial, que tende a
ser crescente.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço esse
registro aqui de que a presença do Ministro Guido Mantega, ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos,
foi alvissareira para o Brasil, porque dá segurança para
os brasileiros e dá garantia de que o Brasil, com a Presidenta Dilma e com as medidas econômicas que sua
equipe econômica tem adotado, é um País que está
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no caminho certo, que está procurando o caminho do
crescimento, mas com sustentabilidade, com justiça
social. E isso é o mais importante.
Ainda hoje líamos nos jornais análises, análises
bastante díspares a respeito da economia da China
e do avanço tecnológico da China. Se a China tem a
nos ensinar em termos de avanços tecnológicos, em
termos de investimento na educação; se a China tem
a nos ensinar com as suas parcerias e os seus intercâmbios, buscando levar jovens para o conhecimento
em outros países avançados e trazer jovens de outros
países, principalmente da América, para conhecer
suas experiências tecnológicas; se a China tem muito
a nos ensinar nessa área, a China está muito a dever
em termos de justiça social, porque pratica o trabalho
em regime absoluto de escravidão.
A China tem um crescimento maior que o Brasil
em termos de elevação do seu PIB, mas a um custo
muito alto em termos de justiça social. Imagine só que
um trabalhador chinês não tem as mínimas garantias,
a mínima seguridade, enquanto que, no Brasil, nós
temos um salário mínimo valorizado, temos direitos
sociais que são respeitados. E, por isso, o nosso crescimento, ainda que seja menor que o verificado nos
países integrantes dos Brics, nós podemos dizer que
o nosso crescimento é um crescimento que nos orgulha, porque é com distribuição de renda e, acima de
tudo, com justiça social.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Os meus cumprimentos ao Ministro Guido Mantega por seu desempenho na sessão da CAE de ontem
e os meus cumprimentos a toda a equipe econômica
do Brasil, que está conduzindo o nosso País no caminho certo.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o
Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Lopes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – Obrigado, Senador.
Como líder, vamos chamar o Senador Petecão.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – Antes, porém, de dar a ele a palavra
como líder, eu gostaria de colocar em votação o Requerimento nº 402.
Na sessão anterior foi lido o Requerimento nº
402, de 2012, do Senador Inácio Arruda e outros Senadores, solicitando a realização de sessão especial
destinada a comemorar o centenário de nascimento
do Maestro Eleazar de Carvalho, a realizar-se no dia
13 de julho.
Em votação o requerimento.
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As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB
– RJ) – Com a palavra o Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero agradecer ao Senador Raupp por ter me concedido espaço.
Mas o que me traz à tribuna nesta noite é fazer
o relato de uma visita que recebemos aqui. Hoje, pela
manhã, me reuni com o Presidente José Sarney e com
o Presidente da Comissão de Direitos Humanos, o Senador Paulo Paim, que está presente no plenário e nos
recebeu. Nos reunimos também com os presidentes
das Comissões de Relações Exteriores do Senado, o
Senador Fernando Collor, e da Câmara dos Deputados, Deputada Perpétua Almeida.
Estamos tendo o prazer de receber aqui dois
parlamentares bolivianos, a Senadora Jeanine Añez
e o Deputado Adrian Oliva. Inclusive, Senador Raupp,
o senhor que nos cedeu espaço, a Senadora Jeanine
Añez é do departamento de Beni, que faz fronteira ali
com o Estado de Rondônia.
O que traz os nobres parlamentares bolivianos
a esta Casa e os faz visitar as comissões já citadas
por este Parlamentar é a verdadeira situação por que
hoje passa o povo boliviano.
Eu, como parlamentar da fronteira, convivo o dia-a-dia do meu Estado, seja pelos nossos produtores,
nossos colonos que moram ali naquela faixa de fronteira, na divisa, seja pelo grande número de estudantes
que hoje moram em território boliviano, em Cobija, em
Santa Cruz, em Cochabamba, em La Paz. Em várias
cidades bolivianas hoje nós temos um grande número
de brasileiros que estão estudando, cursando faculdades em território boliviano.
E todos os dias nós recebemos reclamações do
tratamento que é dado aos brasileiros em território
boliviano. E um fato acontecido no meu Estado: produtores, colonos brasileiros foram expulsos; pessoas
que tinham toda a sua vida, pessoas que produziam
em território boliviano; de forma grotesca, de forma
truculenta e de forma perseguidora o governo boliviano expulsou os brasileiros que estavam ali e que
estão nesse processo de mudança. As pessoas que
residem em território boliviano já estão em processo
de negociação. O governo brasileiro está buscando
mecanismos, está procurando a fórmula de tirar esses
brasileiros que estão em território boliviano, até porque
o governo boliviano já estabeleceu prazo. Tem usado
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vários instrumentos, vários mecanismos para ameaçar
e coagir aqueles brasileiros.
A verdade é que hoje nós vivemos uma situação
muito difícil e os parlamentares que aqui se encontram,
a Senadora e o Deputado, nos entregaram um documento, um relatório, em eles fazem relatos assustadores. A democracia em território boliviano está ameaçada, ou melhor, na Bolívia hoje não existe democracia.
Conversava com os parlamentares que a situação na Bolívia hoje, se for analisada, é pior do que na
Venezuela. A diferença é que na Venezuela a imprensa está divulgando, mesmo com muita dificuldade, temos acesso às notícias. Na Bolívia, o Presidente Evo,
com mão de ferro, tem deixado o parlamento numa
situação difícil.
Senador Pedro Simon, ouvi um depoimento dos
parlamentares que aqui se encontram que, sinceramente, nos deixou muito preocupados. Os parlamentares estão aqui pedindo socorro. Estiveram no Uruguai
e hoje tive o prazer de recebê-los e acompanhá-los
nessas comissões. Foram muito bem recebidos pelo
Senador Paim, que colocou a Comissão de Direitos
Humanos à disposição para receber este relatório e
colocá-lo nas mãos dos Senadores. Amanhã estaremos fazendo um resumo, como o Senador Paim pediu, para que ele pudesse ter acesso, assim como o
Senador Fernando Collor, que também de pronto nos
atendeu; a Deputada Federal Perpétua Almeida também nos atendeu.
O importante é que nós queremos estabelecer
com a Bolívia a relação que sempre tivemos. Nasci
e me criei no Acre e nunca passamos por situações
como a que estamos passando hoje.
Quando o governo ousa expulsar os brasileiros,
fico imaginando o que devem estar passando esses
parlamentares que hoje fazem oposição – é como eles
dizem. E lá já temos um ex-governador de Pando, o
Governador Leopoldo, que está preso em cárcere privado há três anos.
Na Bolívia não tem oposição. Claro que não tem
oposição. Quem ousa fazer oposição vai ao cárcere,
vai preso.
Então, trago esse tema aqui...
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – V. Exª
me concede um aparte, Senador Petecão?
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Com
certeza, até porque o tempo era de V. Exª e V. Exª me
cedeu esse tempo.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Eu
uso do tempo. V. Exª ainda tem muito tempo para falar.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Com o
maior prazer, Senador Raupp.
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O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Obrigado. Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento. E quero
dizer que me somo também a esse esforço. Acho que
o Governo Federal tinha que endurecer um pouco mais
o jogo – o nosso Itamaraty, a nossa diplomacia brasileira – junto ao Paraguai e à Bolívia. Por quê? É sabido que a renda, a economia do Paraguai hoje é a que
mais cresce no mundo, junto com a do Catar; cresce
15% ano. Só o Paraguai e o Catar crescem acima da
China. Estão crescendo na faixa de 15% ao ano. E a
economia do Paraguai é em relação à usina de Itaipu,
em relação à flexibilização da receita brasileira junto
aos sacoleiros, aqueles que vão comprar no Paraguai
em grande quantidade. Quer dizer, o Paraguai vende
para o Brasil uma enormidade de produtos, com pouca fiscalização. Então, eu diria que de 30% a 40% da
receita do Paraguai é oriunda do Brasil. A Bolívia não
é diferente. O acordo que o Brasil fez na questão do
gás, aumentando os valores do gás que vem da Bolívia para o Brasil, e outras coisas que o Brasil tem feito,
acho que a Bolívia e o Paraguai não teriam o direito de
expulsar os nossos colonos, os nossos agricultores...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Os
produtores.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – ...os
produtores rurais que lá estão há muito tempo, há
muitos anos, abrindo e gerando riqueza. Imagina se
o Brasil fosse expulsar os japoneses, os italianos, os
alemães, os americanos...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Os
bolivianos.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – ...os
poloneses, os próprios bolivianos, os paraguaios, que
há também em grande quantidade no Brasil. Então, o
Brasil só é uma Nação forte, a exemplo dos Estados
Unidos da América, que acolheu gente de todo o mundo, o Brasil também fez isso. Agora, vem a Bolívia e
o Paraguai expulsando os nossos irmãos brasileiros
que lá estão. V. Exª está coberto de razão, repito, eu
acho que o Governo brasileiro deveria endurecer um
pouco mais o jogo com a Bolívia e o Paraguai. Parabéns a V. Exª.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Concedo
um aparte ao ilustre Senador Paulo Paim, que nos acolheu tão bem hoje na Comissão de Direitos Humanos.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Sérgio Petecão, V. Exª esteve de fato na Comissão de
Direitos Humanos, acompanhado da Senadora, aqui
de verde. Poderia repetir o nome dela?
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Jeanine Añez.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – E o Deputado?
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Adrian
Oliva.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Muito bem.
Ambos estiveram lá na Comissão de Direitos Humanos, fizeram um relato, por cerca de quarenta minutos,
sobre a situação em que se encontra a Bolívia. Quero
cumprimentar V. Exª. Senador Sérgio Petecão, V. Exª
sabe que para mim direitos humanos não têm fronteira e não quero saber qual o país. Pode ser em Cuba,
pode ser nos Estados Unidos, pode ser no Uruguai,
Venezuela, Bolívia, Brasil, enfim, não importa o continente e nem o país, os direitos humanos estão em
primeiro lugar. Por isso, quero aqui confirmar todas as
informações que V. Exª levou à tribuna. Estou esperando esse relatório e de posse dele vamos fazer os três
encaminhamentos. Eu me comprometi tanto com a Senadora quanto com o Deputado, quanto ao Itamaraty e
com o debate, que é de Direitos Humanos. Vamos levar
ao fórum do Mercosul. Acho que todos os países que
compõem o Mercosul ou não, têm de fazer o debate
sobre esse tema. Todas as denúncias que chegam têm
de ser averiguadas, têm de ser investigadas, têm de
ser analisadas. Se forem verdadeiras, tomaremos as
medidas em conjunto. Se não forem, vai “pagar o pato”
quem fez a denúncia sem fundamento. Quero cumprimentar V. Exª. Receberei o material amanhã e farei os
encaminhamentos, conforme o combinado com V. Exª
e também com a nobre Senadora e o nobre Deputado.
Cumprimento V. Exª por essa posição firme em defesa
dos Direitos Humanos. Repito, não importa o país, Direitos Humanos não têm fronteira. Parabéns a V. Exª.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Senador Paulo Paim, tanto a Senadora quanto o Deputado
fizeram questão de frisar que essa questão política
não está no debate, a ideologia não está no debate,
eles querem que este Parlamento seja a caixa de ressonância desse apelo que estão fazendo; que as denúncias que estão sendo feitas sejam apuradas e, se
for preciso, que se forme uma comissão lá e se venha
aqui. Se for preciso, vamos fazer uma comissão, como
já tivemos em vários países, e vamos visitar in loco.
Agora, o que não pode é um país como a Bolívia,
que sempre manteve uma boa relação... Eu posso falar,
porque moro na fronteira. A Senadora aqui é de Beni,
que o Senador Raupp conhece. É um Estado boliviano, um departamento boliviano que faz fronteira com
Rondônia, com Mato Grosso, e sempre tiveram uma
boa relação. E hoje essa boa relação não existe mais.
Hoje, vivemos num estado de medo. Nós não sabemos
como o Presidente Evo vai dormir e vai acordar. No
ano passado, ano retrasado, salvo engano, ele dormiu,
acordou de mau humor, e nos tomou a Petrobras, cau-
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sando prejuízo enorme ao Estado Brasileiro, ao povo
brasileiro. E aqui fica o meu apelo.
Estamos encaminhando – inclusive acatando
uma decisão do Presidente Collor, que é o Presidente da Comissão de Relações Exteriores, e nos pediu
que encaminhássemos – uma indicação: e, nos termos do art. 224, do Regimento Interno do Senado
Federal, promovo a presente indicação de estudo e de
providências pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional e pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa à sua comissão sobre
eventuais violações descritas na documentação em
anexo – é a documentação que os Parlamentares vão
nos entregar –, a fim de instar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos no tocante a revisar e a
pronunciar-se sobre as denúncias apresentadas que
afrontam o Estado Plurinacional de Bolívia por violações e supressão de direitos humanos.
Então, nós iremos encaminhá-la. Inclusive, os
parlamentares já procuraram essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e não tiveram a devida
atenção. Então, nós, através do Parlamento brasileiro,
através do Senado, estamos encaminhando esta indicação, pedindo que estes parlamentares aqui e os
demais parlamentares que procurarem possam ser
recebidos e ouvidos, porque as denúncias que estão
chegando nos preocupam. Nós temos, este Parlamento
tem a obrigação de lutar para que nosso irmão, país
boliviano, possa viver num Estado democrático de direito. Nós não podemos aceitar que, diante do que foi
dito pelo Senador Raupp e pelo senhor, Senador Paim,
e diante do que nós estamos vendo, o território brasileiro seja ameaçado. O Exército brasileiro teve que ir
à fronteira para guardar o nosso território. Onde é que
já se viu isso?! Faz muitos anos que ninguém vê isso
naquela região de fronteira; muito pelo contrário: nós
sempre tivemos uma relação respeitosa. Os nossos
irmãos da fronteira, de Brasiléia e de Epitaciolândia,
sempre viveram em harmonia, e hoje não é mais essa
a realidade.
Então, eu queria agradecer aos Senadores, aos
presidentes das comissões que nos receberam. Tive
aqui o prazer de receber esses dois parlamentares
bolivianos, que estão aqui representando um grupo
de parlamentares que estão lá. Tem parlamentar, Senador Paim, que não pode se ausentar da Bolívia. O
Senador Roger Pinto, que é uma das lideranças da
oposição boliviana, não pode vir a território brasileiro.
Onde é que já se viu isso?! Isso não existe!
Então, fica aqui o nosso protesto, fica aqui a nossa indignação ao governo boliviano, ao governo Evo
Morales, que tem tratado o Parlamento boliviano de
uma forma truculenta e arbitrária.
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Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB
– RJ) – O.k., Senador Sérgio Petecão.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – O próximo agora...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – O próximo agora sou eu mesmo, como
orador. Então, eu pediria que a Senadora Vanessa
ocupasse a mesa.
Mas, antes de dar a palavra, eu gostaria de cumprimentar a Senadora Jeanine e também o Deputado
Adrian. Recebam os nossos cumprimentos.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Eu acabei fazendo uma permuta achando que seria o
próximo e aí, agora, complicou a minha vida. Eu viajo
daqui a pouco.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – Na verdade, o senhor ficou como próximo líder. Agora é um líder, orador. V. Exª ficou como
o próximo líder.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Certo. Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – Vanessa.
O Sr. Eduardo Lopes deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Vanessa
Grazziotin, Suplente de Secretário.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
só para deixar registrado que, nas votações anteriores,
eu não estava aqui, porque acompanhava o governador do meu Estado em audiências com os ministros de
Estado e também perdi aqui a oportunidade e a hora.
Queria que V. Exª constasse em Ata que acompanhei
a posição do meu Partido nas votações que aconteceram nesta tarde.
Queria também, Senadora Vanessa, registrar a
homenagem que esta Casa prestou hoje à tarde ao
Ministro Cesar Asfor Rocha, que completa vinte anos
e se torna decano do STJ.
Portanto, quero me associar aos que aqui se
manifestaram homenageando essa figura ilustre da
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vida jurídica brasileira e, obviamente, honrando a todos nós cearenses.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Perfeitamente, Senador Eunício.
Na Ata da sessão de hoje, constará a manifestação e o registro que V. Exª acaba de fazer em relação
às votações, assim como os votos que V. Exª manifestou, destacando essa importante posição alcançada
pelo Ministro Asfor Rocha.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Obrigada a V. Exª.
Passo a palavra agora, pelo tempo regimental, ao
Senador Eduardo Lopes, como orador inscrito.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Presidenta.
Quero cumprimentar todos os que nos acompanham agora, tanto pela TV Senado, pela Rádio Senado,
também pela Internet, todos os presentes, Senadores
e Senadoras.
Na tarde de hoje – tarde não, já é noite –, na
noite de hoje, quero falar sobre o Ministério da Pesca,
e quero falar de acontecimentos recentes e importantes envolvendo o nosso Ministério, que tem à frente
o nosso querido Ministro e Senador Marcelo Crivella.
O Brasil tem condição de desenvolver a pesca e
a aquicultura para produzir um alimento nobre e saudável, o pescado, em volumes capazes de alavancar
o nosso Produto Interno Bruto.
Hoje, produzimos mais de um milhão de toneladas/ano de pescado, gerando um PIB pesqueiro de
cerca de R$5 bilhões, ocupando 800 mil profissionais,
entre pescadores e aquicultores, e gerando 3,5 milhões
de empregos diretos e indiretos.
Mas o nosso potencial de crescimento é enorme.
Temos 10 milhões de hectares de lâmina d’água em
reservatórios de usinas hidrelétricas e propriedades
particulares, além de grandes bacias hidrográficas,
propícias para a produção de pescados, principalmente pela aquicultura.
Somos, ainda, abençoados por um litoral com
7.367 quilômetros de extensão, que aumenta para
9.200 quilômetros, se considerarmos as saliências e
reentrâncias do nosso litoral.
Nossa plataforma continental, terreno da crosta terrestre que avança para o mar, tem uma profundidade média de 200 metros e largura média de 90
quilômetros. Essa extensão produz uma diversidade
de paisagens ao longo da costa, em que se alternam
dunas, falésias, praias, mangues, recifes, baías, res-
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tingas, estuários e recifes de corais, esses últimos
verdadeiros “berçários” da fauna.
Condições climáticas propícias nos favorecem o
transporte marítimo, que ocorre o ano inteiro, estimulando atividades econômicas como a pesca, o turismo
e, recentemente, o pré-sal.
A nossa Zona Econômica Exclusiva tem quatro
milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde
à metade do território nacional.
Essa variada gama de ambientes interiores e costeiros, entre estuários, represas, açudes, rios, baías e
enseadas, contribui para o potencial de expansão da
pesca e da aquicultura no Brasil.
Além disso, o nosso clima é favorável ao crescimento dos organismos cultivados e inúmeras espécies
nativas com potencial para o cultivo, entre peixes, moluscos, crustáceos, algas, répteis e anfíbios.
Temos também potencial de crescimento da pesca
oceânica em nossa Zona Econômica Exclusiva e em
águas internacionais, de espécimes como a de atum,
anchoíta e outros.
Por tudo isso, posso afirmar, caro Senador Paim,
sem chance de errar, que moramos, sim, “num país
tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza”.
Não bastasse, a FAO projeta aumento do consumo mundial de pescado para 2030, dos atuais dezesseis quilos habitantes/ano para 22,5 quilos habitantes/
ano. Isso representará aumento de consumo de mais
de 100 milhões de toneladas/ano, no mundo.
Além disso, o Brasil já tem grande potencial de
mercado. São mais de 190 milhões de brasileiros, que
hoje consomem sete quilos habitantes/ano, mas os planos do Ministro da Pasta, o Senador Marcelo Crivella,
é expandir esse consumo.
E quero chamar a atenção aqui, porque a FAO
projeta hoje de 16 para 22,5 quilos por habitante/ano
– isso para 2030. A Organização Mundial da Saúde
estipula em dezesseis a dezessete quilos média anual. O Brasil tem um consumo muito baixo, sete quilos
por habitante/ano, e isso porque o norte, na verdade,
destoa um pouco dessa média. Se temos sete quilos
de média por habitante, no norte se chega a mais de
cem quilos/habitante, porque a alimentação lá é toda
ela à base de peixe. Então, a média de mais de cem
quilos no norte muda a média nacional, trazendo para
sete quilos. Se tirarmos o norte, essa média cai ainda
mais, o que significa que o brasileiro, realmente, consome muito pouco peixe.
Enfim, reitero, a produção de pescado é uma
grande oportunidade para o Brasil produzir proteína
nobre e gerar milhões de postos de trabalho, emprego, renda e fazer isso de forma sustentável, somente
aproveitando o seu vasto território de água.
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Temos espaço, clima e espécies, enfim, condições propícias para ser um dos maiores produtores de
pescado cultivado no mundo.
E isso não é apenas uma aspiração, é um dado
concreto divulgado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO.
E falo de um mercado que, em 2007, já era dominado pela China e que lhe gerou, à época, exportações
no valor de US$9,7 bilhões, segundo dados também
da FAO. Mas, para que cheguemos a esse patamar,
precisamos estruturar a cadeia produtiva, objetivo que
impõe que aprendamos com os países que dominam
esse precioso mercado.
Na América Latina, temos a Organização Latino-Americana para o Desenvolvimento da Pesca, a
Oldepesca, que congrega doze dos principais países
produtores de pescado da região. Ela tem como objetivo principal alcançar as necessidades alimentares
latino-americanas adequadamente, fazendo uso do
potencial dos recursos pesqueiros locais em benefício
dos povos da região. A Oldepesca também se propõe
a desenvolver ações concertadas na promoção do desenvolvimento constante dos países e o fortalecimento
perene da cooperação regional nesse setor. É disso
que precisamos.
E registro aqui a participação do Ministro Marcelo
Crivella, no último dia 17, na Abertura Oficial da 22a
Conferência de Ministros da Oldepesca, em Havana,
Cuba. No encontro, os membros participantes apresentaram a atual situação pesqueira e aquícola de
seus países e discutiram temas, como a pesca ilegal,
não-declarada e não-regulamentada, a conservação
de espécimes, o manejo e a gestão pesqueira, a pesca artesanal e a aquicultura.
Segundo destacado pelo Ministro Crivella no encontro, o Brasil já se beneficiou da experiência cubana
no manejo da lagosta viva e também no projeto de alfabetização dos pescadores. E promover o incremento
da produtividade pesqueira e aquícola e o aumento da
qualidade dos produtos, com garantia de sustentabilidade, é o cerne das políticas do Ministério da Pesca
e Aquicultura do Brasil.
Com o intuito de desenvolver o setor nos países
latino-americanos, o Ministro convidou os membros da
Odepesca ligados à aquicultura a integrarem a Rede
de Aquicultura das Américas, a RAA, da qual o Brasil
preside o Conselho de Ministros.
Quero aqui, finalizando essa primeira parte, porque eu tenho alguns registros também para fazer, parabenizar pelas ações o nosso Ministro Crivella, que,
em pouco tempo, três meses e pouco à frente da Pasta, tem mostrado um dinamismo que creio os Pares
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conhecem, uma vez que, por mais de nove anos, ele
esteve nesta Casa.
Quero, então, da tribuna do Senado, parabenizar
o meu querido amigo nosso Senador e Ministro Crivella.
Parabéns pelo trabalho à frente do Ministério da Pesca.
Gostaria também, Srª Presidente, de fazer um
registro aqui. Na segunda-feira à noite, no Rio de Janeiro, estive no Sindicato dos Médicos. Ali, nós ouvimos os médicos com respeito à MP 568, que trata do
aumento de servidores. Eu até conversei hoje com o
nosso nobre amigo Walter Pinheiro sobre isso.
Nas palavras do próprio Senador Walter Pinheiro,
Líder do PT aqui no Senado, realmente, na parte que
trata da questão dos médicos, nós vimos uma injustiça
porque a MP trata do aumento da carga horária dos
médicos, dobrando de 20 horas para 40 horas, sem,
no entanto, fazer alteração do subsídio. Quer dizer,
dobra-se a carga horária dos médicos, sem, no entanto, aumentar o salário. O adicional de periculosidade,
que outrora era um percentual do salário, agora essa
MP determina como um valor fixo.
Assim, eu me propus, junto aos médicos, lá no
sindicato, falar com os Líderes aqui no Senado. Estamos também trabalhando junto à Câmara, cuja proposta, já em contato com o Líder do Governo Arlindo
Chinaglia, é de uma emenda supressiva para que se
retire da MP esta questão que trata dos médicos. Repito aqui que considero realmente injusto a maneira
como se encontra na MP.
Outro registro. No domingo à tarde, juntamente com o Ministro Crivella, o Deputado Vitor Paulo, o
Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, estivemos
no lançamento do trecho do BRT da Transcarioca, que
vai ligar Santa Cruz à Barra da Tijuca, que, merecidamente, chega àquela área tão esquecida. Ali naquele
trecho em que usamos o BRT, nós fomos da Estação
do Magarça até a Estação do Pontal, passando pelo
túnel da Grota Funda, um túnel de primeiro mundo,
um túnel com tecnologia suíça, como disse o Prefeito
Eduardo Paes, que hoje faz a redução de distância
entre a Zona Oeste e a Barra da Tijuca. Então, quero
registrar aqui que realmente ficou muito bom. Parabenizo os moradores da Zona Oeste, que, com o BRT,
vão chegar mais rápido ao seu trabalho e a sua casa.
Finalizando, registro que, hoje, na Comissão de
Ciência e Tecnologia, nós aprovamos o Projeto nº 556,
de 2007, de autoria do Senador Marcelo Crivella. Com
a relatoria do nobre Senador Walter Pinheiro, ali nós
aprovamos a questão do financiamento para o incentivo das rádios comunitárias, no sentido de compra de
equipamentos e qualificação da mão de obra. É um
projeto do Senador Crivella, aprovado na CCT, e eu
gostaria de mostrar aqui essa vitória. Logo, logo, no
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Rio de Janeiro, juntamente com o Ministro, estaremos
reunidos com os representantes das rádios comunitárias comemorando essa vitória.
Srª Presidente, era o que eu tinha a dizer.
Obrigado a todos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Obrigada a V. Exª, Senador Eduardo
Lopes. Meus cumprimentos pelo pronunciamento.
Dando sequência, alternando os que falarão pela
liderança e os oradores inscritos, convido agora o Senador Valdir Raupp, inscrito pela Liderança do PMDB.
Com a palavra V. Exª, de acordo com o tempo
regimental, Senador.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Senadora Vanessa, Srªs e Srs. Senadores, nesta quarta-feira, dia 23, pela manhã, vários sindicatos e outras
organizações civis realizaram uma mobilização estadual pela transposição dos servidores para a União, em
cumprimento ao que estabelecem a Emenda Constitucional nº 60, a Lei nº 12.249 e o Decreto nº 7.514.
Essa mobilização, Srª Presidente, tem como objetivo apressar o Governo Federal para a publicação
da Instrução Normativa por parte do Ministério do Planejamento a fim de que a transposição seja iniciada
de imediato.
Como parte dessa mobilização, os sindicalistas
fecharam a BR-364, importante rodovia federal que entrecorta o Estado de Rondônia, causando, por conseguinte, transtornos aos que trafegam pela referida BR.
Se já não bastasse, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o estado precário de conservação dessa
BR, causando acidentes, prejuízos, mortes de muitas
famílias, muita gente – já relatei aqui, inúmeras vezes, na tribuna do Senado Federal e nas Comissões
do Senado, a dificuldade em que se encontra a nossa
BR-364 –, e hoje ela foi, mais uma vez, instrumento de
protestos dos sindicatos de Rondônia. Ainda bem que
o fechamento foi por apenas uma hora, mas, mesmo
assim, certamente, causou alguns transtornos.
A manifestação dos servidores é justa – muito justa, Srª Presidente! –, sob todos os aspectos e,
pela demora na transferência dos servidores do ex-território federal de Rondônia para os quadros da
União, eles ameaçam estender a manifestação para
Brasília, acampando em frente ao Palácio do Planalto
e ao Congresso Nacional.
Quero dizer que a bancada federal tem trabalhado diuturnamente para que a transposição aconteça.
Essa transposição está mais difícil que a transposição
do rio São Francisco. E já faz 23 anos que estamos
lutando para ter esse beneficio.
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A coordenadora da bancada federal, Deputada
Marinha Raupp, protocolou, na Advocacia-Geral da
União (AGU), cerca de três mil documentos, visando comprovar o vínculo da União com o Estado de
Rondônia nos anos de 1981 a 1991. Ultimamente, a
AGU queria apenas a comprovação de 1987 a 1991,
dizendo que, até 1987, estava tudo ok, mas faltavam
as comprovações que o Ministério da Fazenda ainda
não havia identificado, de 1987 a 1991. O Governo do
Estado formou uma força-tarefa e, em poucos dias,
mandaram para Brasília esses mais de três mil documentos – na época, há quase 30 anos, ainda era
tudo manual, não havia computador –, que a Deputada protocolou, como coordenadora da bancada, na
Advocacia-Geral da União.
Essa lei, na forma da Lei Complementar nº 41,
de 1981, que criou o Estado, dá esse direito ao Estado de Rondônia.
Eu também afundei o caminho. Confesso que
houve semana, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
em que fui três vezes, pessoalmente, à AGU, conversando com o Ministro Luís Adams, Advogado-Geral
da União, e também com o Ministro adjunto Fernando
Albuquerque. Fomos inúmeras vezes à Casa Civil, ao
Ministério da Fazenda.
Ainda ontem, quando eu já sabia que a BR ia ser
fechada, que a manifestação ia ser feita, mais uma
vez. voltamos à AGU. Fomos ao Ministério da Fazenda porque a AGU dizia que já tinha enviado os documentos para análise do Ministério da Fazenda há mais
de vinte dias – essa última remessa –, mas o Ministério da Fazenda disse que não havia recebido. Hoje,
constataram que realmente a AGU havia mandado
os documentos para o Ministério da Fazenda. Então,
esse é um verdadeiro jogo de empurra, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Ninguém está aguentando
mais essa situação.
Esses documentos de que falo vão servir para
que a AGU divulgue o quanto antes o seu parecer, para
que a instrução normativa seja publicada pelo Ministério do Planejamento, pela Ministra Miriam Belchior,
que está aguardando esse parecer da AGU para emitir
a instrução normativa, a fim de que a comissão possa
começar a trabalhar. É o que está faltando apenas para
a transposição deslanchar.
O Governo do Estado já montou a Comissão
Estadual da Transposição, e o próprio Governo Federal já definiu a sua comissão interministerial para que
a transferência dos servidores aconteça. Aliás, essa
comissão interministerial foi formada no ano passado,
há mais de seis meses, quando o Dr. Duvanier ainda
estava cuidando dessa questão. Ele veio a falecer e
não está mais entre nós, mas fez um grande trabalho e
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sempre nos disse que estava tudo certo e que ia acontecer o mais breve possível. O Dr. Duvanier deixou o
Dr. Nicoli nomeado como presidente dessa comissão
interministerial para cuidar dessas questões.
Agora assume, no lugar do Duvanier, o Dr. Sérgio.
Já estivemos várias vezes com ele também e com o
governador, que entregou recentemente mais de mil
processos já prontos para se fazer a transposição, mas
falta a bendita instrução normativa, falta o parecer da
AGU para que isso aconteça.
Os servidores que serão beneficiados pela transposição e a bancada federal não toleram mais tanta
indefinição e a falta de cumprimento da Constituição
Federal. Nós não queremos nada mais do que os Estados do Amapá e de Roraima, que são mais jovens
que o Estado de Rondônia e que tiveram esse mesmo
benefício da Constituição de 1988. Por isso, digo que
essa dívida da União com Rondônia já ultrapassa 23
anos. Imaginem se Rondônia fosse cobrar os direitos
que o Estado tem desse retroativo de 23 anos! Quantos bilhões de reais? Certamente 20, 30, 40 bilhões de
reais teriam que ser desembolsados para pagar essa
dívida que a União tem com o Estado de Rondônia.
Mas o Estado não está cobrando isso, mas apenas que se faça justiça e que esses 20 mil servidores
sejam transpostos para os quadros da União o mais
rápido possível.
A transposição é um direito histórico dos servidores que ajudaram a construir o Estado e foi aprovada
pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, promulgada pelo Presidente Michel Temer – que
hoje é Vice-Presidente da República –, quando ainda
era Presidente da Câmara dos Deputados, pelo Presidente Sarney, aqui, como Presidente do Congresso
Nacional, e foi sancionada pelo Presidente Lula há
mais de dois anos.
A Presidente Dilma Rousseff esteve em Rondônia no ano passado e assinou o decreto de regulamentação. Ou seja, a Presidente da República esteve
em Rondônia há quase um ano, em um evento com
mais de 10 mil servidores, com todas as autoridades
do Estado, com toda bancada federal, para assinar o
decreto de regulamentação, mas, até hoje, a transposição não aconteceu, sequer teve início.
A medida do Governo Federal vai gerar uma
economia para Rondônia em torno de R$40 milhões
por mês, recurso que será utilizado na melhoria das
áreas de saúde, educação, segurança pública, de estradas e outras.
A bancada aguarda uma solução rápida para a
transposição dos servidores, sob pena de outros protestos virem a acontecer, como a marcha para Brasília,
com caravanas de servidores.
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Acho que isso poderia ser evitado se as coisas
andassem um pouco mais rapidamente.
Quando falo da tribuna – já falei muitas vezes –
sobre as ações do governo, digo que a economia vai
bem. Mas até quando? Tudo está travado, Senador
Cristovam Buarque. De uns tempos para cá, parece
que há um trava em certas áreas e as coisas não andam, e eu já começo a me preocupar.
Estamos aqui para ajudar. O meu Partido, o
PMDB, tem dado demonstração clara, inequívoca
que quer e tem ajudado o governo, a todos, desde o
Governo do Fernando Henrique, do Presidente Lula,
ainda mais agora, quando temos um Vice-Presidente
da República. Mas, até quando essas coisas vão continuar emperradas?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/ PDT – DF) –
V. Exª me permite um aparte?
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Concedo, com muito prazer, o aparte ao Senador
Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/ PDT – DF) –
Senador Raupp, é raro ouvirmos o que o senhor está
dizendo, mas deveríamos todos repetir, todos os dias,
para despertarmos. O senhor falou que a economia está
bem. É exatamente esse o título do pequeno folheto
que fiz, só que eu continuo: mas não vai bem. É isso
que está na sua fala. Ela está bem. Ela tem, hoje, uma
estabilidade relativa da moeda. Ela tem uma dívida, de
certa maneira, sob controle, quando a gente vê a parte
líquida dela. Ela tem uma taxa de crescimento pequena,
mas tem, salvo o trimestre. Ela tem uma moeda forte,
mas ela não vai bem, até por causa da própria moeda
forte que começa a se desvalorizar, e isso traz o efeito
positivo na economia, mas vai trazer a inflação pelo
conteúdo importado de nossa produção e de nosso
consumo. Ela não vai bem, sobretudo pelo imbricamento das diversas variáveis, que, quando a gente mexe
em uma, piora em outra. Agora mesmo, medidas para
vender mais automóveis. Isso vai engarrafar o trânsito, ou vai exigir retirar dinheiro do social para investir
em infraestrutura urbana, para evitar o caos. Nós não
estamos enfrentando os problemas como deveríamos.
E aqui, nesse pequeno texto, cito um dos problemas
que o senhor colocou, que é o problema da infraestrutura. Mas há incapacidade de inovação no Brasil.
Somos um País que não temos produtos criados por
nós, salvo os aviões da Embraer e, de certa maneira,
a soja produzida no Centro-Oeste, que tem a ver com
a inovação que a Embrapa conduziu. Duas coisas da
educação, da ciência e tecnologia: ITA e Embrapa. Mas,
no mais, nós importamos tudo, qualquer coisa que a
gente compre; um remédio que a gente compra foi inventado lá fora; o computador, o telefone, a televisão,
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mesmo quando fabricado aqui. Mas não inovado aqui,
como os próprios automóveis, todos eles copiados do
exterior. Por isso nossos carros têm nomes estrangeiros; os coreanos têm nomes coreanos. Nós precisamos despertar, e eu fico feliz de ouvir o seu discurso,
concentrado, corretamente, sobretudo no Estado que
o senhor representa, mas com a transcendência que
vai ao nível nacional. A economia está bem, de acordo
com o senhor, mas implicitamente, na sua fala, ela não
vai bem pelos tropeços que ela poderá dar, por uma
quantidade de entraves, de estorvos, uma quantidade
de escombros até, do passado, que estão lá na frente.
É preciso limpar o terreno da economia brasileira e não
apenas ficar comemorando a economia como ela está
hoje. Parabéns pelo seu discurso.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado a V. Exª e peço à taquigrafia que incorpore
o aparte de V. Exª ao meu pronunciamento.
Encerro aqui, Srª. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alertando mais uma vez o governo de que as
coisas têm que andar um pouco mais rápido, porque
senão essa trava vai continuar aumentando e aí eu não
sei o que vai ser da nossa economia e do nosso País.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziontin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada a V. Exª, Senador
Valdir Raupp.
Passo a palavra agora, pela ordem, ao Senador
Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora Vanessa, nossa Presidenta, primeiro queria justificar a
minha ausência nas três votações nominais, em torno
dos nomes do Cade. Inclusive fui relator de um dos nomes do presidente do Cade na Comissão de Assuntos
Econômicos, mas, lamentavelmente, ou felizmente, no
exato momento da votação, eu estava em audiência
com a Senhora Presidenta da República, tratando de
assuntos de interesse não só do Senado da República,
mas também da Nação brasileira, no que diz respeito
a uma série de ações que estão em tramitação aqui
no Senado e na Câmara dos Deputados, medidas provisórias e outras ações que dizem respeito à política
de enfrentamento desta crise econômica internacional
e que dizem respeito à garantia de um crescimento
econômico para o País, com geração de novas oportunidades de emprego e de renda.
Portanto, gostaria de solicitar a V. Exª que consignasse os votos em Ata, meus votos favoráveis aos
três nomes do Cade na sessão de hoje, Srª Presidenta,
agradecendo a atenção de V. Exª e cumprimentando-a,
mais uma vez, pela condução dos trabalhos.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa, Senador, fará constar da Ata
da nossa reunião do dia de hoje a manifestação de V.
Exª. V. Exª, de fato, estava em plenário e teve que sair
no exato momento em que se iniciaram as votações
nominais, mas fica registrada a justificativa que V. Exª
apresenta.
Gostaria de convidar a Senadora Ana Amélia
para dirigir a Mesa, porque falarei como oradora inscrita neste momento.
O Senador Cícero Lucena se encontra em plenário? (Pausa.)
Não se encontrando em plenário o Senador Cícero Lucena, sou eu a próxima oradora inscrita.
A Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada, Presidenta Senadora
Ana Amélia.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Deputados que
aqui se encontram, quero cumprimentar todos, cumprimentando o Deputado Átila Lins, do meu querido
Estado do Amazonas.
Companheiros e companheiras, Srª Presidenta, estou aqui no plenário até este momento porque
não poderia deixar de ocupar a tribuna para destacar
a data importante de hoje. Dia 23 de maio de 2008,
completam-se quatro anos do falecimento do Senador
Jefferson Peres.
O Senador Jefferson Peres, no primeiro mandato como no segundo mandato, não apenas muito bem
representou o povo do meu querido Estado do Amazonas, mas foi motivo de admiração o exercício do seu
mandato por uma parte muito grande e importante da
população brasileira, visto que ele teve, como uma de
suas principais bandeiras, a luta pela ética na política
e pela Administração Pública.
O ex-Senador Jefferson Peres deixou, sem dúvida
nenhuma, um importante legado para o povo brasileiro e, sobretudo, para a juventude, que teve na figura
dele mais um exemplo de que é possível, sim, trilhar
o caminho da política no seu significado mais nobre.
Na filosofia aristotélica, por exemplo, o que significa a política? Significa a ciência que tem por objetivo
a felicidade humana. Divide-se em ética (que se preocupa com a felicidade individual do homem na polis) e
na política propriamente dita (que se preocupa com a
felicidade coletiva da polis). Ou por que não dizer no
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pensamento marxista que vê na política o instrumento
para “coletivizar as riquezas e distribuir justiça social”?
Destaco e faço esse brevíssimo resgate do significado da política e da luta pela ética na política
porque não poderia destacar a figura do Senador Jefferson Peres sem reforçar o papel nobre da política,
isso diante do nosso enorme, atual e cotidiano sempre
grande desafio de fazer da política e, principalmente do
exercício da política, algo que a população, que o povo
do nosso querido Brasil possa se orgulhar e respeitar.
Quero dizer que precisamos atuar no sentido de
fazer com que o Parlamento seja de fato um espelho
e, mais do que isso, um exemplo para a sociedade
brasileira.
Eu não tenho dúvida nenhuma de que, nos nove
anos aproximadamente, quase dez, que o Senador
Jefferson Peres passou nesta Casa, ele fez dessa a
sua luta cotidiana.
Eu aqui quero lembrar, Senadora Ana Amélia,
com muito carinho, que a primeira vez que fui eleita
para um mandato parlamentar... Fui eleita para vereadora da Câmara Municipal de Manaus, nas eleições de
1988; o Deputado Átila Lins já ia longe na sua carreira,
assim como o Senador e ex-governador Eduardo Braga também. Mas eu iniciei o exercício da minha participação no Parlamento e não o exercício da política,
porque política não fazem somente aqueles que estão
no Parlamento; política faz toda a população que, de
uma forma ou de outra, se insere na luta cotidiana do
coletivo da sociedade. Mas, em 1988, nós compúnhamos uma coligação, Senadora Ana Amélia, e, na coligação a que eu pertencia, conseguimos eleger cinco
vereadores, e lá estávamos, além de mim, o Senador
Jefferson Peres e outros companheiros que também
se elegeram vereadores naquele ano de 1988.
Exerci com o Senador Jefferson Peres um mandato e meio de vereador na cidade de Manaus, porque, na metade do seu segundo mandato, candidato
que foi ao Senado da República, eleito Senador, veio
para cá. Mas continuou sempre preocupado com as
questões relativas ao Estado do Amazonas.
Senador Cristovam, V. Exª solicita um aparte?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Solicito, para manifestar todo apoio ao seu pronunciamento e dizer da minha satisfação de perceber que
os representantes do Amazonas, o Senador Eduardo
Braga e a senhora, trouxeram aqui a lembrança da
passagem do Jefferson Peres. Creio que é um reconhecimento forte do Estado. Não necessariamente do partido dele, porque nenhum dos dois pertence ao partido
dele, que é o meu partido. Isso dá uma grandeza muito
grande, mostrando que Jefferson Peres transcendia
os partidos – aliás, como a senhora e Eduardo Braga
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também transcendem o Estado e têm uma postura,
um discurso, uma presença hoje no Brasil inteiro; são
Senadores da República, com uma preocupação na
República, com a República, não apenas no Estado
que representam aqui dentro; uma prova é a sua fala
em relação a Jefferson Peres, que não era do PCdoB,
mas que a senhora reconhece e traz aqui homenagem
a ele. Esse é um nome que faz falta, sobretudo neste
momento em que nós vemos Comissão Parlamentar
de Inquérito, nós vemos tantas notícias desagradáveis
sobre corrupção envolvendo a política em geral quase,
e uma figura como Jefferson Peres, que passou pela
política com uma limpeza absoluta, faz-nos muita falta.
Fica o símbolo, o símbolo Jefferson Peres, que V. Exª
traz à lembrança nesta noite. Muito obrigado em nome
do PDT e muito obrigado como candidato a Presidenta
que fui, tendo ele como meu vice. Muito obrigado pelo
seu pronunciamento.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu é que agradeço o aparte de V. Exª, Senador
Cristovam, e aqui no meu pronunciamento fiz questão
de destacar a sua figura.
V. Exª, quando foi candidato à Presidência da República, teve exatamente Jefferson Peres ocupando o
cargo de candidato à vice-presidência e compartilhou
com ele momentos importantes, não só no plenário,
como no partido, visto que o Senador Jefferson Peres
era do PDT.
Quero dizer, Senador Cristovam, que o Estado do
Amazonas homenageia Jefferson Peres. No velório, no
enterro tivemos a participação de muitos Senadores.
Foi um momento de muita emoção. Como forma de se
manifestar e de fazer dessa manifestação da população
daquele Estado uma manifestação oficial, o Senador
Eduardo Braga, que à época era governador, deu o
nome de Jefferson Peres a uma das obras mais belas,
mais bonitas da cidade de Manaus, que é o entorno
do Palácio Rio Negro, um parque que foi construído
através do programa Prosamim, e o nome dado foi o
de Jefferson Peres, algo maravilhoso.
Jefferson Peres, como todos sabemos, foi uma
pessoa que pôde demonstrar muito mais na Câmara
de Vereadores, quando foi vereador, do que aqui no
Senado, o carinho que nutria pela cidade. Era uma
pessoa que lutava muito para resgatar a história da
cidade de Manaus, a história daquele povo, a bela arquitetura que, aos poucos, como toda grande cidade
brasileira, ia se perdendo com o tempo. Então, foi uma
bela homenagem que, tenho certeza, prestada a ele e
com aceite de toda a população.
Quero aqui, Srª Presidenta, também destacar
que, nos últimos anos, apesar de recém-reeleito para o
Senado Federal, o Senador Jefferson Peres divulgava
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muito o seu desejo não de largar a política, mas o seu
desejo de não mais se candidatar para o Senado. E
trabalhava com a ideia, inclusive, não de largar totalmente a política, mas trabalhava com a ideia de, em
não sendo mais candidato ao Senado, ser candidato
a vereador novamente na cidade de Manaus, porque
dizia que queria acabar ou encerrar a sua carreira política exercendo o mandato de vereador na cidade pela
qual ele nutria um profundo carinho.
Jefferson Peres, Srª Presidenta, era de fato uma
pessoa diferenciada. E aqui quero repetir: o Senador
Cristovam, que o teve como candidato a vice na campanha à Presidência da República de 2006, lembrou,
em certa ocasião, que o Senador do meu querido Estado do Amazonas costumava dizer que preferia perder um voto a forçar um sorriso para ganhá-lo. E isso
expressava muito o que era o Senador Jefferson Peres.
Muitas foram as reuniões públicas de campanha
de que participávamos com o Senador. Numa época
em que ainda se permitia a contratação de bandas
musicais para animar as pessoas que iam assistir ao
comício, ele começava todos os seus pronunciamentos,
Senador Cristovam, dizendo o seguinte: “Eu sei que
todos vocês aqui vieram não foi para nos ouvir falar.
Vieram para ouvir os cantores cantar, a banda tocar a
música”. Ele começava assim os seus pronunciamentos. É algo que precisa ser estudado, porque esse era
o agir dele. Ele não dava um sorriso, não fazia questão nenhuma de ser simpático com a população, mas
soube cativar esse povo do meu Estado e do Brasil
em decorrência da postura que ele próprio manteve
durante o período que aqui passou e o período em que
esteve na Câmara dos Deputados.
Era exatamente assim o Senador Jefferson Peres,
que nasceu no ano de 1932, na nossa querida capital
Manaus. Filho de Arnoldo Carpinteiro Péres e Maria
do Carmo Campelo Péres, ele se formou em Direito
no ano de 1959 e em Administração de Empresas em
1967. Antes de se tornar parlamentar, lecionava na área
de Economia, na Universidade Federal do Amazonas.
Participou, na década de 1950, da campanha “O
petróleo é nosso”, que ele costumava muito destacar,
e, sempre que podia, resgatava essa sua participação.
E, como já disse, em 1988, foi eleito para o seu
primeiro cargo público: o de vereador da cidade de
Manaus.
Exerceu dois mandatos como vereador, um mandato e meio, até que em 1995 assumiu sua cadeira
aqui no Senado.
Nesta Casa, Jefferson Peres foi titular das Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) e suplente das Comissões
de Assuntos Sociais (CAS) e Educação, Cultura e Es-
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porte (CE), entre outras. Foi ainda titular da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO) e ajudou e muito a reformar o Código Civil e o
Poder Judiciário. Destacou-se ainda como Relator da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Entre os trabalhos publicados pelo Senador Jefferson Peres, destacam-se: Problemas econômicos da
atualidade; Zona Franca, desenvolvimento e estagnação; Evolução de Manaus – como eu a vi ou sonhei;
Partidos políticos na América Latina; e O modelo Zona
Franca – uma economia de enclave.
Teve uma trajetória política que deu muito orgulho a todos os amazonenses e brasileiros. Na condição de Vereadora e Deputada Federal, tive o prazer
de compartilhar sua amizade e experiências políticas.
Acima de tudo, o Senador Jefferson Peres sempre foi
um democrata preocupado com o desenvolvimento
econômico do País, a soberania da Amazônia e a defesa da Zona Franca de Manaus.
Quero, Srª Presidenta, aqui, fazer uma homenagem a pessoas que, sei, lhes eram muito queridas, seus
filhos, mas homenagear principalmente a Srª Marlidice
Péres, viúva do Senador. Muito mais do que esposa,
foi companheira de uma vida quase que inteira, uma
grande companheira. Lembro-me de como ela era a
principal incentivadora da sua candidatura ao Senado
Federal. Ainda vereadores, éramos vizinhos de bancada, sentávamos juntos, lado a lado, eu e o Senador
Jefferson; éramos também vizinhos de gabinete. Portanto, o meu gabinete era uma extensão do gabinete
do então Vereador Jefferson Peres e o seu gabinete
era a extensão do meu próprio gabinete. Lá sempre
estava a sua esposa Marlidice Péres, nunca trabalhando, mas ajudando sempre, incentivando. Muita gente
dizia: “Vereador, seja candidato a deputado estadual, a
deputado federal; V. Exª vence as eleições”. E a mulher
dele era a primeira que dizia: “Não; ele será candidato
a senador e ganhará as eleições”. E assim foi feito.
Quero aqui destacar que ele sempre teve apoios
importantes, sem os quais ele dificilmente chegaria ao
Senado Federal, e sempre soube fazer composições
políticas importantes, acordos importantes possíveis
de o trazer até aqui.
Portanto, hoje, dia 23 de maio, data em que se
completam quatro anos do falecimento do Senador,
quero aqui render minhas homenagens a ele, a todos
os seus familiares, e dizer que, sem dúvida nenhuma,
sua passagem pelo Parlamento, seja no Município de
Manaus ou no Senado Federal, foi muito importante e
está devidamente registrada na nossa história, Senadora – na nossa história.
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Um grande abraço a todos, principalmente aos
familiares e amigos do querido e saudoso Senador
Jefferson Peres.
Muito obrigada.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senadora Vanessa, eu tive a honra de, muitas
vezes, como jornalista, entrevistar o Senador Jefferson
Peres pela Rádio Gaúcha. Ele, mesmo falando com
fuso horário diferente, nunca deixou de nos atender.
E era uma das figuras mais notáveis do ponto de vista
da ética e da representação de uma política com responsabilidade e coerência.
Dessa forma, associo-me à manifestação de V.
Exª, homenageando essa figura que tanta falta faz
ao Congresso Nacional, especialmente a esta Casa.
Parabéns a V. Exª pela homenagem justa que faz
a esse grande homem, com quem tive o privilégio de
conviver, como jornalista, e de admirar, como cidadã.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero fazer um
registro, Srª Presidente, com o qual a senhora vai se
alegrar muito. Hoje, reunido com o Presidente desta
Casa, o Senador Sarney, definimos o dia 11 para realizarmos uma audiência pública aqui para entregarmos
a Lei Joanna Maranhão ao País.
Acabo de falar com o Sr. Carlos Nuzman, Presidente do COB, que no dia 11 teremos essa solenidade aqui. Nessa oportunidade, o Senado convida a
apresentadora Xuxa Meneghel, que, domingo próximo
passado, fez um depoimento dramático, mas corajoso,
vomitando o monstro que ela carregou até os 49 anos
de idade por ter sido abusada até os 13 anos por diversos abusadores.
A Lei Joanna Maranhão vem corrigir esse problema grave, fechando um ciclo de impunidade, tornando
uma ação que era civil e privada em pública. E, a partir de agora, o crime de abuso sexual contra crianças
passa a contar do dia em que a vítima completa 18
anos, quando não houver denúncia ainda na infância.
Essa lei será entregue no dia 11 ao País, para
que a sociedade tome conhecimento, com a presença
da nadadora, campeã olímpica, Joanna Maranhão, e
com a presença do COB.
Ainda ontem, falei com a Ministra Gleisi, a nossa
Senadora, colega aqui, hoje Ministra-Chefe da Casa
Civil, que fará uma coordenação para que, após a
entrega da lei aqui, com a presença dessas pessoas
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que certamente têm mídia espontânea, o País tome
conhecimento de uma lei tão importante, Senadora
Ana Amélia, Senador Pinheiro, e a Presidente Dilma
possa receber a Xuxa Meneghel, juntamente com a
Joanna Maranhão, essa atleta corajosa, que assumiu
uma postura de denunciar o seu ex-técnico, que dela
abusava na infância.
Será uma solenidade, espero, concorrida, pois
essa lei fecha esse ciclo e dá segurança a quem, tendo sido abusado na sua infância e não tendo havido
denúncia, possa, quando estiver bem emocional e
fisicamente, com a idade que tiver, denunciar aquele
que foi o seu algoz, o ladrão das suas emoções, da
sua infância.
O respeito à família e à vida de uma criança, de
um adolescente.
Por isso faço este registro. Está protocolado na
Casa o pedido de audiência, acertado com o Presidente
José Sarney, para esta solenidade tão importante no
dia 11, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Magno Malta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Antes de passar a palavra ao Senador Walter
Pinheiro, que falará pela liderança do PT, esta Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores que
está convocada sessão solene conjunta do Congresso
Nacional, a realizar-se no dia 4 de junho do corrente,
segunda-feira, às dez horas, no plenário do Senado
Federal, destinada a comemorar o Dia Mundial do
Meio-Ambiente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Passo a palavra ao Líder Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e
Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, as medidas anunciadas pelo
nosso Governo no início da semana fazem parte de um
conjunto de medidas que, de imediato, tem produzido
efeitos e resultados importantes.
O entusiasmo do empresariado brasileiro, como
se lê inclusive nas manchetes dos jornais de todas as
cidades brasileiras, demonstra claramente a dimensão
e a importância da redução da carga tributária no País
para estimular as atividades econômicas e, portanto,
melhorar sobremaneira as condições para a economia.
E o maior termômetro disso aqui, na Casa, é
exatamente o nosso Senador Armando Monteiro, que,
como talvez nenhum outro na história deste Parlamento, consegue combinar a ação de quem defende
de forma competente os investimentos e a estrutura
de Estado, fazendo a verdadeira combinação ou até
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a boa combinação dos investimentos públicos com a
atividade industrial, a atividade privada.
As montadoras, meu caro Armando Monteiro, que
foram beneficiadas com o corte do IPI, já anunciam os
benefícios para adiante na medida em que apontam
já os cortes nos preços ou a redução nos preços dos
produtos para o consumidor.
É óbvio que, com isso, muita gente espera baixar
os seus estoques e até retomar o ritmo das vendas em
uma atividade que, embora viesse apresentando um
processo crescente, com essas quedas teve, ao longo
desse último período, acentuado corte nos postos de
trabalho – aliás, em uma das cadeias mais completas,
o setor automotivo.
É óbvio que, na outra ponta, todos nós também
reclamamos muito, porque essa medida, de certa forma, tem uma influência imediata nos nossos FPE e
FPM. Portanto, recursos que também chegariam às
mãos de Estados e Municípios com a finalidade de
estimularem a atividade econômica local.
O grande efeito dessa cadeia produtiva do setor
automotivo, portanto, é o maior elemento que podemos
trabalhar no que diz respeito a essa verdadeira redução de estoques, movimentação da economia e até em
uma rede de fornecedores que também empregam um
contingente elevado de mão de obra.
O estímulo do Governo tem efeito favorável para
o conjunto da produção industrial e, por extensão, para
toda a atividade econômica. Essa dinamização, portanto, com o financiamento, com a expansão do consumo em diversas áreas, em cadeia, na medida em
que mantidos os postos de trabalhos ou até ampliados,
é importante lembrar que essa movimentação, sem
dúvida nenhuma, também gerará emprego e renda.
Além da redução do IPI, o Governo também
anuncia o corte nos Impostos sobre Operações Financeiras, o IOF. A ideia é baratear o crédito, eu diria fator
fundamental para impulsionar o consumo. Ainda, de
certa maneira, também podemos lamentar algo nessa
nova injeção de ânimos do Governo na economia: de
certa maneira, com um nível que poderíamos chamar
de isolamento, ou uma espécie de sócio investidor, é
a história da não contrapartida dos agentes privados
interessados em liberar a sua produção. É importante
que essa sinergia se estabeleça. É importante que nós
tenhamos o compromisso.
A garantia da manutenção de empregos apontada
pelas montadoras em troca dos benefícios nos parece
uma participação eu diria até relativamente modesta
diante das vantagens de não serem obrigadas a observar a lei da oferta e da procura na medida do volume das suas vendas. Mas, com certeza, creio que, em
um tempo curto, não lhes faltarão ou não lhes faltaria
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um socorro do Governo como aconteceu nos últimos
meses e, portanto, as montadoras, de certa forma,
acumularam esse estoque e, agora, vão ter oportunidade, inclusive, de baixar esse estoque acumulado,
fruto exatamente das próprias movimentações econômicas. Sem esquecer, meu caro Senador Armando
Monteiro, que nós demos uma contribuição decisiva
aqui no Senado; óbvio que ainda não em vigor, até por
conta das regras para que isso possa efetivamente
vigorar. Refiro-me à Resolução nº 72. Mas a sua sinalização... E, no mercado econômico, a sinalização de
futuro é muito mais vigorosa, talvez até mais do que
a de presente; a de presente tem um efeito financeiro.
A sinalização econômica tem um efeito que mexe com
as finanças, altera, consequentemente, os parâmetros da economia e anima o mercado, na medida em
que essas alterações, do ponto de vista econômico,
são capazes de projetar um certo nível de ânimo e,
ao mesmo tempo, de encorajamento para que outros
setores possam adentrar.
Então, a queda da resolução, ou melhor, a mudança da resolução e a queda da prática do ICMS Importação como na prática hoje, isso cria um ambiente
eu diria até animador na medida em que poderemos
ter agora uma ação em todas as Unidades da Federação, meu caro Gim Argello, e não somente em três
ou quatro. Ou vamos nos fixar nas três que mais se
beneficiavam, sem nenhum tipo de problema.
Eu diria também que isso ocorreu porque fábricas
estrangeiras que importam veículos de suas matrizes
já assimilaram a nossa, eu diria, “ginga” do mercado,
numa linguagem muito própria, ou as sutilezas e os
traços do mercado brasileiro. Enquanto isso, eu poderia dizer que o Governo está fazendo um corte na sua
própria carne, porque a ajuda com a redução do custo
Brasil tem um impacto direto e imediato nas contas de
Estados e Municípios. Portanto, para o Governo central
pode, de imediato, não parecer um certo baque, mas
nós vamos sentir muito isso na hora da conta do FPE.
E ele hoje é um elemento fundamental para a economia de diversos Estados.
Se somarmos, meu caro Armando Monteiro, obviamente, o FPE e o ICMS da Bahia, eu posso dizer
a V. Exª que isso é, sem medo de errar, mais de 60%
do nosso orçamento. Estou falando de dois componentes decisivos nessa estrutura de financiamento
dos Estados.
Portanto, sem negar a necessidade de uma reforma tributária para desonerar os diversos setores da
economia, entendemos que esse tipo de socorro deve
ser pontual e com prazo definido. A atitude assumida
por nós de discutir determinadas parcelas não pode
ser interrompida com medidas como essa.
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Esperamos muito do Governo agora, meu caro
Senador Armando, V. Exª que participou dessas negociações, esperamos a outra medida, agora para a
outra banda da economia, não a economia privada,
mas para os Estados. Trata-se da questão do indexador das dívidas, ao mesmo tempo, acompanhando
isso, o alongamento desse prazo, o que nos permitirá
efetivamente raciocinar das duas formas: raciocinar do
ponto de vista econômico, com indexador, mas ter a
oportunidade, meu caro Gim Argello, de tratar, a partir
da questão do alongamento das dívidas, de uma ação
financeira, da redução da parcela com que Estados e
Municípios precisam dessa redução, honrando seus
compromissos e, ao mesmo tempo, extraindo daí parcela significativa para continuar promovendo o investimento em nível local.
O mesmo dado que forneci aqui agora, meu caro
Senador Armando Monteiro, em relação ao que seria
o percentual desses dois componentes no nosso orçamento, por outro lado também, de forma muito triste,
posso afirmar que, do orçamento próprio da Bahia, o
que nos resta para investimento não é superior a 1,5
bilhão. Portanto, muito pouco para um Estado com
as carências, as dimensões e os desafios que tem a
Bahia para atender a toda essa linha de crescimento,
as ações sociais e a sua gente.
Mas, além de deixar mal-acostumados esses setores industriais que são mais fortes que todo mundo,
esse tipo de socorro, meu caro Armando, acaba, de
certa forma também, incidindo de maneira negativa
nos investimentos de governo.
Concedo um aparte ao Senador Armando.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) –
Meu caro Senador Walter Pinheiro, eu me congratulo
com V. Exª pelo seu pronunciamento. Como sempre,
estamos acostumados, V. Exª traz aqui uma palavra serena e lúcida sobre o quadro conjuntural e os desafios
do País. Mas eu queria aproveitar para comentar que
ontem, por ocasião da vinda do Ministro Guido Mantega – e cumprimentando nossa Presidente Senadora
Ana Amélia, que tem sido sempre muito atenta e tem
dado contribuição ao debate nesta Casa –, o Ministro
lembrava que o Brasil vive um momento delicado. A
meu ver, essas medidas de curto prazo voltadas para
o estímulo do consumo têm, evidentemente, a sua
razão de ser. Mas as questões estruturais que hoje
limitam a economia brasileira comprometem nossa
capacidade de crescimento, sobretudo num mundo
que mudou. Ou seja, aquele cenário tão benigno que
vigorou nos últimos anos vem mudando, o comércio
internacional vai crescer agora em outro ritmo, os
preços das commodities caem e, portanto, o Brasil é
devolvido, por assim dizer, à realidade. E aí nós nos
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perguntamos: que reformas estruturais nós promovemos nos últimos anos de modo a que o Brasil pudesse
ter maior propensão ao crescimento? E nessa questão
do crescimento, talvez a questão central seja a da formação de poupança e do investimento no Brasil. Um
país que poupa e que investe 18% do PIB não pode
aspirar a crescer mais do que 2,5% ou 3%. E por que
crescemos pouco e investimos pouco? A meu ver, por
conta de duas questões fundamentais: a alta carga tributária, que limita a formação da poupança no setor
privado, e a rigidez e o elevado nível do gasto público
no Brasil, que compromete a formação da poupança do
setor público e diminui dramaticamente a capacidade
de investimento do setor público. Então, olhando para
o futuro, meu caro Walter, e concordando com você
que o Governo tem um arsenal limitado para atuar no
curto prazo, eu lhe pergunto se é tempo de nós nos
debruçarmos sobre essa agenda mais estruturante,
sob pena de o Brasil lamentar, e, talvez na próxima
década, meu caro Cristovam, possamos estar falando de década perdida novamente, sem deixar de falar
nas mazelas, no passivo social, no deficit educacional,
numa série de coisas que, infelizmente, ainda estão
presentes. Mas, meu caro Senador Walter Pinheiro, há
razões de esperança, porque o Senado da República
não está alienado nesse debate e tenho certeza de
que vamos, com o seu concurso, fundamentalmente,
e de tantos companheiros, tentar atuar para impulsionar essa agenda de caráter mais estruturante, que é
urgente e é inadiável. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu
é que agradeço, Senador Armando Monteiro. Mais uma
vez, V. Exª, como sempre, contribui de forma incisiva
não na linha dos que acham sempre os absurdos, mas
não propõem, efetivamente, de forma ousada, o caminho para as alternativas. Uma delas é exatamente
isso em que V. Exª toca e para o que aqui eu quero
chamar a atenção. Eu até, neste meu pronunciamento,
trago, meu caro Cristovam, a relevância dessa questão
da adoção de medidas para o funcionamento da economia. Agora, a renúncia, da forma como encontrada
hoje, subtrai firmemente toda e qualquer possibilidade
ou retira do cenário esse caminho de fortalecimento
para essa nossa infraestrutura, que é um dos pilares
centrais.
A nossa economia foi sacudida, nos últimos tempos, por esses dois fatores, Senador Armando, que V.
Exª levanta, e eu acresço um terceiro, que tem a ver
com competitividade, que tem a ver, inclusive, com a
capacidade de rearticulação de toda a nossa potencialidade industrial. Refiro-me à inovação. A nossa resposta,
nesse aspecto, como se fosse um terceiro elemento
desses impeditivos ou dessas barreiras, como chamou
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a Presidenta Dilma em uma reunião conosco, eu diria
que deve ser a inovação, um dos pontos decisivos nesse campo de batalha, até porque precisamos, permanentemente, de um processo de atualização com duas
frentes: a frente da formação, meu caro Cristovam, que
é essencial, porque, quando discutimos inovação, só
se imagina a introdução de novas tecnologias no processo de produção. Agora, nós perguntamos: e quem
tocará isso? Qual a base de formação para, inclusive,
o ingresso nesse – entre aspas – “novo mercado de
trabalho” ou “inovado mercado de trabalho”?
Portanto, em relação ao pilar subtraído aqui no
que diz respeito à infraestrutura, a gente tem que levar
em consideração que educação é base preponderante
de infraestrutura. Porque a cabeça das pessoas funciona só deste jeito: infraestrutura é só trem, estrada,
portos, aeroportos. E a base essencial? Tratar a educação como elemento preponderante, estruturante,
determinante para o processo de renovação, reoxigenação e uma melhor capacitação para toda essa infraestrutura brasileira. Aí vamos tratando isso como coisa
que acresce. Alguns até chegam a dizer: mas você
está fazendo um confronto entre o que é uma tarefa
social e uma questão estruturante. Ele é estruturante,
inclusive para poder ser social. Ora, se não mexo na
infraestrutura e se não altero os pilares da estrutura
capaz de me permitir voos mais ousados, capaz de me
permitir, inclusive, olhar para o País como um todo e
não pedaços do País, ou centros neste País, ou até
oásis construídos por alguns neste País, eu não tenho
como promover o desenvolvimento.
Aí nós não teremos redução da desigualdade,
não teremos distribuição da renda e não teremos, efetivamente, crescimento. Portanto, é estruturante, meu
caro Cristovam, essa questão da educação.
Essa medida que estamos discutindo aqui tira
dinheiro desse pilar estruturante. Os recursos que deixarão os Estados e os Municípios sem a capacidade
de, mais uma vez, cumprirem as suas obrigações com
a educação saíram daqui, do maior ofensor, poderíamos dizer assim, do FPE, que é o IPI.
Portanto, enquanto não colocarmos verdadeiramente quais são os pilares estruturantes, nós não vamos ter condição de promover, eu diria, essa famosa
reestruturação, que vai todo dia estar na boca de muita
gente, para que o País possa crescer, desenvolver-se
e repartir entre os seus esse sucesso do crescimento.
Um aparte ao Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Permitam-me um aparte, Senadora Ana Amélia, como
Presidenta da Mesa, e Senador Walter. Dessa vez,
não vou defender a educação, porque o senhor já o
fez melhor do que eu faria, ao mostrar que é um vetor
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estruturante da economia e da sociedade. Quero voltar
ao que falou o Senador Armando Monteiro. Nós precisamos dar um salto dos jeitinhos que estamos dando,
voltando à época dos pacotes econômicos, para definir
linhas concretas e, como chamou o Senador Armando
Monteiro, pilares estruturantes, como o senhor também
citou. Não é possível que a gente continue agora, outra
vez, depois de 60 anos dessa mesmice da indústria
automobilística, da dinâmica pela desoneração de impostos – que até tem que haver não para dinamizar, e,
sim, porque é até injusto tanto imposto.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Pode ser o eixo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Nós não podemos... Então, nós temos que definir onde
investir, quanto custa, como poupar e fazer isso. Não
estamos fazendo isso; estamos improvisando, o que
é uma temeridade. Daqui a três meses, haverá outro
pacote; depois, outro pacote, até porque cada coisa
que o pacote faz traz problemas e custos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Puxa outro.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Então, parabéns pelo seu discurso. Talvez devêssemos,
Senadora Ana Amélia, pedir ao Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos que parássemos um dia, nas
nossas reuniões às terças-feiras, para discutir apenas
o que este País precisa fazer para termos uma proposta de mudanças estruturais na economia brasileira.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu
quero encerrar, mas essa é uma boa proposta, Senador
Cristovam! Acho importante, Senadora Ana Amélia, que
a nossa CAE possa promover não um dia de votação...
Recordo-me que, outro dia, coincidentemente,
na presença do Senador Cristovam, eu disse, na Comissão de Ciência e Tecnologia, que, às vezes, só
votamos, produzimos leis como quem produz algo em
série, e, lamentavelmente, algumas delas, as pessoas
até rasgam. Cultura é mais difícil.
Portanto, precisamos parar um dia na CAE e imaginar o seguinte: hoje não é dia da votação em série.
Seria um dia em que, em série, discutiríamos a sério
qual rumo vamos dar à nossa economia, para sairmos
do pacote em pacote e podermos construir algo verdadeiramente estruturante para este País.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Walter Pinheiro pelo
pronunciamento, que endosso plenamente pela oportunidade, pelo alcance e pelo que representa em relação
ao quanto precisamos avançar nas medidas estruturantes defendidas por V. Exª, com os apartes do Senador
Armando Monteiro e do Senador Cristovam Buarque.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa o Deputado Sandro Mabel, como membro suplente, em vaga pertencente ao
Partido da República – PR, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 563, de 2012, conforme Ofício nº 342, de 2012,
da Liderança do Partido na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 342/2012-LPR
Brasília, 23 de maio de 2012
Assunto: Indicação de Membro de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito atenção de Vossa Excelência no sentido
de indicar o Deputado Sandro Mabel (PMDB – GO)
como membro suplente, na vaga do Partido da República – PR, da Comissão Mista destinada a examinar e
emitir parecer sobre a medida provisória nº 563 de 2012,
que “Altera a alíquota das contribuições previdenciárias
sobre a falha de salários devidos pelas empresas que
especifica, institui o programa de incentivo à inovação
tecnológica e adensamento da cadeia produtiva de
veículos automotores, o regime especial de tributação
do programa nacional de banda larga para implantação de redes de telecomunicações, o regime especial
de incentivo a computadores para uso educacional, o
programa nacional de apoio à atenção oncológica, o
programa nacional de apoio à atenção da saúde da
pessoa com deficiência, restabelece o programa um
computador por aluno, altera o programa de apoio ao
desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores, instituído pela lei nº 11.484, de 31 de maio de
2007, e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco PT/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias,
como orador inscrito.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Senadora Ana Amélia, nossa Presidenta, Srªs e Srs.
Senadores e todos os que nos acompanham pela Rádio e TV Senado, neste mês de maio, lembramos um
incidente triste ocorrido em nosso Estado: a morte de
nove pessoas em um desastre na barragem de Algodões, na cidade de Cocal.
Na época, eu era governador e esse foi um dos
momentos mais difíceis que enfrentei na minha vida.
Lembro-me do atendimento que realizamos e do apoio
que tivemos do Presidente Lula, do Município, da so-
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ciedade, enfim, de um conjunto de lideranças. Ali houve
um esforço para a reconstrução de casas, moradias.
Na verdade, Senador Armando Monteiro, nós
tivemos um período chuvoso, no final de maio, no
meu Estado, principalmente no Estado do Ceará, em
uma região serrana, e quebraram-se vários açudes,
barragens. Quando chegou à Barragem de Algodões,
arrebentou e ali foi pego de surpresa. Havia uma obra
naquela barragem consertada. Eu queria aqui fazer
um registro dessa ocorrência dando como lido este
pronunciamento, saudando e me solidarizando com as
vítimas, com os familiares, manifestando nosso apoio.
Há um pleito da comunidade que é da reconstrução da barragem num local mais seguro já que isso
permitia a perenização do rio Pirangi, que atende várias comunidades de Cocal, Buriti dos Lopes, onde
também tivemos vítimas com inundações. Então, eu
queria fazer esse registro de que o Governador Wilson
Martins, com o Governo Federal, pelo PAC, acaba de
anunciar que a licitação está em andamento para a
construção dessa importante obra.
Sr. Presidente, o tema que eu queria tratar também é sobre o Brasil Carinhoso. Eu penso que a forma como foi divulgada para muitas pessoas passou
uma ideia de um programa de creche. Na verdade, é
muito mais do que um programa de creche. Eu, nos
diálogos que tenho tido com a equipe do Ministério
do Desenvolvimento Social, manifestava sempre uma
preocupação com as metas estabelecidas de erradicar a miséria, como anunciado pela Presidenta, aliás,
compromisso de campanha. Já nos primeiros estudos,
quando do lançamento do Brasil Sem Miséria, veio a
percepção de que nós temos cerca de 16 milhões de
homens e mulheres no Brasil, de todas as idades, vivendo com uma renda abaixo de R$70,00 por pessoa,
o que coloca, num conceito internacional, a condição
de miséria, ou seja, alguém cuja renda familiar não é
capaz da sustentação pelo menos daquilo que é necessário para a sobrevivência.
São 16 milhões de pessoas em todo o Brasil. A
Presidente Dilma lançou esse programa no início do
ano passado e agora, no início deste mês de maio, o
programa chamado Brasil Carinhoso, ação que contará com a parceria dos Governos Federal, Estaduais
e Municipais e é claro, da sociedade. No meu entender, Srª Presidente, o que mais se destaca dentre as
medidas anunciadas não é a parte de creches, como
ficou parecendo para muitos. É a idéia de tirar, já com
uma medida de renda complementar, milhares de pessoas da miséria. Ou seja, apenas com uma medida de
que famílias que tenham crianças recém-nascidas até
seis anos aquela família, por ter uma criança, que é a
parte mais frágil do ser humano é nessa fase, ela vai
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ter uma complementação de modo que essa família
tenha mais de R$70,00 por pessoa.
Vamos dizer: se tem cinco pessoas na família,
ela passa a ter uma complementação de pelo menos
R$350,00 naquela família, para que tenha condição
essencial da proteção da criança.
A creche, portanto, ela é uma parte. É ali na creche onde a criança tem a condição da alimentação
adequada, onde se tem as obrigações com vacinas,
com vitamina A, com um conjunto de cuidados para
que aquela criança possa chegar aos sete anos de
idade, estar não apenas fisicamente preparada, adequada, sem prejuízos ao cérebro, a sua formação na
fase essencial e possa ter já com o pré-escolar, para
se ter uma idéia, em todo o Brasil foram lançado uma
meta de investimentos para a construção de 1.512 creches. Mas, por outro lado, 6.427 escolas de educação
infantil, ou seja, a educação como um ponto importante nesse trabalho. Proteger a criança, proteger a
família e retirar pessoas da miséria, esse é o conceito
do Brasil Carinhoso.
Estou dizendo, Senador Cristovam, que ficou
uma idéia para o Brasil na forma como foi lançada,
a forma como a própria imprensa interpretou como
sendo um programa, o Brasil Carinhoso como sendo
um de creches.
E vou citar aqui um exemplo no meu Estado,
para que a gente possa compreender a importância
da formatação desse programa, que eu parabenizo a
Ministra Tereza Campelo, com a sua equipe, pela forma como foi trabalhada.
Veja meu o exemplo do meu Estado. Até o começo
deste século até 2002, para pegar um dado preciso, ali,
quando assumi o governo, em 2003, tínhamos aproximadamente 1,5 milhão de pessoas na miséria. Na
medida em que foram lançadas em 2003, 2004, 2005,
2006, neste momento em que vive o Brasil, nós tivemos
uma redução para 665 mil. Uma redução considerável.
Tínhamos acima de 40% da população na miséria e
chegamos, em 2010, a 20% da população na miséria.
Pois bem, a execução deste programa inicia-se
agora em junho, as pessoas usarão o próprio cartão do
Bolsa Família. No meu Estado, serão 107 mil famílias.
Estamos falando aproximadamente de 450 mil pessoas
que, no meu Estado apenas, o Piauí, deixarão de estar
na miséria, no conceito da renda, por conta da forma
como foi lançado o programa. Ou seja, tínhamos mais
de 40% de pessoas na miséria, vamos reduzir para
8%. Em 2010, chegamos a 20%, eram 42% se não me
engano. E agora vamos reduzir para 8%.
Então, eu conversava com o governador sobre a
importância de a sua equipe trabalhar. Veja o esforço do
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Secretário, Coordenador do Programa, Cesar Fortes,
debruçado para poder fazer as coisas acontecerem.
Pois bem, isso é algo que realmente se soma a
outra parte. Primeiro a renda. De outro lado, a proteção às crianças de zero a seis anos em creches, que
serão 1.512 construídas nessas áreas em que há mais
crianças desprotegidas.
E por outro, é a escola infantil. A ideia é investir
para que se tenha uma ampliação para 6.427 escolas
de ensino infantil, da primeira a quarta série, a partir
de seis, sete anos de idade. Garantir a condição de um
aprendizado, que é aquilo que V. Exª sempre cobra, que
essa criança possa ter, a partir dos quatro anos, como
tem a classe média alta, condições de um aprendizado
de tal modo possa dominar a leitura, aprender a ler,
escrever, apreender o que lê, aprender matemática.
Enfim, alcançar, na idade certa, a alfabetização. Poder chegar no ensino fundamental já preparada, como
acontece com, repito, a classe média, a classe alta.
Eu via hoje, numa apresentação feita aqui no
Senado pelo Dr. Fernando Luis, que é diretor do grupo Ibmec, pela Priscila Cruz, que é do MEC, e pelo
secretário nacional Antonio Cesar Callegari os dados
do baixo grau de aproveitamento dessas crianças,
desses adolescentes, no ensino fundamental e também no ensino médio. Então, eu creio que esse é outro
ponto importante.
Além da alimentação, os cuidados com a saúde,
através da farmácia popular, na dosagem adequada,
com acompanhamento médico. Resolver o problema
da anemia e deficiência de vitamina A. Garantir ainda, é outro ponto também importante destacado, que
se tenha acompanhamento, através das unidades de
saúde, que venha a permitir a esse conjunto de crianças a ter suplemento de ferro. Ou seja, a preocupação
com a saúde, a preocupação com a educação, e essa
integração com a família.
Eu ainda destaco que nesse programa há toda
uma preocupação voltada para a qualificação das
pessoas adultas dessas famílias com a escolaridade
e com a profissionalização.
E aí entra a interface feita com o Pronatec e com
a expansão do ensino médio e superior feita em todo
o Brasil.
Srª Presidente, eu quero destacar aqui que o Brasil Carinhoso deve reduzir a extrema pobreza em todo
o Brasil em até 40%. No meu Estado, ela vai chegar a
70% em relação ao ponto em que estamos hoje, como
disse aqui. Esse número é um ponto importante, é um
grande passo para atingirmos a meta do governo de
eliminar a miséria absoluta até 2014. Esses 40% são
a partir desse programa.
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É claro que há outras medidas que são colocadas, como o aumento do salário mínimo. Eu vi críticas
à política do salário mínimo. O salário mínimo tem o
objetivo de viabilizar um patamar, como fizeram os
países desenvolvidos, que basta ter uma pessoa da
família ganhando salário mínimo para que não se tenha
aquela família mais na miséria ou na pobreza.
Ao atingir US$800 ou US$1.000, estaremos alcançando este patamar.
Um dos principais benefícios do Brasil Carinhoso é o incremento no Bolsa Família aos beneficiários
que tenham crianças com até 6 anos de idade. O adicional será, na média, de até R$80,00 por pessoa,
como disse, já a partir do mês de junho, acrescido no
próprio cartão do Bolsa Família, dessas famílias que
o banco de dados registra a presença de crianças de
0 a 6 anos. Se alguma família que tenha a mãe ou o
pai com filho de até 6 anos que não foi contemplada,
deve atualizar o seu cadastro, porque já serão pagos
a partir do mês de junho.
Então, o impacto imediato na redução da miséria está estimado, já no primeiro momento, em 40% e
vai crescendo, até atingir, segundo a Ministra Tereza
Campello, 62%. Isso vai gerar na economia, até 2014,
cerca de R$10 bilhões, direto desse incremento do
Bolsa Família, R$1,3 bilhão, começando agora em
2012 e, a partir do próximo ano, 2,1 bilhões por ano.
Esse dinheiro circulará na economia contribuindo,
com certeza, para garantir as condições de geração de
emprego e renda pela demanda, aumentando a massa consumidora, colocando pessoas em condições de
uma renda mais elevada.
Ouvi nesses dias, na Câmara Municipal de São
Paulo, quando o Presidente Lula recebeu o título de
Cidadão Paulistano, juntamente com o governador do
meu Estado, ele dizer que, muitas vezes, as pessoas
não percebem a importância de alguém que há pouco
tempo estava na miséria, na pobreza, hoje poder, tendo elevado a sua condição de renda, andar de avião,
poder visitar um parente em outro local ou poder inclusive – lembrava um dos depoimentos – ir até o exterior,
porque ultrapassaram a barreira da pobreza, da miséria, chegando à classe média. São quarenta milhões
de pessoas que mudaram de faixa de renda e é isso
que coloca o Brasil como esse grande mercado, essa
grande massa importante dentro do mundo e é isso
que sustenta a nossa economia.
Portanto, quero aqui dizer que esse programa
é uma continuação de um movimento iniciado pelo
Presidente Lula e que, agora, temos a tarefa de ver
continuada pela Presidente Dilma.
Com prazer ouço o Senador Cristovam Buarque.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Wellington, primeiro, tenho a satisfação de vê-lo trazer aqui um programa tão interessante e positivo
como o Brasil Carinhoso. Mas faço algumas referências. Aqui no Distrito Federal, entre 95 e 98, tivemos
um programa muito, muito parecido. Nós dávamos uma
cesta básica às famílias com crianças com menos de
seis anos, porque às de mais de seis anos, dávamos
um salário mínimo, que era a Bolsa Escola, como o
senhor sabe, desde que as crianças não faltassem.
E colocávamos um salário mínimo na caderneta de
poupança das crianças que passassem de ano. E o
dinheiro ficava preso até a criança terminar o ensino
médio. Se abandonasse antes, perdia tudo. Veja a diferença: para as famílias com crianças com mais de seis
anos a gente dava dinheiro. Às famílias com crianças
também de seis anos, a gente dava a cesta. Por quê?
Porque, mesmo que os pais jogassem fora o dinheiro,
na Bolsa Escola a criança estava na escola. Era isso
que a gente queria. Mas, com a criança de menos de
seis anos, se déssemos o dinheiro, temíamos que o
dinheiro não chegasse ao estômago, na boca dessas
crianças. Mas eu evoluí. Acho que o programa certo
é como a Presidenta fez, dando o dinheiro. Por que
eu evoluí? Porque quando a gente dá esse dinheiro à
mãe, é muito difícil que o dinheiro não vá para a boca
das crianças.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – É
verdade.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Então, eu evoluí. E até, recentemente, quando atualizei o livro em que coloquei tudo isso, transformei a
Cesta Pré-Escola em Bolsa Pré-Escola. Agora, tem
um detalhe que está faltando no Brasil Carinhoso,
que eu tinha aqui: brinquedos pedagógicos. A bicho,
basta dar comida. À criança, precisamos dar comida
e brinquedos pedagógicos. Sem brinquedos pedagógicos na primeira infância a criança sobrevive. E isso
é bom. Claro que é bom a criança não ter falta de comida. Mas não basta. Nem sempre o que é bom basta.
É preciso avançar nesse programa Brasil Carinhoso
para fazer com que toda criança deste País, entre zero
e seis anos, tenha os brinquedos pedagógicos, sem
o que ela vai entrar na escola já em condições atrasadas, já com menor desenvolvimento. Ouvi hoje, de
manhã, de um bispo, que dizia: padre que até os cinco anos de ordenado não dá certo, não vai dar certo
mais nunca. Casamento que até os cinco anos já não
dá certo, não vai dar certo os demais. E criança que
chega aos cinco anos sem ter um preparo da base
intelectual, inclusive da base do caráter, não vai mais
dar plenamente o seu potencial, não vai mais desenvolver o seu potencial. Então, fica aqui a sugestão de
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que a Presidenta avance, fazendo com que cheguem
às crianças pobres do Brasil brinquedos pedagógicos.
E aí não adianta a renda, porque essas famílias são
tão carentes que se você der R$70,00, que é o valor
do Brasil Carinhoso, e mais R$30,00, ela não vai poder
comprar brinquedos pedagógicos, ela vai comprar um
pouquinho mais de comida ou um sapatinho. É preciso
levar esses brinquedos e aí a importância das creches,
porque nas creches as crianças têm brinquedos. Aí a
importância das creches. Mas nem sempre é possível
dar creche a todos. Então, é preciso ter um programa
de distribuição, de garantia de brinquedos e de livros
nas casas das crianças. É uma sugestão que dou,com
base numa experiência prática, concreta, que durante quatro anos executamos no Distrito Federal, com o
nome de Cesta Pré-escola.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PDT – DF)
– Quero aqui dizer que sou testemunha, estive aqui
acompanhando o seu governo, aprendi muito. Aliás,
uma das medidas que agora estou aconselhando o
nosso atual Governador a implementar é a ideia para
a questão da evasão.
O meu Estado tem o mais elevado índice de
crianças em idade escolar que está na escola, 97%.
A média brasileira é 91,5%.
Outro dado que também comemoro aqui são as
taxas colocadas de crianças de até 17 anos matriculadas nos níveis, nas séries adequadas. A média brasileira é de 85% e a nossa, lá no Piauí, é de 93,8%.
Uma coisa que a gente fazia e em que eu estou
trabalhando agora é que, para o Ensino Médio, onde
está a nossa maior evasão, se pegarmos o exemplo do
Piauí, começamos com 370 mil pessoas, da primeira
à quarta série. Já perdemos 70 mil, ou seja, chegam
300 mil da quinta à nona, mas quando vai ao Ensino
Médio, cai para 150 mil.
Então, uma forma que estamos defendendo é de
fazer uma poupança em que se deposita um dinheiro.
Estamos propondo lá, eu vi a proposta do Secretário
César Fortes, R$400,00 no primeiro ano, R$400,00
no segundo ano e R$400,00 no terceiro ano, para ele
sacar no final. Terminou, aquele dinheiro é seu. Aquela
poupança, você saca um pouquinho no final do ano,
mas deixa sempre uma reserva. Lembrei do trabalho
de V. Exª exatamente nessa área.
Sr. Presidente, para encerrar, quero aqui dizer que
o Brasil é um dos poucos países do mundo que vem
reduzindo pobreza e desigualdade ao mesmo tempo.
Isso é importante. O nosso Governo está debruçado
sobre essa questão.
Eu acho que não podemos conviver com um
Brasil dividido. Um forte rico e um fraco e pobre, sem
esperança.
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É por essa razão que quero aqui comemorar a forma como foi lançado o Brasil sem Miséria –, podemos
melhorar, como lembrava aqui o Senador Cristovam
Buarque –, mas acho que é um avanço para o povo
brasileiro proteger as gerações que estão nascendo,
que estão ainda como crianças, para que a gente tenha outras gerações bem melhores do que foi a nossa.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) –
Barragem de Algodões
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
hoje quero tratar de um assunto da maior importância
para o meu Estado. A construção da nova Barragem
de Algodões, inserida no Programa de Aceleração do
Crescimento do governo federal, e que ainda não teve
sua licitação realizada pelo governo do Piauí.
Sr. Presidente, em 2009, as áreas rurais das cidades de Cocai da Estação e Buriti dos Lopes, no norte
do Piauí, sofreram com o rompimento da barragem Algodões 1, que devido às fortes chuvas que atingiram
o Ceará – onde está localizada a nascente do curso
d’água -aumentaram rapidamente o nível de água da
barragem, o que fez com que ela se rompesse.
Na época eu era Governador do Estado, e já
estava, como agora, finalizando o período chuvoso, e
choveu, principalmente no Ceará cerca de 140mm em
6 horas, quebrando pequenas barragens e descendo
a serra, quebrou a barragem de Cocai. Morreram 9
pessoas. No dia seguinte, cedo eu estava no local. Foi
a cena mais dura que já vi na minha vida. Agradeço
a todos que contribuíram para amenizar o sofrimento
destas pessoas.
Segundo o Instituto de Desenvolvimento do Piauí,
o projeto básico da obra da nova Barragem de Algodões, já foi concluído, mas a licitação propriamente
dita, senhor presidente, ainda não aconteceu. É fundamental que essa licitação seja feita o mais rápido
possível, senhor presidente.
Todos os detalhes do projeto foram debatidos
com a população dos municípios atingidos através de
reuniões em associações de moradores e audiências
públicas. A estimativa do Governo do Estado é de que a
licitação seja aberta antes do fim do primeiro semestre.
A nova barragem será construída 800 metros
abaixo da atual, tendo o mesmo volume de água: 50,5
milhões de metros cúbicos. A obra terá 47,5 metros de
altura, 8 metros de largura e extensão de 540 metros.
O vertedouro central (conhecido como sangradouro)
terá 250 metros. A obra está orçada em torno de R$
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110 milhões e será executada com recursos do Plano
de Aceleração do Crescimento.
De acordo com o Idepi, a nova barragem será
de Concreto Compactado com Rolo, que é mais resistente e de mais fácil e rápida aplicação. A anterior
era barragem de terra.
As vítimas de Cocai da Estação e Buritis dos Lopes, atingidas pelo rompimento da Barragem de Algodões, estão sendo atendidas pelo governo estadual.
Segundo informações da Secretaria de Assistência
Social e Cidadania do Piauí, eles têm recebido atendimento especializado permanente.
Na região, mais de 220 famílias foram cadastradas com direito à pensão. O pagamento, que soma
um total de R$ 57.516,00, é direcionado às famílias
cadastradas pela Secretaria da Assistência Social e
Cidadania dentro de critérios legais já estabelecidos.
O pagamento das pensões varia de acordo com
o perfil da família atingida. Assim, o menor valor por
família é R$ 118 e o maior R$ 658. O cálculo é feito a
partir das seguintes considerações: R$ 60 por pessoa
vitimada adulta; R$ 30 por filho menor de 18 anos e
R$ 58 por Unidade Familiar.
Além dessa ajuda em dinheiro, essas famílias
também receberam um auxílio federal no valor de R$
5 mil oriundo do Ministério da Integração Nacional para
a compra de eletrodoméstico, utensílios, móveis, totalizando R$ 2,75 milhões.
Também têm recebido da SASC em conjunto com
a Defesa Civil e EMGERPI, kit de limpeza e material de
higiene, filtros, redes, colchões, lençóis, toalhas, roupas, agasalhos, água, enxovais, doação de órteses e
prótese, fraldas infantis, bolsas térmicas etc.
Pelo projeto Cidadania Ativa, também têm acesso à expedição e 2a via dos documentos – CPF, RG,
Certidão de Nascimento – dos cartões do bolsa família
e visitas domiciliares para cadastramento, apoio psicológico, assistência social e apoio sócio econômico;
O Estado do Piauí tem proporcionado junto com
os municípios envolvidos reuniões de articulação, a
fim de atender e agilizar as demandas identificadas
nas diversas áreas como nas prefeituras municipais de
Cocai e Buriti dos Lopes, sindicato dos trabalhadores
rurais, CAPS, CRAS, Secretaria Municipal de Assistência Social e de Saúde, etc.
Também foi disponibilizada, senhor presidente, a
permanência de técnicos no escritório do Governo do
Estado com o objetivo de prestar informações acerca
da utilização, cadastro e análise de pendências documentais para recebimento do recurso financeiro e reuniões com a comunidade a fim de explicar a utilização
do auxílio federal;
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A situação atual dos atingidos pelo rompimento
da barragem, senhor presidente, ainda inspira cuidado. Até agora foram construídas 384 em Cocai e 188
casas em Buriti dos Lopes. Mas, existem famílias que
ainda estão com processo na Justiça para receberem
os auxílios do governo estadual, como a pensão de
alimento provisionais.
Em local seguro foram reconstruídas as casas,
escolas, unidade de saúde, estradas, rede energia,
totalizando cerca de R$ 25 milhões em investimentos.
Além da reconstrução da barragem, precisamos
resgatar a vida dessas pessoas que perderam casa,
terra, animais, plantações e tiveram toda uma vida
arrasada pelas águas que desceram pela barragem
rompida.
Por isso, senhor presidente, faço um apelo para
que o governo do Piauí agilize a licitação para a reconstrução da Barragem de Algodões e busque um
entendimento com as famílias ainda não atendidas
pelos programas disponibilizados principalmente em
Buriti dos Lopes.
Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Wellington Dias.
Todo o esforço por inclusão social e proteção da
infância na área da educação sempre será bem-vinda
pela necessidade que tem o País de investir, cada vez
mais, nessa área. A Presidente Dilma está no caminho
certo, ao tomar a iniciativa.
Para falar pela Liderança do PP, Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
Srªs e Srs. Senadores, meu tempo hoje, nesta tribuna
será dedicado a um dos problemas que mais afligem
as brasileiras e os brasileiros que vivem nas grandes
cidades: a questão da mobilidade urbana.
Esse problema fica mais dramático e evidente
num dia como o de hoje, em que a paralisação de metroviários e ferroviários em São Paulo consegue dar
um verdadeiro nó no trânsito e paralisar a sexta cidade
mais populosa do mundo.
Segundo o noticiário, os paulistanos acordaram
com mais de 200 quilômetros de congestionamentos,
estações de metrô fechadas e policiais tentando prevenir e conter a revolta de quatro milhões de trabalhadores que dependem do transporte público.
Para esses brasileiros, o transporte não é uma
opção, mas a única forma de chegar ao trabalho e garantir sua sobrevivência.
Não faz muito tempo, quando pensávamos nos
problemas do transporte público, logo lembrávamos dos
horários de maior movimento em cidades de grande
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porte. Mas como o País não se preparou, não investiu
no planejamento urbano, no crescimento ordenado das
cidades e no sistema de transporte, vivenciamos o sofrimento da população de cidades de médio e grande
porte, a qualquer hora do dia ou da noite.
A falta de infraestrutura afeta a todos: motoristas
que utilizam carros particulares, os mais humildes que
utilizam o transporte público e trabalhadores como motoristas, taxistas, entregadores, motoboys.
De fato, não há mais hora exata para vivenciarmos o suplício de se deslocar de um ponto a outro de
uma metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro ou,
mesmo a nossa Capital, Maceió – capital do meu querido Estado de Alagoas, com cerca de mais de 900 mil
habitantes, mas que já convive com os mesmos problemas dessas capitais infinitamente mais populosas.
Antigamente, dizia-se que engarrafamento era
modernidade, era progresso, era desenvolvimento.
Hoje, buscamos soluções para combater esse problema que é o responsável por um imenso desperdício de tempo e de dinheiro, que compromete a nossa
qualidade de vida.
E quais são as causas desse mal?
Primeiro, a urbanização acelerada pela qual passamos nos últimos séculos. Atualmente, 80% da população brasileira vivem em centros urbanos. Mas
essa urbanização não foi acompanhada do devido
planejamento.
Então, hoje, convivemos com um excesso de veículos nas ruas, transporte coletivo deficitário e precário e distâncias cada vez maiores entre a residência
e o trabalho.
O bom momento da economia brasileira agravou
ainda mais a situação: ficou bem mais fácil comprar um
carro novo. Por isso, já chega a 47% o total de domicílios do País que possuem automóveis ou motocicletas para atender o deslocamento de seus moradores.
É aí que reside o problema. De acordo com os
especialistas em trânsito, se não houver investimentos volumosos em transporte coletivo de qualidade, a
mobilidade vai ficar cada vez mais comprometida. Sem
investimentos, não haverá a preferência pelo transporte
público e não nos livraremos dos congestionamentos,
do estresse, de motoristas cada vez mais agressivos e
mal-educados, que rompem nosso pacto de civilidade.
Imagine começar o dia esperando o ônibus que
não passa no horário, lutando por um espaço para entrar na condução, percorrendo o trajeto mais de uma
hora em pé espremido num coletivo e ainda ter que
pegar mais um meio de transporte ou caminhar até
chegar ao trabalho.
A realidade dos motoristas também é desgastante. Saem cada dia mais cedo de casa para não pe-

MAIO 2012

Maio de 2012

garem engarrafamentos, disputam cada espaço das
avenidas com outros carros, ônibus e motos além de
ficarem suscetíveis à violência urbana enquanto estão
parados no trânsito.
Como esses cidadãos terão qualidade, tranquilidade para fazer suas atividades diárias, conviver com
colegas de trabalho e com a família?
Como exigir dessas pessoas o exercício da boa
convivência e o cumprimento de seus deveres, se é
negado a eles o direito de ir e vir?
E o respeito ao pedestre e aos ciclistas? Sempre
penalizados por escolherem uma forma de transporte
que não polui, não congestiona e não agride. Mas sem
cidades preparadas para essa convivência, pedestres
e ciclistas são massacrados por um trânsito violento.
É lógico, Srªs. e Srs. Senadores, que, quando
falamos de investir em transporte coletivo, estamos
falando de um transporte público de qualidade, que
atenda a exigências de conforto, pontualidade, frequência e cobertura do trajeto, juntamente com uma
tarifa condizente. Sem essas condições, dificilmente
conseguiremos estimular o brasileiro a deixar o carro
em casa para ir ao trabalho.
Além disso, precisamos investir também no planejamento urbano. A grande maioria das cidades brasileiras foi idealizada para pessoas em sua plenitude
física; o meio urbano e os meios de transporte privilegiam veículos e não o homem.
Portanto, é preciso também dar uma nova dimensão às nossas cidades, valorizando os pedestres, os
ciclistas, as mulheres grávidas, os idosos, as crianças
e os deficientes. Humanizar o trânsito das nossas metrópoles deve ser a nossa prioridade.
Apesar do esforço do Governo Federal, com o
lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Mobilidade Urbana, lamentavelmente o
desenvolvimento do setor não tem sido suficiente para
superar o gargalo de décadas de descaso.
Apesar do esforço do Governo Federal com o
lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da Mobilidade Urbana, lamentavelmente, os
investimentos no setor não têm sido suficientes para
superar o gargalo de décadas de descaso.
Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, e publicado em maio do ano
passado, mostra que 90% dos subsídios federais para
transporte de passageiros são destinados à aquisição
e operação de veículos individuais (carros e motocicletas). Como consequência, o uso de automóveis
nas grandes cidades cresce 9% ao ano, enquanto o
de motocicletas dá saltos de 19%.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fica
claro que tem havido uma miopia nos investimentos
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governamentais: privilegia-se o transporte individual
em detrimento dos meios de transporte coletivos.
Mas isso não é um problema deste ou daquele
governo, mas de uma política que privilegia o transporte rodoviário e direciona investimentos para alargar
avenidas, em vez de criarem sistemas de transporte
coerentes e integrados à realidade de cada cidade.
Além do impacto da mobilidade das cidades, a
prevalência do carro como meio de transporte causa
prejuízos econômicos, sociais e ambientais que demandam mais recursos do governo para solucioná-los,
como a poluição, o tratamento de vítimas de acidentes
de trânsito e a perda de vidas causadas por motoristas imprudentes.
Por sua vez, esse estudo do IPEA mostra, também, que a demanda por trens nos principais centros
urbanos do País cresceu 150% nos últimos dez anos.
No caso do metrô, o crescimento foi de 54% na década.
Não devemos ignorar esses números que nos
apontam uma alternativa viável para melhorar a mobilidade nos centros urbanos.
Ainda de acordo com o documento, o número de
passageiros transportados pelos trens gerenciados
pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)
aumentou mais de 63%, desde 1999, em Belo Horizonte, Recife, Natal, João Pessoa e na minha bela cidade
de Maceió, Sr. Presidente Gim Argello.
O problema é que os sistemas de trem e metrô
estão presentes em apenas 13 regiões metropolitanas
e têm se expandido em ritmo lento. Nos últimos dez
anos, a malha viária cresceu 26,5%, enquanto o metrô ampliou sua extensão das linhas em apenas 8%.
Não obstante, o governo do Presidente Lula,
continuado pela Presidenta Dilma Rousseff, vem tentando corrigir essas distorções, realizando importantes ações para tentar equacionar a questão da mobilidade urbana. Não haveria tempo de citar todas aqui,
Sr. Presidente, mas quero, pelo menos, mencionar as
mais importantes.
Avançamos com a Lei nº 12.587, de 03 de janeiro
de 2012, que estabeleceu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, após 17 anos de debates
aqui no Congresso Nacional. Sua aprovação constitui
um importante marco na gestão das políticas públicas
das cidades brasileiras, um referencial a partir do qual
haveremos de construir um novo modelo de mobilidade urbana para as cidades brasileiras, modelo esse
verdadeiramente sustentável.
A criação da Secretaria Nacional de Transporte
e Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, é o
braço condutor e executor da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Sem essa esfera administrativa, os
preceitos da Política não sairiam do papel.
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Em decorrência, foram estruturados Programas
Estratégicos, desenvolvidos em parceria com os Estados e Municípios, entre os quais gostaria de destacar:
o PAC Mobilidade; PAC da Copa; o Pró-Transporte; o
Bicicleta Brasil; o Brasil Acessível; e o Programa Mobilidade Urbana (Promob).
Enfim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
governo vem desenvolvendo diversas ações na tentativa de equacionar o problema da mobilidade urbana. E
não há mesmo outra saída a não ser investir e investir
mais em transporte público, ciclovias e VLT (Veículo
Leve sobre Trilhos). Essa é a receita de sucesso que
diversos países têm nos mostrado.
Hoje, as cidades que mais investem na construção de novas linhas de metrô em todo o mundo são
Xangai e Pequim, na China. Inclusive, Pequim tem um
projeto de chegar ao ano de 2020 com 1.000 quilômetros de extensão de rede de metrô.
Em Tóquio, todos os meios de transporte integrados (metrô, trens de superfície, balsas e ônibus)
permitem que o cidadão vá praticamente a qualquer
lugar da cidade.
Esses poucos exemplos, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, nos mostram como é fundamental investir no transporte público. Não dá mais para privilegiar apenas o automóvel. Nossas cidades chegaram a
um ponto de saturação que precisamos fazer alguma
coisa, correr atrás do prejuízo.
Já concluindo, Sr. Presidente, relembro que, na
minha querida Maceió, estamos construindo um sistema de transporte integrado que ofereça diversas alternativas aos usuários. O nosso primeiro VLT – Veículo
Leve sobre Trilhos foi inaugurado em outubro de 2011
e faz viagens da estação central até Satuba. Tive a
honra de participar de sua viagem inaugural e percebi a importância desse novo meio de transporte para
todo o povo de Maceió.
Com muito orgulho, tive a oportunidade de pedir
ao Presidente Lula, naquela época, que fizesse essa
ação em benefício do transporte coletivo da minha
cidade de Maceió. Foi um de meus compromissos. E
fiquei ainda mais feliz em poder levar para o meu Estado R$133 milhões do PAC da Mobilidade Urbana que
se juntarão a R$147 milhões do Governo de Alagoas,
para estender a linha do VLT da Estação Central até
o aeroporto de Maceió.
Quando todo o projeto do VLT estiver concluído
até o aeroporto, ele terá capacidade de transportar até
135 mil passageiros/dia. Essa iniciativa terá impacto
também no turismo, pois oferecerá conforto aos visitantes e trabalhadores do setor que se deslocam para
o aeroporto e do aeroporto para a cidade.
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Esse meio de transporte o senhor sabe a hora que
sai e a hora que chega. Não há congestionamentos.
Infelizmente, a política adotada pelo meu País fez
a opção pelo transporte rodoviário, desprezando milhares e milhares de quilômetros de linha férrea, num ato
que considero absolutamente irresponsável do governo
da revolução que, com uma canetada, desativou todo
o sistema de transporte ferroviário deste País.
Um País que tem a extensão territorial que o Brasil
tem não poderia, por nenhuma hipótese, Sr. Presidente,
impedir que o transporte ferroviário tivesse muita evidência. Se tivesse havido maciços investimentos nas
grandes metrópoles, não teríamos o caos no trânsito
de São Paulo, não teríamos o caos do Rio de Janeiro, não teríamos o caos que hoje temos em Brasília.
Já está impraticável andar em Brasília de automóvel
porque, infelizmente, o meu País fez a opção: em vez
do transporte ferroviário para levar as pessoas a mais
distância, optou pelo transporte rodoviário. Não se
sabe a razão, nem os motivos, mas, infelizmente, é o
que estamos fazendo.
Ao longo de mais de 50 anos se abandonaram
as ferrovias deste País.
No transporte de carga, no transporte de passageiro, nos centros urbanos, essa seria, realmente, a
maneira mais prática. Em países desenvolvidos ou em
fase de desenvolvimento não se abre mão do transporte ferroviário para levar as pessoas ao seu trabalho,
à escola, ao seu lazer, no dia a dia. Infelizmente, nós
fizemos outra opção.
Ouço, com muita alegria, S. Exª o Sr. Senador
Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Benedito, apenas para dar todo meu apoio
ao seu raciocínio e às suas posições. Fizemos opções
erradas no passado. Optamos pelo transporte privado ao público como forma de dinamizar a economia,
Senador Gim Argello. No final, criamos uma economia
dependente do transporte privado. E estamos nessa
amarra. A prova é que segunda-feira ou sexta, o governo brasileiro teve que reduzir os impostos sobre automóveis, facilitar o processo de venda de automóveis,
em vez de enfrentar o problema do transporte público.
Eu perguntei ao Ministro Mantega quanto tempo ele
acha que ainda vamos poder continuar incentivando
o transporte privado sem cair no colapso das cidades.
O senhor mesmo disse – estou totalmente de acordo
como morador e Senador pelo DF – que aqui já está
insuportável o trânsito. O Senador Gim tem lutado para
ver se melhora isso. O Brasil inteiro está assim. Cada
cidade no Brasil está entupida, engarrafada, e nós
não queremos mudar o rumo. Há 50 anos seguimos
nesse mesmo modelo. Cada vez fazemos um pacote
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para tentar recuperar. Daí a pouco os estacionamentos
estão cheios. Aí, novo pacote, e nada de solução. O
senhor aqui traz a solução: a solução do transporte por
via férrea, inclusive urbanamente, com os chamados
VLT, a solução, inclusive, de bicicletas, que, em muitas
cidades, podem ser uma solução. Mas vai precisar de
muito discurso, Senador Benedito, como o seu para
que a gente consiga mudar a maneira como o Brasil
vê a economia do Brasil.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Muito obrigado, nobre Senador Cristovam Buarque,
pelo aparte.
Quero encerrar, Sr. Presidente.
Com isso, na cidade de Maceió, por exemplo,
que fica no penúltimo Estado do Nordeste, estaremos,
em breve, com o VLT em todo o percurso da cidade
de Maceió até a cidade de Rio Largo, na região metropolitana da capital do meu Estado.
Em breve, iniciaremos um VLT que sai do centro
da cidade com destino ao aeroporto de Maceió.
Ao encerrar, gostaria de fazer aqui um apelo à
Presidenta Dilma, que tem lançado programas os mais
arrojados possíveis em benefício dos interesses dos
segmentos mais carentes do Brasil: que ela também
adote uma providência agressiva no que diz respeito
a investimentos para se fazerem os VLT, os metrôs
nos grandes centros urbanos, para não termos o que
vimos hoje na cidade de São Paulo.
Além do mais, o seguinte: todos os metroferroviários estão em greve por conta de ajuste salarial.
É preciso que haja essa consciência. Trata-se de um
serviço essencial e, como serviço essencial, Sr. Presidente, não pode ter esse tipo de congestionamento e, ao mesmo tempo, esse tipo de demora para se
adotarem as providências.
Acreditamos que este País vai encontrar os caminhos para que as pessoas que moram em São Paulo,
no Rio de Janeiro, em Alagoas, em Brasília possam se
sentir, absolutamente, confortáveis nessa convivência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Benedito de Lira, a
Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Gim Argello.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Nós agradecemos, Senador Benedito de Lira,
por tão importante pronunciamento. O senhor levantou questões que ocorrem em todo o Brasil mesmo.
O modal ferroviário seria a grande solução para este
País, e não o modal rodoviário, opção que estamos
fazendo há 50 anos. Senador Benedito de Lira, você
fez realmente um pronunciamento muito importante.
Você levantou o PAC Mobilidade Urbana.

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Distrito Federal também foi atendido pelo último PAC da Mobilidade Urbana. Estamos fazendo investimentos no metrô, crescendo mais duas estações:
no ramal de Ceilândia e no ramal de Samambaia, no
Distrito Federal. Vamos também fazer a primeira estação do metrô da Asa Norte. Tudo isso com recurso
federal, dado pelo Governo Federal, dentro do PAC
da Mobilidade.
Conseguimos também recursos para fazer o nosso VLT. O VLP – Veículo Leve sobre Pneus já está em
obras, atendendo a cidade do Gama e de Santa Maria.
Também, agora, já em estudo, o Veículo Leve sobre
Trilhos vai fazer a Esplanada dos Ministérios. Há um
sistema de PPP do governo local para que a gente
possa ter essas condições, porque, na Esplanada hoje,
para vocês terem ideia, temos que fazer as garagens
subterrâneas, um projeto antigo que vem sendo desenvolvido. Se Deus quiser, agora, até o final do ano,
devem começar as obras.
Para mim, é muito importante também fazer a citação aqui do túnel de Taguatinga, que também conseguimos colocar no PAC Mobilidade Urbana, chegando
à grande Taguatinga. Todos os dias, as pessoas que
moram em Taguatinga e na grande Ceilândia, para
irem ao Plano Piloto trabalhar e vice-versa, gastam,
Senador Cristovam, mais de uma hora e meia. Agora,
não. Agora, com o túnel de Taguatinga, passando direto
pelo centro de Taguatinga, vai diminuir muito, Senador
Renan Calheiros. É uma necessidade que foi colocada
no PAC da Mobilidade.
Então, o pronunciamento que o Senador Benedito de Lira fez é muito importante. S. Exª levantou a
questão de que, em todas as cidades, têm que ser feitos esses investimentos. Temos que investir mais em
veículos leves sobre trilhos, em veículos leves sobre
pneus. Isso é muito, muito importante.
Parabéns pelo seu pronunciamento, Senador
Benedito de Lira!
Neste momento, peço para fazer uso da palavra
o Líder do PMDB nesta Casa, Senador pelas Alagoas, nosso querido amigo Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Gim Argello, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, três assuntos me trazem rapidamente
a esta tribuna.
O primeiro, Sr. Presidente, é muito triste. É com
imenso pesar que venho a esta tribuna lamentar o
falecimento do querido conterrâneo Nelson Costa,
ocorrido na madrugada de terça-feira, em São Paulo.
Nelson Costa, engenheiro químico, exerceu, em
várias legislaturas, os mandatos de Deputado Estadual
e Federal pelo Estado de Alagoas. Exerceu também,
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no Poder Executivo de Alagoas, o cargo de Secretário de Agricultura no Governo de Guilherme Palmeira.
Como político, seu primeiro mandato foi exatamente quando se elegeu, em 1963, Deputado Estadual. Mas foi, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a partir
de 1965, que obteve sua reeleição por várias legislaturas: 1966, 1970, 1974 e 1978, quando, inclusive, eu
tive a satisfação de eleger-me Deputado Estadual e
de ter sido contemporâneo na Assembleia Legislativa
do saudoso Nelson Costa.
Deputado Federal, eleito em 1982, integrou diversas comissões na Câmara dos Deputados, destacando-se, entre elas, na Comissão de Minas e Energia.
Esse incansável líder, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao concluir seu mandato, em 1987, decidiu
afastar-se das disputas eleitorais e dedicar-se integralmente à atividade empresarial do setor agropecuária.
Aliás, é importante registrar que o engenheiro Nelson
Costa, antes mesmo de trilhar os caminhos da política,
já emprestava sua competência ao aprimoramento da
produção de derivados da cana-de-açúcar, atuando em
diversas empresas do setor, tanto em Alagoas, como
em outros Estados do Brasil.
Abro um parêntese para conceder um aparte,
com muita satisfação, ao Senador Benedito de Lira.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Nobre Senador Renan Calheiros, quero cumprimentar
V. Exª por fazer essa manifestação lembrando a existência do grande homem público de Alagoas Nelson
Costa. Quero me associar ao pronunciamento de V.
Exª porque, realmente, o Nelson foi um dos políticos
mais habilidosos de sua geração. Membro da Assembleia Legislativa por diversos mandatos, Secretário da
Agricultura, Deputado Federal, um dos maiores ou o
maior produtor, plantador de cana não do Brasil, mas
do mundo, individualmente.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Individualmente, exatamente isso.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Ele foi
um grande empreendedor alagoano. Portanto, quero,
nesta oportunidade, também apresentar, aproveitando
o aparte concedido por V. Exª, minhas condolências à
família de Nelson Costa. Muito obrigado, Senador, pelo
aparte que me concedeu para que eu pudesse falar do
grande líder político e empresário que foi Nelson Costa.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– É com muita satisfação que incorporo o aparte de V.
Exª ao meu pronunciamento.
Como todos sabem, graças a essa dedicação e
competência, Nelson Costa, em todos os momentos,
teve o exato reconhecimento da população de seu
Estado e também a confiança, como disse o Benedito de Lira, de todos nós, absolutamente de todos nós.
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Aliás, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
importante registrar, por fim, que o engenheiro Nelson
Costa, antes mesmo de entrar na política, já prestava
muitos serviços ao Estado de Alagoas.
Neste dia, quero juntar-me, portanto, aos familiares de Nelson Costa e a seus incontáveis amigos
que, tenho certeza, reconhecem, como fez o Senador
Benedito de Lira, o seu valoroso trabalho em favor de
Alagoas e do engrandecimento da vida pública.
Como segundo assunto, Sr. Presidente, gostaria
de mencionar um artigo denso publicado hoje no jornal Correio Braziliense, cujo título é “Bases para uma
Agenda Pró-Competitiva”, de autoria do Presidente da
Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de
Andrade. Peço, inclusive, Sr. Presidente, Senador Gim
Argello, que esse artigo, pela sua lucidez, faça parte
de meu pronunciamento.
A reflexão trazida pelo artigo é bastante oportuna
e condiz com os anseios de todos aqueles que estão
preocupados com a geração consistente e sustentada
de renda e emprego no Brasil. De fato, Senador Gim
Argello, há de se superar gargalos institucionais que
ainda dificultam o funcionamento das várias cadeias
produtivas, gargalos que acabam reduzindo a competitividade dos nossos produtos, numa economia cada
vez mais globalizada.
Concordo plenamente com a metáfora utilizada
recentemente pelo Professor Delfim Netto para simbolizar as dificuldades enfrentadas pelo setor produtivo
nacional. Diz o eminente economista que, se colocássemos numa corrida dois empresários, um brasileiro
e um chinês, o brasileiro correria com um peso, com
uma carga equivalente a 88 kg, e o chinês com apenas 17 kg. Boa parte dessa carga está concentrada
nos juros excessivos, em burocracias desnecessárias
e na irracionalidade de alguns tributos.
Apesar do diagnóstico, estou muito otimista – já
disse aqui, e queria, mais uma vez, repetir – com o
norte adotado pelo Governo Federal pela Presidente
Dilma Rousseff, quando a Presidente Dilma Rousseff
sinalizou para os trabalhadores e empresários, sinalizou
para o Brasil e para a sociedade brasileira que não podemos mais conviver com taxas de juros astronômicas,
que operam muitas vezes em desfavor da produção e
do empreendedorismo, taxas que atrapalham o nosso
crescimento e acabam diminuindo o emprego no País.
Por isso a pertinência e a relevância da matéria
tratada no artigo do Presidente da Confederação Nacional da Indústria, cujo grande mérito, Senador Cristovam Buarque, é enxergar oportunidade para que
possamos avançar, ainda mais, na superação desses obstáculos institucionais, superação essa que vai
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garantir a continuidade do projeto de crescimento do
Brasil com justiça social.
Concedo, com muita satisfação, um aparte ao
Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Renan, apenas quero felicitá-lo por trazer
aqui esse artigo do Dr. Robson. Realmente, eu li hoje
de manhã e é um artigo que merece ser lido e constar
dos Anais desta Casa. Não é o primeiro artigo dele que
eu leio e que me impressiona bastante pela maneira
clara, concisa, séria, sem nenhuma visão particular de
empresário, mas com a visão de brasileiro preocupado
com os nossos problemas. Ao mesmo tempo, quero
dizer que hoje diversos de nós aqui no Senado, neste
plenário, temos trazido o problema da economia no
Brasil. O Governo está fazendo o possível, mas dentro de pequenos ajustes; não está trazendo a liderança para encontrar caminhos novos que convençam o
povo brasileiro, como fez Juscelino Kubitschek, que
não fez pequenos ajustes para a agricultura, Senador Gim, ele chegou e disse: “Está na hora de industrializar”. Alguém precisa dizer: “Está na hora disso”.
E é a Presidenta, é o seu Governo. Sugeri que aqui
peçamos ao Senador Delcídio para tomar um dia da
Comissão de Assuntos Econômicos para discutirmos
esses pontos estruturantes e, nesse dia, seria muito
bom que destrinchássemos o artigo do Dr. Robson e
que tomássemos esse artigo como uma linha de reflexão para todos nós.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Agradeço e incorporo com muita satisfação ao nosso pronunciamento o aparte do Senador Cristovam
Buarque. Realmente é isso mesmo: nós precisamos
do ponto de vista do Senado, do Congresso Nacional
como um todo, para colaborar com uma agenda nacional; e, para colaborar com essa agenda nacional, é
fundamental que nós aprofundemos o debate, trazendo
para o Senado para discutir encaminhamentos para o
Brasil pessoas certamente como o Presidente da Confederação Nacional da Indústria, Sr. Robson Andrade.
Srªs e Srs. Senadores, no instigante artigo do Presidente Robson Andrade, ele aponta, dentre outras coisas, a necessidade de marcos regulatórios adequados
e de maior racionalidade no nosso sistema tributário.
Gostaria, neste instante, de referir-me mais detidamente a esse último tópico, senhor Presidente, Srs.
Senadores.
Aqui no Senado, graças ao empenho do Presidente José Sarney, da Bancado do PMDB, das bancadas
de outros partidos, das Lideranças partidárias, elegemos o aperfeiçoamento do nosso sistema federativo
como uma das prioridades nas votações desta Casa.
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O Senado, portanto, Sr. Presidente, está, verdadeiramente, fazendo a sua parte.
A mudança do indexador das dívidas dos Estados com a União, a repartição de recursos do ICMS
no comércio eletrônico e os critérios de distribuição do
FPE são temas, Sr. Presidente, que hoje ocupam papel
central aqui no Senado, na busca – como dissemos
e há pouco acabou de repetir o Senador Cristovam –
de um modelo tributário mais equilibrado e mais justo,
que efetivamente dê mais fôlego ao setor produtivo,
aos Estados e Municípios.
Na questão da racionalidade tributária, Sr. Presidente, o Senado da República tem uma grande missão
e uma grande responsabilidade, que é dita, não por
mim, mas pela Constituição Federal: é competência
constitucional exclusiva desta Casa avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional.
Os avanços na direção da racionalidade do sistema tributário dependem da contínua avaliação desse sistema. E é essa, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
permitam-me repetir, a tarefa do Senado Federal.
Nesse sentido, apresentei, no ano passado, o
Projeto de Resolução nº 27, de 2011, propondo um
modelo de avaliação periódica do sistema tributário,
passo que julgo fundamental para o desenho de um
modelo tributário mais justo e adequado às necessidades da produção nacional.
Essa matéria, Sr. Presidente, que também irá,
institucionalmente, fortalecer ainda mais o Senado
Federal, está sob a relatoria do nobre Senador, do
querido Senador, querido amigo Lobão Filho, membro
da nossa bancada, da bancada do PMDB, que, certamente, saberá conduzi-la muito bem, para que seja
rapidamente aprovada.
Estou convencido, convencido mesmo, de que,
ao lado das políticas sociais e de sustentação do mercado interno, devemos avançar, cada vez mais, nessa verdadeira agenda em favor da competitividade da
produção nacional.
Como um terceiro e último assunto, Sr. Presidente,
para encerrar, eu queria apenas lembrar e, ao lembrar,
fazer uma cobrança que, na última quinta-feira, ocupamos a tribuna do Senado Federal para registrar, pela
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, o Projeto de Lei n° 495, de 2011, de
minha autoria, que amplia o combate a exploração de
crianças e adolescentes e prevê, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, penas de 6 a 12 anos para quem abusar sexualmente de crianças e adolescentes no Brasil.
Na ocasião, Presidente Gim Argello, pedi o apoio
da Casa para que a matéria seja votada agora, em
decisão terminativa, pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, e também sugeri uma grande
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campanha de mobilização nacional a ser conduzida
pelo Governo Federal, inclusive mandei carta à Presidente Dilma Rousseff nesse sentido.
A aprovação deste projeto ocorreu exatamente
na véspera do Dia Nacional de Combate ao Abuso e
à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que
foi, Srªs e Srs. Senadores, permitam-me lembrar, comemorado no dia 18.
Dois dias depois, o País se solidarizou com o
sincero e corajoso depoimento da mais famosa apresentadora de televisão do Brasil.
Penso que, para além da comoção, esse depoimento será instrumento de aceleração de políticas
públicas, sem dúvida, e de legislações mais severas
contra esse crime repulsivo e hediondo.
O projeto de minha autoria, relatado pelo querido amigo Senador Paulo Paim, aprimora dispositivos
do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei da
Política Nacional de Turismo. Ele agrava a pena de
reclusão para todo aquele que submeta crianças e
adolescentes à prostituição ou à exploração sexual. A
pena, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que é de reclusão de 4 a 10 anos, passa, pelo projeto, aprovado
com relatoria do Senador Paim, a ser de 6 a 12 anos.
A mesma pena de reclusão, de 6 a 12 anos, será,
portanto, aplicada aos criminosos que estimulem ou
facilitem a exploração sexual de crianças e adolescentes por meio da Internet.
Segundo o Ministério da Saúde, o abuso sexual
é o segundo tipo de violência mais característico em
crianças de até nove anos. O levantamento indica que
esse tipo de agressão fica atrás apenas das notificações de negligência e abandono.
Em 2011, foram registrados, Senador Gim Argello,
14.625 casos de violência doméstica, sexual, física e
outras agressões contra menores de 10 anos, ou seja,
35% das ocorrências.
Os dados revelam ainda que a violência sexual
também ocupa o segundo lugar na faixa etária de 10
a 14 anos, com 10% das notificações, ficando atrás
apenas da violência física, com 13%. Na faixa de 15
a 19 anos, esse tipo de agressão ocupa o terceiro lugar, com 5,2%, atrás da violência física, com 28%, e
da psicológica, com 7,6% dos registros.
Os números apontam também que 22% do total
de casos envolveram menores de 1 ano, e 77% foram
registrados na faixa etária entre 1 e 9 anos. A maior
parte, Senador Gim Argello, das agressões, 64%, ocorreu na residência da própria criança.
A maior parte dos agressores – é o mesmo fenômeno que verificamos contra as mulheres, é importante que se diga – é alguém do convívio muito próximo
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da criança e do adolescente: o pai, algum parente ou
ainda amigos e vizinhos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho que temos
obrigação, sem dúvida nenhuma, de agravarmos as
penas contra aqueles que agridem e exploram crianças e adolescentes no Brasil. O meu projeto é apenas
uma modesta contribuição, entre tantas outras propostas que tramitam aqui no Congresso Nacional, e esse
era o registro que gostaria de fazer, a lembrança que
gostaria de fazer e a consequente cobrança que deixo
aqui, Presidente Gim Argello. Já conversei detalhadamente com o Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça, Senador Eunício Oliveira, que se prontificou
para priorizar a apreciação do projeto. A expectativa
que tenho, que os partidos têm, que os líderes têm,
tenho certeza de que V. Exª tem, é de que possamos,
rapidamente, em última instância, votar essa matéria.
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Não é importante apenas votar a matéria, aprová-la no Senado Federal, para que ela vá tramitar na
Câmara dos Deputados. É fundamental – e gostaria de
mais uma vez lembrar isso à Presidenta Dilma Rousseff – que a Presidenta coloque essa matéria como
uma das prioridades do Governo Federal nas políticas
públicas do Governo. É esse o apelo que, mais uma
vez, da tribuna do Senado Federal, sinceramente gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela gentileza,
pela deferência e pelo espaço que mais uma vez, gentilmente, V. Exª me concede.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR RENAN CALHEIROS EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB
– DF) – Eu que agradeço Senador Renan Calheiros,
um pronunciamento muito importante, três temas importantíssimos.
De acordo com o pedido, regimentalmente vamos
colocar na íntegra o artigo do Presidente da CNI, Dr.
Robson Andrade.
Convido a fazer uso da palavra o nobre Senador
representante, ex-Governador do Distrito Federal, representante da nossa terra também, nobre Senador
Cristovam Buarque, que tem uma grande luta pela
educação no País.
V. Exª tem a palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Gim, que como eu representa o Distrito Federal, estou aqui até esta hora da noite porque
quero fazer um apelo, complementando o apelo feito
segunda-feira pelo Senador Pedro Simon.
Segunda-feira, o Senador Pedro Simon, em um
discurso como sempre emocionante e emocionado
também fez um apelo à CNBB e fez um apelo aos jovens brasileiros para que venham para cá, para que
venham para as ruas, para que se manifestem dizendo
que esta CPI não pode ser um produto de culinária.
Essa CPI tem que ser um produto de ética, de moral
e não uma pizza.
Eu complementei naquele momento o seu discurso, fazendo um apelo ao Presidente Lula, que foi
quem iniciou essa CPMI – é preciso lembrar disso –,
que teve a coragem de dizer: “Vamos fazer uma CPI,
doa a quem doer.” Eu fiz um apelo para que o Presidente Lula diga que essa CPI não pode esconder nada,
que essa CPI não pode ter acordos entre partidos, que
essa CPI não pode proteger fulano ou beltrano.
E hoje vim fazer um apelo, Senador – e peço
que as pessoas anotem os nomes que vou dizer – às
pessoas que considero as mais importantes nas próximas semanas no Brasil. Nem a Presidenta, nem os
Ministros, nem os Senadores em geral, ninguém tem
a importância, por exemplo, do Deputado Cândido
Vaccarezza e do Senador José Pimentel; do Deputado Paulo Teixeira e do Senador Humberto Costa; da
Deputada Íris de Araújo e do Senador Alvaro Dias; do
Deputado Luiz Pitiman e do Senador Cássio Cunha
Lima; do Deputado Carlos Sampaio e do Senador Vital do Rêgo; do Deputado Fernando Francischini e do
Senador Sérgio Souza; do Deputado Filipe Pereira e
do Senador Ricardo Ferraço – e eu peço que anotem
esses nomes dessas pessoas, porque elas são muito importantes nas próximas semanas do Brasil –; do
Deputado Gladson Cameli e da Senadora Vanessa
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Grazziotin; do Deputado Maurício Quintella Lessa e
do Senador Ciro Nogueira; do Deputado Miro Teixeira e do Senador Fernando Collor; do Deputado Onyx
Lorenzoni e do Senador Jayme Campos; do Deputado
Paulo Foletto e da Senadora Lídice da Mata; do Deputado Rubens Bueno e do Senador Paulo Davim, do
Deputado Silvio Costa e do Senador Pedro Taques; do
Deputado Protógenes e do Senador Vicentinho Alves
e da Senadora Kátia Abreu.
Por que, Senador Gim, essas são as pessoas
mais importantes no Brasil hoje e nas próximas semanas? Porque são os membros da CPI do Cachoeira. E
está nas mãos dessas pessoas a honra do Congresso.
Está nas mãos dessas pessoas o desempenho que
elas terão na combatividade que vão exercer, na seriedade também, no rigor, no futuro de o Brasil dizer: De
fato, o Congresso é uma Casa de pessoas sérias. Ou
o povo dizer: Não há mais esperança no Congresso.
Essas pessoas têm a responsabilidade, por exemplo, de abrir o sigilo bancário da Delta ou de qualquer
outra empreiteira sobre a qual pese suspeita de uso
indevido de dinheiro público, de conivência com políticos, de cumplicidade com gestos criminosos.
Essas pessoas, esses homens e mulheres do
Congresso, Senadores e Deputados, Senadoras e
Deputadas, não podem deixar passar esse momento, passando a ideia de um Congresso irresponsável,
conivente, despreparado, passivo. Não podem. Nós
estamos nas mãos deles, Senador Gim. Nós estamos
nas mãos deles. Não podemos estar ali, nós não somos membros da Comissão. Nós não votamos. Podemos ir ali como curiosos. Nem vale a pena. São essas
pessoas que vão decidir a credibilidade do Congresso.
Eu vim aqui, fiquei até esta hora, agradeço que o
senhor fique aqui presidindo para que eu possa falar,
para fazer esse apelo, como eu fiz ao Presidente Lula,
para que ele se manifestasse no sentido de cobrar responsabilidade de uma CPI, em que ele teve um papel
fundamental na abertura, para que ele faça um apelo,
que todos levem essa CPI a sério.
Eu venho aqui fazer um apelo diretamente aos
membros da CPI. Agora, quero fazer outro apelo também a três Governadores que estão sendo todos os
dias citados. Nenhum de nós pode dizer se eles são
ou não responsáveis. Não temos dados para isso.
Meu apelo, Senador Gim, é que eles venham à CPI,
que venham voluntariamente, que cheguem ali numa
terça-feira, dia que se reúne a CPI, sentem num banco
daqueles, dos Deputados e Senadores, e diga: aqui
estou para responder às perguntas que vocês queiram fazer. Aqui estou, eu não temo as perguntas que
queriam fazer. Faço esse apelo aos Governadores em
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nome do povo de cada um dos Estados, para salvar a
honra do Estado. Venham, sentem aqui e respondam
às perguntas dos Deputados e Senadores, esses que
eu li a lista, têm a fazer. Agora, se eles não vierem, eu
faço um apelo a esses Deputados e Senadores, que
eles os convidem, ou até, se possível, que os convoquem. Se eles não temem, por que não vêm? Se eles
não vierem é porque temem. Se temem, é preciso que
sejam chamados. Se eles temem, é preciso que venham aqui porque determinação nossa. Se eles não
temem, que eles venham pela vontade própria. Não
há alternativa. Ou vêm porque querem e não temem,
ou temem e vêm sem querer.
Isso depende desses Deputados e Senadores,
aos quais faço um apelo, porque vocês dessa lista me
representam. Vocês hoje representam a ânsia do povo
brasileiro inteiro, todos ligados, querendo saber em que
vai terminar isso, com medo de que seja em pizza em
vez de ser um documento dizendo: tudo é mentira, o
Cachoeira é um santo, e a Delta é apenas uma grande
empresa. Ou dizer a verdade, se não for essa, de que
este País ficou nas mãos de criminosos. Criminosos
que manipularam, que jogaram, que usaram o dinheiro público, que enganaram e que, por isso, precisam
pagar pelo que fizeram. Isso depende destes aqui.
Esses nomes, vou ler mais uma vez, Senador.
Peço licença, e aí termino, para que todos saibam
quem são os brasileiros e brasileiras mais importantes do Brasil nas próximas semanas. É como se fossem os jogadores da Seleção Brasileira de futebol em
campo. Não tem ninguém mais importante durante os
noventa minutos de um jogo da Copa do Mundo do
que os nossos onze jogadores em campo e os outros
no banco de reserva.
Aqui está a seleção que não pode nos decepcionar: o Deputado Cândido Vaccarezza; o Senador
José Pimentel; o Deputado Paulo Teixeira; o Senador
Humberto Costa – peço a você que está me assistindo
que anote esses nomes; a Deputada Íris de Araújo; e o
Senador Alvaro Dias; o Deputado Luiz Pitiman; o Senador Cássio Cunha Lima; o Deputado Carlos Sampaio; o
Senador Vital do Rêgo; o Deputado Fernando Francischini; o Senador Sérgio Souza; o Deputado Filipe Pereira; o Senador Ricardo Ferraço; o Deputado Gladson
Cameli; a Senadora Vanessa Grazziotin; o Deputado
Maurício Quintella Lessa; o Senador Ciro Nogueira; o
Deputado Miro Teixeira; o Senador Fernando Collor; o
Deputado Onyx Lorenzoni; o Senador Jayme Campos;
o Deputado Paulo Foletto; a Senadora Lídice da Mata;
o Deputado Rubens Bueno; o Senador Paulo Davim;
o Deputado Silvio Costa; o Senador Pedro Taques; o
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Deputado Protógenes; o Senador Vicentinho Alves; e
a Senadora Kátia Abreu.
Esses são os nomes que vão agir por nós. Portanto, esses são os nomes em que o povo brasileiro vai
estar de olho, querendo que eles joguem para que, no
final, o Brasil vença. E o Brasil vencerá se a verdade
for conseguida, apurando tudo e, como se diz por aí,
doa em quem doer. Mas que ninguém seja protegido
e nenhum acordo seja feito para proteger ninguém e
também que nenhum acordo seja feito para perseguir
ninguém. Mas que a verdade surja.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para falar.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB
– DF) – Muito obrigado, nobre Senador Cristovam
Buarque.
Escutando esse importante pronunciamento, agradecendo a Deus, agradecendo a todos os funcionários
do Senado, a vocês, nossos telespectadores, a vocês
que são ouvintes da nossa rádio, que assistem à televisão do Senado, nosso muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIENTO Nº 468, DE 2012
Considerando o adiamento para o dia 1º de junho
de 2012 da Audiência Pública da CPMI da Violência
Contra as Mulheres, que acontecerá na Assembleia
Legislativa do estado de Alagoas.
Requeiro, em aditamento ao Requerimento nº
431, de 2012, aprovado na sessão do Plenário do dia
15 de maio de 2012, alteração de data para desempenho da respectiva representação com ônus para o
Senado Federal, para o dia 1º de junho, de 2012.– Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB
– DF) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – A Presidência designa o Senador Sérgio Souza,
como membro titular, para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “destinada a investigar a
situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar
denúncias de omissão por parte do poder público com
relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei
para proteger as mulheres em situação de violência”,
em vaga pertencente ao Bloco Parlamentar da Maioria, conforme Ofício nº 96, de 2012, da Liderança do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB,
no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 114/2012/CAE

Brasília, 23 de maio de 2012

Brasília, 22 de maio de 2012

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Sergio Souza para
integrar como Titular, em vaga destinada ao Bloco Parlamentar da Maioria, a Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito – Violência Cintra a Mulher – CPMIVCM.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº 114, de 2012,
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos,
comunicando que foi dado conhecimento aos membros
daquele Órgão técnico do inteiro teor do Aviso nº 446TCU que encaminha cópia do Acórdão nº 1.092/2012,
nos autos do processo nº TC 036.606/2011-1, e recomendando seu arquivamento.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
de 21º Reunião Extraordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 22 de maio, foi
dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 446-Seses-TCU-Plenário encaminhando cópia de Acórdão
proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do
processo nº TC 036.606/2011-1, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, referentes a
auditoria no Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, para apurar renegociações de dívidas dos municípios sem suposta
autorização da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Nacional. O expediente foi encaminhado aos membros da Comissão
por meio do Of. CAE nº 20/2012-Circular.
Informo, ainda, que o referido Aviso será arquivado no âmbito da Comissão.
Respeitosamente, – Senador Delcídio Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

São os seguintes o Ofício e o Aviso:
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PARECER Nº 567, DE 2012
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento de Informações n° 287, de
2012, que requer, nos termos do art. 50, §
2°, da Constituição Federal, combinado com
os arts. 215 e 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, informações ao ministro
de Minas e Energia sobre as obras do Linhão de Tucuruí.

Quinta-feira 24 21003

Em face do exposto, concluímos que a proposição
sob exame satisfaz às exigências de admissibilidade,
ao observar as disposições constitucionais e as normas regimentais acerca da matéria.
III – Voto
Voto pela admissibilidade do Requerimento n°
287, de 2012.

Relator: Senador João Vicente Claudino
I – Relatório
Vem para apreciação desta Mesa o Requerimento
(RQS) n° 287, de 2012, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que submete ao Ministro de Estado de
Minas e Energia um conjunto de sete perguntas sobre o
andamento da construção da linha de transmissão que
interligará Manaus ao Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN), também denominada “Linhão de Tucuruí”.
A Senadora se preocupa com a situação energética do Estado do Amazonas, em razão da atual precariedade da distribuição de energia elétrica à população. Para mais bem se situar quanto ao andamento
das obras, Sua Excelência pede ao Ministro de Estado
de Minas e Energia um conjunto de informações que
lhe permitirão vislumbrar, em futuro próximo, que melhorias são esperadas no sistema elétrico do Estado.
II – Análise
O RQS n° 287, de 2012, fundamenta-se no art.
50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os
arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF). Adicionalmente, a Carta Magna
(art. 49, X) assegura ao Congresso Nacional a prerrogativa de fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta.
Considerando ainda que a Constituição Federal
estabelece, no art. 50, § 2°, que as Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de
Estado, importando em crime de responsabilidade a
recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias,
bem como a prestação de informações falsas, conclui-se não há óbice constitucional para a iniciativa legislativa representada pelo RQS n° 287, de 2012.
Note-se que o requerimento é dirigido à autoridade competente para prestar as informações solicitadas e está em consonância com as normas do art.
216 do regimento desta Casa, bem como do Ato da
Mesa n° 1, de 2001.

PARECER N° 568, DE 2012
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 327, de 2012, do Senador
Aécio Neves, que solicita informações ao
Excelentíssimo Sr. Ministro da Fazenda sobre o aumento de arrecadação proveniente
do Decreto nº 7.458/2011 e dá outras providências.
Relator: Senador João Vicente Claudino
I – Relatório
Por meio do Requerimento n° 327, de 2012, o Senhor Senador Aécio Neves solicita ao Ministro de Estado
da Fazenda a prestação das seguintes informações:
1 – Qual foi o excedente nominal de arrecadação, de abril a dezembro de 2011, em decorrência do
Decreto nº 7.458/2011, que dobrou a alíquota do IOF
esperada para 2012;
2 – Qual a queda nominal de arrecadação esperada para 2012 com a edição do Decreto nº 7.632/2011,
que reduziu a alíquota do IOF;
3 – Qual foi o aumento da renuncia fiscal estimada,
até 2013, dos PLVs nºs 29/2011, 7/2012 e 8/2012, uma
vez que, a renúncia estimada nas EMIs enviadas pelo
Poder Executivo não contemplou o aumento de renúncia aprovado pelas emendas do Congresso Nacional;
4 – Qual o aumento de renúncia fiscal estimado,
até 2013, das MPs nºs 552 e 556.
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A justificação do documento lembra que houve
um considerável aumento na arrecadação do IOF após
a edição do Decreto n° 7.458, de 2011, que majorou a
alíquota do tributo de 1,5% para 3% ao ano, para pessoas físicas. Com isso, o Poder Executivo poderia, à
época, em tese, justificar medidas legislativas enviadas
ao Poder Legislativo e tendentes a conceder benefícios
fiscais, compensando-os pelo excesso de arrecadação.
Posteriormente, o Decreto n° 7.632, de 2011, reduziu a alíquota em questão para 2,4% ao ano, o que
representa queda de 0,7 ponto percentual.
Entretanto, ainda segundo o Autor do Requerimento, o Executivo continuou a editar Medidas Provisórias com previsão de renúncia de receita, baseando
o favor fiscal no mesmo Decreto n° 7.458, de 2011,
que incrementava a arrecadação do IOF.
O presente Requerimento pretende elucidar o
problema e proporcionar uma avaliação do impacto
das referidas mudanças no equilíbrio fiscal do estado
brasileiro, com apoio em dados oficiais consolidados.
II – Análise
O Requerimento n° 327, de 2012, encontra amparo no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, que concede à Mesa do Senado a faculdade de encaminhar a
Ministros de Estado, e a outras autoridades públicas,
pedidos escritos de informação.
Adicionalmente, o texto preenche os requisitos previstos no art. 216, I e II, do Regimento Interno do Senado
Federal, e no Ato da Mesa n° 1, de 2001. Não se trata de
pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre o propósito da autoridade a quem é dirigido.
Entendemos, portanto, que a iniciativa pode seguir
seu curso, dada sua compatibilidade com os ditames da
Constituição Federal e do Regimento Interno desta Casa.
III – Voto
Ante o exposto, o nosso voto é pela aprovação
do Requerimento n° 327, de 2012.
Sala de Reuniões, 16 de maio de 2012.
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O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB
– DF) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
560 e 561, de 2012, das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nºs
44, de 2011.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 562
e 563, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre os Projetos de Lei da Câmara nºs
33 e 13, de 2012.
As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB
– DF) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
564 e 565, de 2012, das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 60, de 2010.
Ao apreciar a proposição, a Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, concluiu tratar-se de matéria sujeita à lei
complementar. Por essa razão, e em atendimento ao
Ofício nº 142, de 2012-CMA, a Presidência determina
sua reautuação como projeto de lei complementar, a
republicação dos avulsos, e a retificação do despacho
aposto, retirando-se o caráter terminativo inicialmente
atribuído.
Uma vez que já se encontra instruída quanto ao
mérito, a matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, para recebimento de emendas, nos termos
do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa
do Senado Federal, em sua 4ª Reunião, realizada no
dia 16 de maio do corrente ano, deliberou sobre as
seguintes matérias:
– Pelo deferimento dos Requerimentos nºs 287 e 327,
de 2012, nos termos de seus relatórios;
– Pela aprovação dos Requerimentos nºs 423 e 426,
de 2012, de tramitação conjunta, de matérias
agrupadas da seguinte forma:
– Os Projetos de Lei do Senado nº 515 e 530, de
2011, passam a tramitar em conjunto e vão às
Comissões de Educação, Cultura e Esporte; e
de Assuntos Sociais, em decisão terminativa;
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– As Propostas de Emendas à Constituição nº 33
e 125, de 2011; 23 e 35, de 2009; 17, de 2007;
e 65, de 2005 passam a tramitar em conjunto e
vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. As Propostas de Emenda à Constituição nº 17, de 2007, e 35, de 2009, já tramitavam
em conjunto com as Propostas de Emenda à
Constituição nº 9, 12, e 20, de 2009; 31, de
2011; e 2, de 2012.

são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.

Serão cumpridas as decisões da Mesa.
A Mesa aprovou, ainda, proposta da Mesa da
Câmara dos Deputados, de apresentação de Projeto de Resolução do Congresso Nacional, nos termos
do art. 128, “a”, do Regimento Comum do Congresso
Nacional, que dispõe sobre a composição das Comissões Mistas do Congresso Nacional na 54ª Legislatura.
A matéria será lida em Sessão Conjunta do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº 62, de 2012,
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, comunicando a aprovação
de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 556,
de 2007.

Altera o art. 36 da Lei nº 12.529, de 30
de novembro de 2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência;
dispõe sobre a prevenção e repressão às
infrações contra a ordem econômica; altera
a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de
1941 – Código de Processo Penal, e a Lei
no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de
1994, e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de
1999; e dá outras providências, para incluir
como infração à ordem econômica a ocorrência da prática dos crimes tipificados nos
arts. 149, 206 e 207 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de setembro de 1940 (Código Penal).

É o seguinte o Ofício:
Of. nº 62/2012 – CCT
Brasília, 23 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em reunião realizada nesta data, substitutivo
de autoria do Excelentíssimo Senhor Senador Walter
Pinheiro, ao Projeto de Lei do Senado nº 556, de 2007,
de autoria do Senador Marcelo Crivella, que “Dispõe
sobre a concessão de financiamento às entidades
operadoras de Serviço de Radiodifusão Comunitária
que migrarem para sistema digital”.
A matéria será incluída em pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 82, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.–_ Senador Flexa Ribeiro, Presidente Eventual da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB
– DF) – Com referência ao Ofício nº 62, de 2012, a
Presidência comunica ao Plenário que à matéria poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comis-

São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 174, DE 2012

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 36 da Lei nº 12.529, de 30
de novembro de 2011, passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso V:
Art. 36. ...................................................
...............................................................
V – negligenciar ou permitir que, no âmbito da organização, seja verificada a ocorrência
dos crimes tipificados nos arts. 149, 206 e 207
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de
1940 (Código Penal).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente proposição pretende coibir a prática,
motivada por negligência ou consentimento da organização econômica, de qualquer ocorrência de trabalho
análogo à condição de escravo.
Por isso estabelece regra nova para ser inserida
dentro do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, elencando como infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma
manifestados e caracterizados como crimes tipificados
nos arts. 149, 206 e 207 do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de setembro de 1940 (Código Penal).

206

21006 Quinta-feira 24

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Recentemente uma loja de departamentos foi
flagrada utilizando-se desta forma cruel e desumana
de exploração do trabalho e da própria condição humana, beneficiando-se economicamente desta prática.
Agindo assim, pratica concorrência desleal e criminosa, pois se apropria de custos artificiais, gerados
pela exploração do trabalho humano, em detrimento
das empresas sérias e que adotam práticas de responsabilidade social.
Por estas razões, esperamos o apoio de nossos
Pares pela aprovação do presente projeto de lei. – Senadora Ana Rita.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.529, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2011.
Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa
da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e
repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro
de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, e
a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga
dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho
de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de
1999; e dá outras providências.
A Presidenta da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Da Finalidade
Art. 1o Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro
de Defesa da Concorrência – SBDC e dispõe sobre a
prevenção e a repressão às infrações contra a ordem
econômica, orientada pelos ditames constitucionais de
liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social
da propriedade, defesa dos consumidores e repressão
ao abuso do poder econômico.
Parágrafo único. A coletividade é a titular dos
bens jurídicos protegidos por esta Lei.
CAPÍTULO II
Da Territorialidade
Art. 2o ....................................................
...............................................................
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CAPÍTULO II
Das Infrações
Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não
sejam alcançados:
I – limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar
a livre concorrência ou a livre iniciativa;
II – dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III – aumentar arbitrariamente os lucros; e
IV – exercer de forma abusiva posição dominante.
§ 1o A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente
econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito previsto no inciso II do caput deste artigo.
§ 2o Presume-se posição dominante sempre que
uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de
mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento)
ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos
da economia.
§ 3o As seguintes condutas, além de outras, na
medida em que configurem hipótese prevista no caput
deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da
ordem econômica:
I – acordar, combinar, manipular ou ajustar com
concorrente, sob qualquer forma:
a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente;
b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a prestação de
um número, volume ou frequência restrita ou limitada
de serviços;
c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços, mediante,
dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores,
regiões ou períodos;
d) preços, condições, vantagens ou abstenção
em licitação pública;
II – promover, obter ou influenciar a adoção de
conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes;
III – limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;
IV – criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de
bens ou serviços;
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V – impedir o acesso de concorrente às fontes de
insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia,
bem como aos canais de distribuição;
VI – exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação
de massa;
VII – utilizar meios enganosos para provocar a
oscilação de preços de terceiros;
VIII – regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção
de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar
investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição;
IX – impor, no comércio de bens ou serviços, a
distribuidores, varejistas e representantes preços de
revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou
quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros;
X – discriminar adquirentes ou fornecedores de
bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de
preços, ou de condições operacionais de venda ou
prestação de serviços;
XI – recusar a venda de bens ou a prestação de
serviços, dentro das condições de pagamento normais
aos usos e costumes comerciais;
XII – dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis
ou anticoncorrenciais;
XIII – destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim
como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de
equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los
ou transportá-los;
XIV – açambarcar ou impedir a exploração de
direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de
tecnologia;
XV – vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo;
XVI – reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção;
XVII – cessar parcial ou totalmente as atividades
da empresa sem justa causa comprovada;
XVIII – subordinar a venda de um bem à aquisição
de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar
a prestação de um serviço à utilização de outro ou à
aquisição de um bem; e
XIX – exercer ou explorar abusivamente direitos de
propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca.
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CAPÍTULO III
Das Penas
Art. 37. ...................................................
...............................................................
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta
a seguinte Lei:
PARTE GERAL
TÍTULO I
Da Aplicação Da Lei Penal
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Anterioridade da Lei
Art. 1º – .................................................
...............................................................
Redução a condição análoga à de escravo
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à
de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados
ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:
Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa,
além da pena correspondente à violência.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte
por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local
de trabalho;
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais
do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime
é cometido:
I – contra criança ou adolescente;
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou origem.
Seção II
Dos Crimes Contra A Inviolabilidade Do Domicílio
Violação de domicílio
Art. 150 – ..............................................
...............................................................
Art. 206 – Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim de levá-los para território estrangeiro.
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.
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Aliciamento de trabalhadores de um local para
outro do território nacional
Art. 207 – Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional:
Pena – detenção de um a três anos, e multa.
§ 1º Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou
cobrança de qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda, não assegurar condições do seu retorno ao local
de origem.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço
se a vítima é menor de dezoito anos, idosa, gestante,
indígena ou portadora de deficiência física ou mental.
TÍTULO V
Dos Crimes Contra o Sentimento
Religioso e Contra o Respeito aos Mortos
CAPÍTULO I
Dos Crimes Contra o Sentimento Religioso
Ultraje a culto e impedimento ou perturbação
de ato a ele relativo
Art. 208 .................................................
...............................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2012
Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho para proibir o
empregador submeter o empregado a condição degradante de trabalho, bem como
adotar prática que resulte em restrição à
sua liberdade, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 9º-A O empregado não poderá ser
submetido a condição degradante de trabalho
e nem a práticas que resultem em restrição à
sua liberdade.
§ 1º A condição degradante de trabalho
é caracterizada sempre que o empregador:
I – efetuar descontos nos salários do
empregado, bem como coagi-lo, ou induzi-lo
a adquirir mercadorias ou dos serviços por ele
fornecido ou mantido;
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II – infringir maus tratos, ofensa moral
e danos materiais ao empregado, ou expô-lo a risco à saúde sem prestar-lhe a devida
assistência preventiva, observado o disposto
no inciso IV;
III – estipular contrato de trabalho, ainda
que informal, vinculando o empregado, direta
ou indiretamente, ao pagamento de quantia,
em dinheiro, por meio de erro, dolo, coação,
simulação, fraude, ardil, artifício ou falta de
alternativa de subsistência;
IV – submeter o empregado a condições
perigosas e insalubres de trabalho, sem fornecer-lhe equipamentos de proteção de acordo
com as normas de segurança e medicina do
trabalho, nos termos desta Consolidação;
V – reter documentos ou bens pessoais
do empregado com a finalidade de mantê-lo
no local de trabalho.
§ 2º É terminantemente vedada e proibida qualquer restrição à liberdade do empregado, constituindo grave lesão de direitos ao
empregado:
I – privá-lo de sua livre manifestação de
vontade e anuência ao trabalho que lhe foi proposto, mediante erro, dolo, simulação, coação
ou fraude, ardil ou artifício;
II – subtrair-lhes direitos individuais ou
sociais, mediante o uso de violência, grave
ameaça ou qualquer outro meio que o impeça
de sair do local de trabalho;
III – negar-lhe, por qualquer meio, seu
livre deslocamento ou impedir seu retorno ao
local de origem;
IV – não informar-lhe a localização ou via
de acesso ao lugar onde se encontra, mediante
omissão, dissimulação ou negação;
V – manter vigilância sobre ele mediante
o emprego força ou ameaça;
VI – aliciá-lo ou recrutá-lo fora da localidade onde irá trabalhar, mediante o uso da fraude.
Art. 9º-B As infrações ao disposto no artigo anterior serão punidas com multa de até
R$ 10.000,00, por empregado, sem prejuízo
das sanções penais cabíveis.
§ 1º A multa será aplicável em dobro
em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, desacato à autoridade,
emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, ou ainda, em caso de
trabalho infantil.
§ 2º Os valores pecuniários das multas
serão revertidos ao Fundo de Defesa de Direi-
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tos Difusos (FDD), criado pela Lei nº 7.347, de
24 de julho de 1985, e serão utilizados exclusivamente na promoção de ações de prevenção
e repressão ao trabalho escravo.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Nossa proposta se insere nas ações de erradicação da prática da escravidão da vida moderna tendo por objetivo dotar a legislação trabalhista de mais
meios de combate a essa prática vil.
Importantes medidas vêm sendo tomadas visando à erradicação do trabalho forçado e degradante no
Brasil, merecendo destaque o cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições
análogas à de escravo, instituído pela Portaria nº 540,
de 2004, do Ministro do Trabalho e Emprego (MTE) e
pela Portaria nº 1.150, de 2003, do Ministro da Integração Nacional (MI), onde se recomenda aos agentes
financeiros se absterem de conceder financiamentos
ou qualquer outro tipo de assistência com recursos,
sob a supervisão do Ministério, para as pessoas físicas que vierem a integrar a relação de empregadores
que mantenham trabalhadores em condição análoga
à de escravo.
Em decorrência desse Cadastro, atitudes importantes vêm sendo tomadas contra os que nele estão
relacionados, como forma de reagir à prática da manutenção de trabalhadores em condição análoga à de
escravo. Dentre elas, destacam-se: o afastamento dos
supermercados e dos consumidores das mercadorias
ou serviços fornecidos pelos produtores rurais autuados (o auto de infração é dotado de fé pública) e a
restrição da concessão de créditos por bancos estatais
e privados a pessoas físicas e jurídicas cujos nomes
constem desse Cadastro.
Essa atitude deriva da consciência da sociedade
brasileira de que é preciso não incentivar ou contribuir,
mesmo que indiretamente, com a escravidão contemporânea, demonstrando, das mais diferentes formas,
o repúdio a esta prática.
Sob o aspecto penal, a sanção prevista pelo art.
149 do Código Penal não tem surtido os efeitos que
se esperava. Tanto a questão da competência para julgar o crime, quanto o tamanho atual da pena mínima
prevista naquele dispositivo, que é de dois anos, têm
dificultado qualquer ação penal efetiva. Isso porque,
quando julgado, há vários dispositivos que permitem
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abrandar a eventual execução da pena, que, não raras
vezes, é convertida em distribuição de cestas básicas
ou prestação de serviços à comunidade.
Diante desse quadro, medidas vêm sendo tomadas na tentativa de atingir economicamente quem utiliza essa modalidade de mão-de-obra, como as ações
movidas pelo Ministério Público do Trabalho. Ações
Civis por danos morais têm também sido aceitas por
Juízes do Trabalho com valores cada vez mais elevados.
Com o presente projeto, além de tipificar, no âmbito do código trabalhista, o que seja condição degradante de trabalho e a adoção de prática que resulte
em restrição à liberdade do empregado, isto é, trabalho
escravo, determina-se a punição dos infratores com a
aplicação de multa de, no mínimo, R$ 10.000,00, por
trabalhador, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Os valores relativos a essas multas serão revertidos
integralmente ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos
(FDD), criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985,
para serem utilizados exclusivamente na promoção de
ações de combate ao trabalho escravo.
Por essas razões, e diante do indiscutível alcance
social desta iniciativa, esperamos contar com o apoio
irrestrito de todos os membros do Congresso Nacional
para a aprovação do presente projeto de lei. – Senadora Ana Rita.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição,
Decreta:
Art. 1º ....................................................
...............................................................
Art. 9º – Serão nulos de pleno direito os
atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos
contidos na presente Consolidação.
Art. 10 ...................................................
...............................................................
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
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PARTE GERAL
TÍTULO I
Da Aplicação da Lei Penal
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Anterioridade da Lei
Art. 1º.....................................................
...............................................................
Redução a condição análoga à de escravo
Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à
de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados
ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:
Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa,
além da pena correspondente à violência.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte
por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local
de trabalho;
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais
do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime
é cometido:
I – contra criança ou adolescente;
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou origem.
Seção II
Dos Crimes Contra a Inviolabilidade do Domicílio
Violação de domicílio
Art. 150 – ..............................................
...............................................................
LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985.
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-
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-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem
prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade
por danos morais e patrimoniais causados: (Redação
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
l – ao meio-ambiente;
ll – ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
(Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990)
V – por infração da ordem econômica e da economia popular; (Redação dada pela Medida provisória
nº 2.180-35, de 2001)
VI – à ordem urbanística. (Incluído pela Medida
provisória nº 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos,
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de
natureza institucional cujos beneficiários podem ser
individualmente determinados. (Incluído pela Medida
provisória nº 2.180-35, de 2001)
Art. 2º ....................................................
........................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Assuntos Sociais, cabendo
à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB
– DF) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Sobre a mesa, indicação que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – O expediente que acaba de ser lido vai às Comissões competentes, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – O Sr. Senador Flexa Ribeiro enviou discurso à
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, inúmeros pronunciamentos
foram feitos desta mesma tribuna contra o valor exorbitante dos juros bancários cobrados em nosso país.
Todos sabem que juros muito altos é um fator inibidor
do desenvolvimento econômico, desviando recursos do
setor produtivo em direção à especulação financeira.
Rouba da economia a vitalidade, substituindo-a pela
simples ganância. Restringe investimento e consumo.
Por essa razão, apoiamos o esforço que o Governo Federal tem feito no sentido de conseguir baixar
esses juros, inclusive com a determinação aos bancos
públicos que dessem o exemplo, reduzindo suas taxas.
Analistas econômicos apontam que existe muita gordura para queimar nessa questão dos spreads
bancários. A articulista do jornal O Globo, Míriam Leitão, por exemplo, nos lembra, em artigo divulgado no
último dia 5 de maio, que existem componentes nesse
custo que derivam diretamente de políticas públicas,
como é o caso dos recolhimentos compulsórios e dos
impostos pagos pelas próprias instituições financeiras.
Mas também existe uma espécie de “custo Brasil”, uma prática que não é muito comum em outros
países: os bancos daqui embutem nos juros cobrados
seus custos administrativos, uma margem para cobertura de inadimplências e uma parte para o retorno do
capital. Além disso, tarifas bancárias escorchantes já
garantem razoável retorno para as instituições.
Como resultado de tudo isso, aponta Míriam
Leitão, os bancos brasileiros garantem a priori seu
lucro, que não resulta necessariamente de eficiência
e competência, como acontece nos outros setores da
economia. Banco é um grande negócio em nosso país,
praticamente imune a riscos.
Do ponto de vista político, os bancos são um
alvo tão fácil que poucos se atreveriam a discordar da
Presidente Dilma quando ele inicia essa cruzada pela
redução dos juros.
Entretanto, também compete ao Governo Federal
fazer a sua parte, não apenas determinando a redução
nos bancos que controla e pressionando publicamente
os bancos privados, mas agindo diretamente sobre o
que é de sua responsabilidade.
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Onde é que está o alívio dos impostos? Pessoas
físicas e jurídicas de todos os portes sucumbem diante
da variedade e magnitude dos impostos cobrados no
Brasil. O total de impostos pagos pela população brasileira até o último dia 4 de maio ultrapassou os 500
bilhões de reais, um pouco menos de um terço do total
de 1,6 trilhões que são esperados para o ano de 2012.
Neste contexto, é interessante observar que atualmente se o cliente de um banco conseguir rever as
condições de suas dívidas para reduzir as taxas de
juros cobradas, terá que pagar o IOF, novamente, sobre o valor da dívida resultante da renegociação, o
que muitas vezes inviabiliza a operação. Ou seja, no
caso de renovação de dívida, com juros reduzidos,
enquanto o banco passa a ganhar menos, o Governo
ganha o dobro. Cobrou o IOF na operação original e
cobra novamente na renovação.
Por esta razão, propomos emenda à Medida Provisória n° 567, de 2012, para eliminar a incidência do
IOF nas operações de crédito resultantes de renegociação de dívidas.
O depósito compulsório retido no Banco Central hoje
segura 55% dos recursos disponíveis fora do mercado, o
equivalente a aproximadamente 412 bilhões de reais. Esse
valor foi pensado para um outro momento da economia
brasileira, com juros em crescimento galopante. Se a idéia
agora é facilitar a queda dos juros, seria possível um valor
menor desse encaixe, deixando mais recursos para permitir a expansão do crédito ao consumidor e investidor.
Outro grande problema é que não enxergamos a
necessária eficiência no caro aparato estatal mantido pelo
governo atual. Por todo lado pipocam as denúncias de má
gestão, de planejamentos furados, de baixa capacidade
administrativa associada a custos crescentes do Governo
Federal, sustentado exatamente pelos impostos excessivos.
A cobrança de redução de juros por parte dos bancos
privados implica diretamente numa maior busca de redução de custos e aumento de eficiência por parte dessas
instituições, traduzindo-se em aumento da velocidade de
modernização da nossa economia, forçada a trabalhar com
parâmetros equivalentes aos encontrados nos países mais
avançados. Por que, então, o Governo não devolve isso
estabelecendo novos patamares de gestão, com custos
equivalentes aos melhores governos estrangeiros?
Redução de gastos estatais e aumento da eficiência, eficácia e efetividade na gestão do recurso
público é pauta em todas as nações, nesse momento
de crise. Devemos otimizar o gasto público brasileiro
exatamente para não sermos sorvidos no redemoinho
da crise mundial. Queremos uma economia do século
XXI, mantendo práticas governamentais que lembram
a corte francesa de antes da Revolução, o que não é
sustentável.
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Apesar de não ter a unanimidade dos analistas,
parece interessante a mudança da regra da poupança, pois permite espaço maior para redução da SELIC,
mas ainda estamos admitindo uma inflação muito alta,
haja vista a comemoração do próprio Banco Central
quando alcançamos os 6,5% do ano passado, como
se a meta não tivesse sido de 4,5%, meta, aliás, inadmissível para qualquer outra nação desenvolvida.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, estamos em um momento chave para a economia
brasileira. Os indicadores econômicos têm reagido, até
o momento, pouco às mudanças nas políticas econômicas, resultando num crescimento tacanho do PIB.
Não interessa nem ao Governo nem à Oposição
resultados pífios na economia brasileira. O ganho político teórico que o fracasso das políticas econômicas
pode dar à Oposição nunca nos interessou, razão pela
qual meu partido não se nega a colaborar quando existe
“cheiro de boa política”, se me permitem parafrasear
a máxima vinda do direito.
Mas, com igual intensidade, cobramos sempre
uma posição mais ativa e mais decisiva do Governo
Federal. É hora de mais ousadia no papel coordenador
que o Estado deve ter sobre a economia.
Era o que tinha a dizer, Sr.Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 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
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2
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.
3
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.
4
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.
5
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
- 455, de 2012- CAS, relator ad hoc Senador Paulo Paim, favorável.
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:
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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.
10
REQUERIMENTO Nº 420, 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.
11
REQUERIMENTO Nº 424, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 424, de 2012, do Senador Romero
Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 522, de 2007
e 620, de 2011, por regularem matéria correlata (ausência ao trabalho para assistência de
dependente).
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 36
minutos.)
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Ata da 88ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 24 de maio de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Waldemir Moka
e Casildo Maldaner, das Sras. Vanessa Grazziotin e Ana Amélia, e do Sr. Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 18 horas e 12 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 469, DE 2012
Senhor Presidente:
Tendo sido designado por Vossa Excelência para
representar o Senado Federal na 101ª Conferência Internacional do Trabalho da Organização Internacional
do Trabalho – OIT, a realizar-se em Genebra-Suíça,
nos dias 30 de maio a 15 de junho de 2012, requeiro,
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nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, e do
art. 40, § 1º, do Regimento Interno do Senado Federal, a necessária autorização para o desempenho da
referida missão oficial no período de 9 a 15 de junho
do ano em curso.
Comunico, nos termos do inciso I do art. 39 do
Regimento Interno do Senado Federal, que estarei ausente do País no período de 9 a 17 de junho de 2012.
– Senador Eduardo Amorim, Líder do PSC.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
votado oportunamente.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado e projeto de decreto legislativo que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 176, DE 2012
Acrescenta dispositivo à Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para
tornar obrigatória a contratação de aprendizes maiores de 18 anos pelas empresas
com mais de cinquenta empregados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho –
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943 – passa a vigorar acrescido do seguinte art. 433-A:
“Art. 433-A. A empresa com cinquenta ou
mais empregados deverá contratar aprendizes
maiores de 18 (dezoito) anos, diretamente ou
na forma do art. 431, na proporção mínima de:
I – até duzentos empregados, 2% (dois
por cento) do total de seus empregados não-aprendizes;
II – até quinhentos empregados, 3% (três
por cento) do total de seus empregados não-aprendizes;
III – acima de quinhentos empregados,
4% (quatro por cento) do total de seus empregados não-aprendizes.
Parágrafo único. A contratação de aprendizes nos termos do caput poderá ser reduzida
ou dispensada se, a pedido da empresa e a
juízo da autoridade regional do Ministério do
Trabalho e Emprego, não houver aprendizes
em quantidade suficiente para atender a sua
demanda ou se em sua área de atuação não
houver curso profissionalizante que atenda à
sua necessidade de serviço.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O desafio da empregabilidade dos jovens trabalhadores exige medidas ousadas. É justamente essa
a intenção do Projeto que ora apresentamos, cujo teor
nos foi sugerido pela Sra. Antônia Iranir E. Silva, de
Jaraguá do Sul (SC).
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Sabemos que, mesmo em uma economia em expansão, o jovem trabalhador possui dificuldades de inserção
no mercado de trabalho, dado que muitos empregadores
não possuem disposição de efetuar o treinamento profissional que o trabalhador inexperiente demanda.
Trata-se de tornar compulsória a contratação de
aprendizes maiores de dezoito anos pelas empresas
em todo o Brasil. O presente Projeto inclui novo dispositivo na Consolidação das Leis do Trabalho – aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943
– que estabelece que as empresas deverão contratar
aprendizes maiores de 18 anos em proporção variável conforme o seu número de empregados regulares.
A proposição permite que esse percentual seja
reduzido ou mesmo dispensado a contratação se, a
critério da autoridade competente, não houver aprendizes em número suficiente para prover a necessidade
das empresas ou se os que existirem não forem adequados ao perfil de atividade da empresa.
A aprovação do presente Projeto representará
um notável impulso na contratação desses jovens trabalhadores pelo que peço o apoio de meus Pares para
sua aprovação. – Senador Paulo Bauer.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI
Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Vide Decreto-Lei nº 127, de 1967
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição,
Art. 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar
24 (vinte e quatro) anos, ressalvada a hipótese prevista no § 5o do art. 428 desta Consolidação, ou ainda
antecipadamente nas seguintes hipóteses: (Redação
dada pela Lei nº 11.180, de 2005)
revogada; (Redação dada pela Lei nº 10.097, de
19.12.2000)
revogada .(Redação dada pela Lei nº 10.097, de
19.12.2000)
I – desempenho insuficiente ou inadaptação do
aprendiz; (AC) (Redação dada pela Lei nº 10.097, de
19.12.2000)
II – falta disciplinar grave; (AC) (Redação dada
pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)
III – ausência injustificada à escola que implique
perda do ano letivo; ou (AC) (Redação dada pela Lei
nº 10.097, de 19.12.2000)
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IV – a pedido do aprendiz. (AC) (Redação dada
pela Lei nº 10.097, de 19.12.2000)
Parágrafo único. Revogado. (Redação dada pela
Lei nº 10.097, de 19.12.2000)
§ 2o Não se aplica o disposto nos arts. 479 e 480
desta Consolidação às hipóteses de extinção do contrato mencionadas neste artigo. (Redação dada pela
Lei nº 10.097, de 19.12.2000)
Seção V
Das Penalidades
Art. 434 – Os infratores das disposições dêste
Capítulo ficam sujeitos à multa de valor igual a 1 (um)
salário mínimo regional, aplicada tantas vêzes quantos
forem os menores empregados em desacôrdo com a lei,
não podendo, todavia, a soma das multas exceder a 5 (
(À Comissão de Assuntos Sociais; em
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 177, DE 2012
Altera o art. 226 do Decreto-lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
para prever que, nos crimes contra a liberdade sexual, a pena seja aumentada se o
agente praticar o crime prevalecendo-se de
relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade, ou de relação de confiança
ou autoridade do ambiente escolar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 226 do Decreto-lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar
com a seguinte redação para o inciso II e acrescido do
seguinte inciso IV:
“Art. 226. ...............................................
...............................................................
II – de metade, se o agente pratica o crime prevalecendo-se de relações domésticas,
de coabitação ou de hospitalidade, ou de relações de parentesco consanguíneo ou afim até
o terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador,
preceptor, empregador da vítima ou de quem, a
qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela;
III – (revogado pela Lei nº 11.106, de
28-3-2005);
IV – de metade, se o agente pratica o
crime prevalecendo-se de relações de confiança ou de autoridade decorrentes do ambiente
escolar.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação oficial.
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Justificação
O abuso sexual de crianças ainda apresenta um
quadro lastimável no País. Segundo o Ministério da
Saúde, a violência sexual em crianças de 0 a 9 anos
é o segundo maior tipo de violência mais característico nessa faixa etária (35% dos casos), ficando pouco atrás apenas para as notificações de negligência
e abandono (36% dos casos). Os dados são de uma
pesquisa inédita e referem-se ao ano de 2011, quando as notificações sobre agressões contra crianças se
tornaram obrigatórias a todos os estabelecimentos de
saúde do Brasil. Foram registradas 14.625 notificações
de violência doméstica, sexual, física e outras agressões contra crianças menores de dez anos. Segundo
a pesquisa, a maior parte das agressões ocorreu na
residência da criança (64,5%).
O Código Penal já prevê que, nos crimes contra a
dignidade sexual (Título VI da Parte Especial), a pena
será aumentada da metade, se o agente é ascendente,
padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima
ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela
(art. 226, inciso II).
Essa previsão, embora contemple algumas relações de parentesco, não abrange outras situações
concretas e importantes que precisam ser levadas
em consideração, quando o agente, embora não seja
parente, pratica o crime prevalecendo-se de relações
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Seria
o caso, por exemplo, de amigos, vizinhos, ou pessoas
de convívio próximo da família e da criança, que podem se valer das relações de confiança existentes no
ambiente doméstico para praticar a violência sexual.
Seria o caso, também, da violação das relações de
confiança ou autoridade gerada no ambiente escolar,
que carece de uma previsão específica.
Inovações legislativas recentes no âmbito criminal
já se orientaram nesse sentido. O Estatuto da Criança
e do Adolescente foi alterado pela Lei 11.829/08, que
aprimorou combate a condutas relacionadas à pedofilia
na internet e incluiu como causa de aumento de pena
(art. 240, § 2º, II, do ECA) a circunstância de o agente
prevalecer-se de relações domésticas, de coabitação
ou de hospitalidade. O Código Penal, por sua vez,
foi alterado pela Lei 10.886/04, que criou a figura da
violência doméstica como forma qualificada do crime
de lesão corporal (§ 9º do art. 129), estabelecendo a
circunstância de prevalecer-se o agente das relações
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.
A marca da violência sexual causa prejuízo incomensurável a suas vítimas. São inúmeros os casos, inclusive de personalidades conhecidas da população, que
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carregam essa dor. Para muitos, uma ferida que jamais
cicatriza e é transformada em traumas, estigma e culpa.
Nesse sentido é que apresentamos a presente
proposição, contando com a colaboração dos senhores e senhoras parlamentares para seu aprimoramento
e aprovação. – Senador Antonio Carlos Valadares.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI
No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
....................................................................................
PARTE ESPECIAL
....................................................................................
TÍTULO VI
Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Disposições Gerais
....................................................................................
Art. 226. A pena é aumentada:
I – de quarta parte, se o crime é cometido com
o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas;
II – de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima
ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela;
III – (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
....................................................................................
(Às Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa; e de Constituição
Justiça e Cidadania, cabendo à última decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 178, DE 2012
(Complementar)
Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro
de 1966 – Código Tributário Nacional, para
dar ampla transparência aos dados fiscais
dos contribuintes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 198 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 198. ...............................................
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§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos nos arts. 198-A
e 199, os seguintes:
..................................................... ” (NR)
Art. 2º Acrescente-se o seguinte art. 198-A à Lei
nº 5.172, de 25 de outubro de 1966:
“Art. 198-A. A Fazenda Pública disponibilizará anualmente, até o dia 30 de outubro,
em sítio próprio na Internet, banco de dados
contendo informações de todos os contribuintes
do Fisco federal, seja pessoa física ou jurídica,
relativas ao ano-base imediatamente anterior.
§ 1º O banco de dados conterá:
I – No caso de pessoas jurídicas:
a) nome ou razão social e nome fantasia;
b) número de registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
c) cidade de domicílio ou sede;
d) valor do patrimônio líquido, total da
receita anual passível de tributação e tributos pagos.
I – No caso de pessoas físicas:
a) nome;
b) número de registro no Cadastro de
Pessoas Físicas;
c) cidade de domicílio;
d) valor da renda anual tributável, das
dívidas, bens e direitos declarados e dos tributos pagos.
§ 2º O banco de dados ficará acessível
a qualquer tempo e não poderá ser tornado
público por qualquer outro meio ou em qualquer outro sítio na Internet.
§ 3º O acesso aos registros do banco de
dados se dará por meio de senha pessoal e
intransferível, vinculada a número de CPF, por
parte de qualquer pessoa interessada, devidamente cadastrada como usuária do sistema.
§ 4º Cada usuário poderá fazer no máximo 100 (cem) visualizações de registros.
§ 5º A identidade do usuário não será
divulgada ao contribuinte titular do registro
visualizado.
§ 6º Regulamento definirá os detalhes
de organização e funcionamento do banco de
dados e respectivo sistema de acesso.” (NR)
Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor decorridos noventa dias da data de sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal de 1988 determina, em
seu art. 5º, inciso XXXIII, que “todos têm direito a rece-
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ber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado”.
É com fulcro nesse preceito constitucional que
tomamos a iniciativa de apresentar à elevada consideração do Congresso Nacional essa que será, sem
dúvida, uma verdadeira Lei de Transparência Fiscal.
Muito se tem discutido acerca do direito ao sigilo
fiscal em nosso País, por vezes tratado como algo sacrossanto e absoluto. Ousamos discordar, esperançosos de
que, no mínimo, o debate seja retomado em novos termos.
De fato, o mesmo art. 5º da Carta Magna, desta
feita em seu inciso X, dita que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação”. Tal comando
tem dado azo à interpretação de que a divulgação de
dados fiscais, a qualquer título, se afiguraria afronta
à privacidade. Esse tem sido, na maioria das vezes, o
entendimento dos tribunais.
Não obstante, a boa doutrina jurídica ensina a necessidade de se sopesar, particularmente na exegese
do texto constitucional, a aplicação de cada comando
específico no contexto concreto. No caso presente,
há que se buscar o devido equilíbrio entre o direito à
transparência das informações de interesse coletivo e
o direito à privacidade individual. A conclusão necessária é que o sigilo fiscal não pode ser absoluto nem
imutável ante as exigências do atual momento histórico.
Na Noruega, os dados fiscais dos cidadãos são
divulgados livremente desde 1863. Na Suécia, desde
1766. Outros países, como a Nova Zelândia, o Reino
Unido, o Canadá e a Irlanda, publicam listas daqueles
que se evadem de suas obrigações fiscais. Em qualquer
desses casos, prevalece o entendimento de que tais
informações são de interesse público, e, mais ainda,
sua disseminação tem um caráter pedagógico e inibidor de práticas condenáveis ou ilegais.
Fundamentalmente, interessa reconhecer que
a transparência é, cada vez mais, um bem importante para a sociedade brasileira. A instituição da Lei nº
12.527, de 2011, a Lei de Acesso à Informação, nos
propicia um paralelo interessante. Até bem pouco tempo atrás seria praticamente um tabu, mas a tendência
é de gradual extinção do argumento contra a divulgação dos salários dos servidores públicos com base no
direito à privacidade.
A proposição que ora apresentamos altera o Código Tributário Nacional – CTN (Lei nº 5.172, de 1966,
recepcionada como lei complementar), para determinar
que a Fazenda Pública disponibilize publicamente, a
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cada ano, banco de dados contendo as informações
fiscais básicas de todos os contribuintes brasileiros.
O acesso se dará mediante senha devidamente cadastrada por cada pessoa interessada e identificada.
Essa Lei de Transparência Fiscal certamente inibirá aqueles que, ao abrigo do sigilo fiscal, se sentem
encorajados a práticas delituosas ou de qualquer modo
condenáveis, muitas vezes usufruindo de um padrão
de vida incompatível com as informações prestadas ao
Fisco. Em suma, espera-se que a norma ora proposta concorra para que cada pessoa ou empresa desse
País jamais deixe de dar ao conjunto da sociedade
seu quinhão justo, na forma dos tributos que todos
devemos pagar na medida de nossas possibilidades.
É o que se coloca à apreciação e aperfeiçoamento. – Senador Blairo Maggi.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação
criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda
Pública ou de seus servidores, de informação obtida
em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a
natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
(Redação dada pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além
dos casos previstos no art. 199, os seguintes: (Redação dada pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
II – solicitações de autoridade administrativa no
interesse da Administração Pública, desde que seja
comprovada a instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o
objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere
a informação, por prática de infração administrativa.
(Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no
âmbito da Administração Pública, será realizado mediante processo regularmente instaurado, e a entrega
será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. (Incluído pela Lcp nº 104,
de 10.1.2001)
§ 3o Não é vedada a divulgação de informações
relativas a: (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
I – representações fiscais para fins penais; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
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II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
III – parcelamento ou moratória. (Incluído pela
Lcp nº 104, de 10.1.2001)
Art. 199. A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão
mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos
respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.
Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na
forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios,
poderá permutar informações com Estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização de
tributos. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)
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:
....................................................................................
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação;
....................................................................................
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado; (Regulamento)
....................................................................................
LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011
Regula o acesso a informações previsto
no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o
do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição
Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de
maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de
8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 277, DE 2012
Disciplina as relações jurídicas decorrentes do § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de
julho de 2004, introduzido pelo art. 2º da Medida
Provisória nº 552, de 1º de dezembro de 2011.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam sem efeito as relações jurídicas
constituídas e decorrentes de atos praticados com base
no § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de
2004, introduzido pelo art. 2º da Medida Provisória nº
552, de 1º de dezembro de 2011.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
O art. 2º da Medida Provisória (MPV) nº 552, de
1º de dezembro de 2011, acresceu § 8º ao art. 8º da
Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, para vedar o
aproveitamento do crédito presumido da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) quando o insumo
agropecuário adquirido pela agroindústria for empregado em produtos destinados à alimentação humana
e animal em relação aos quais não incidam PIS/Pasep
e Cofins ou que estejam sujeitos a isenção, alíquota
zero ou suspensão da exigência dessas contribuições.
Sensível a mais essa dificuldade trazida para
o produtor rural e também à assimetria criada entre
agroindústrias que produzem exclusivamente para o
mercado interno e aquelas que exportam, o conjunto
de líderes da Câmara dos Deputados acordou em suprimir o polêmico § 8º do art. 8º da Lei nº 10.925, de
2004, quando da aprovação pelo Plenário, em 17 de
abril de 2012, da MPV nº 552, de 2011, na forma do
Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 2012. A seguir, o
Senado Federal, ao aprovar o PLV nº 9 sem emendas,
homologou a decisão no sentido de rejeitar aquela vedação no aproveitamento de créditos.
Uma vez rejeitada a vedação, cabe ao Congresso
Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações
jurídicas decorrentes da adoção da MPV nº 552, de
2011, com força de lei, no período de 1º de dezembro
de 2011 até a data da publicação da lei que resultará
do PLV nº 9, de 2012 (art. 62, §§ 3º in fine, 11 e 12 da
Constituição Federal).
O disciplinamento proposto por este projeto de
decreto legislativo (PDS) permitirá que as agroindústrias voltem a aproveitar o crédito presumido no período de quase seis meses entre 1º de dezembro de
2011 e fins de maio de 2012, como se o malsinado §
8º nunca tivesse vigorado.
Se o Congresso Nacional não dedicar a atenção
merecida ao presente PDS, a vedação consolidar-se-á

238

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e será aplicada nesse período de quase seis meses,
porque ao longo dele a MPV nº 552, de 2011, terá
vigorado com força de lei. Essa possibilidade de dispositivo de uma medida provisória, mesmo rejeitado,
continuar valendo no prazo de sua vigência confunde
os contribuintes. Não se pode descartar a hipótese de
que agroindústrias menos atentas a mais esse pormenor da já intricada legislação tributária venham a ser
autuadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
com multa de 75% sobre a diferença de contribuição
devida, por terem aproveitado o crédito presumido naquele período, raciocinando, com lógica, que a vedação
fora derrubada pelo Congresso Nacional.
É a relevante e urgente matéria que submeto à
apreciação do Congresso Nacional. – Senadora Ana
Amélia – Senador Paulo Bauer.
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 552, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2011
Altera o art. 4o da Lei no 10.931, de 2
de agosto de 2004, e os arts. 1o e 8o da Lei
no 10.925, de 23 de julho de 2004.
A Presidenta da República, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória,
com força de lei:
Art. 1o O art. 4o da Lei no 10.931, de 2
de agosto de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 4o ...................................................
“Art. 8o ...................................................
...............................................................
§ 8º É vedado às pessoas jurídicas referidas no caput o aproveitamento do crédito
presumido de que trata este artigo quando
o bem for empregado em produtos sobre os
quais não incidam a Contribuição para o PIS/
PASEP e a COFINS, ou que estejam sujeitos
a isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência dessas contribuições.” (NR)
Art. 3o Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 1º de dezembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
LEI No 10.925, DE 23 DE JULHO DE 2004
Mensagem de Veto
Texto compilado
Conversão da MPv nº 183, de 2004
Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e
da COFINS incidentes na importação e na
comercialização do mercado interno de

MAIO 2012

Sexta-feira 25 21169

fertilizantes e defensivos agropecuários e
dá outras providências.
6o Os arts. 8o, 9o, 14-A, 15, 17, 28, 40 e 42 da Lei
n 10.865, de 30 de abril de 2004, passam a vigorar
com a seguinte redação: (Vigência)
o

“Art. 8o ...................................................
...............................................................
§ 7o A importação de água, refrigerante,
cerveja e preparações compostas, referidos no
art. 49 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, fica sujeita à incidência das contribuições de que trata esta Lei, fixada por unidade
de produto, às alíquotas previstas no art. 52
da mencionada Lei, independentemente de o
importador haver optado pelo regime especial
de apuração e pagamento ali referido.
...............................................................
§ 12. ......................................................
...............................................................
VI - aeronaves, classificadas na posição
88.02 da NCM;
(À Comissão Mista da Medida Provisória
nº 552, de 2011)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 329, de 2010,
do Senador Antonio Carlos Valadares, que altera o art.
43, §3º da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
“dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências” - Código de Defesa do Consumidor (CDC),
para tornar rápida a comunicação aos destinatários dos
bancos de dados e dos cadastros de consumidores
sobre as correções de informações dos consumidores.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, o Projeto vai à Câmara dos
Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 156,
de 2011, do Senador Alvaro Dias, que altera a Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997, para disciplinar a
realização de eleições primárias para a escolha do
candidato a Presidente da República.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência designa o Deputado Marcus Pestana, como membro suplente, para integrar a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
– CMO, em vaga destinada ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), conforme o Ofício nº 561, de
2012, da Liderança do partido na Câmara dos deputados.
É o seguinte o ofício:
Of. nº 561/2012/PSDB
Brasília, 24 de maio de 2012
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Marcus Pestana, como membro suplente, para integrar a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Respeitosamente, – Senador Bruno Araújo, Líder do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência designa a Senadora Ana Amélia,
como membro titular, para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “destinada a investigar a
situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar
denúncias de omissão por parte do poder público com
relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei
para proteger as mulheres em situação de violência”,
em vaga pertencente ao Bloco Parlamentar da Maioria, conforme Ofício nº 138, de 2012, da Liderança do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB,
no Senado Federal.
É o seguinte o ofício:
Of. GLPMDB nº 138/2012
Brasília, 23 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação da Senadora Ana Amélia para
integrar como Titular, a Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito – Violência contra a Mulher – CPMIVCM.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. GSCNOG nº 123/2012
Brasília-DF, 24 de maio de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Com os cordiais cumprimentos dirijo-me a Vossa
Excelência para informar que em razão de audiência com
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o Exmº Sr. Ministro das Cidades, Deputado Aguinaldo
Ribeiro, ontem, dia 23, não pude estar presente, lamentavelmente, nas votações que aconteceram nesta Casa.
Sem outro objetivo, aproveito a oportunidade para
renovar a Vossa Excelência expressões de alta consideração e apreço. – Senador Ciro Nogueira.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu o Aviso nº 26, de 2012
(nº 477/2012, na origem), do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 1.168, de
2012, bem como dos respectivos Relatório e Voto que
o fundamentam, referente à avaliação da legalidade da
acumulação de cargos públicos ocupados por servidores públicos federais vinculados às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) localizadas no Estado
do Tocantins (TC 021.871/2011-6).
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 26, DE 2012
Aviso nº 477-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 16 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 021.871/2011-6, pelo Plenário desta Corte
na Sessão Ordinária de 16-5-2012, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Aviso nº 26, de 2012, vai à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pela ordem, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, eu gostaria de solicitar a minha inscrição como
comunicação inadiável; sou a segunda.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A segunda inscrita creio que é a Senadora
Ana Amélia.
Senadora Ana Amélia.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão
da oradora.) – Presidente Marta Suplicy, eu sou a primeira inscrita para comunicação inadiável, por gentileza.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª é a primeira, a segunda é a Senadora
Vanessa.
Pela ordem, Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidenta Marta
Suplicy, eu gostaria de solicitar a minha inscrição para
falar pela Liderança do PTB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito, Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – É o terceiro inscrito, Senador Paim.
Antes de dar a palavra à Senadora Ana Rita como
primeira oradora inscrita, eu gostaria de falar de uma
grande alegria pessoal e de muitos deste País hoje,
quando a Comissão de Direitos Humanos, Senador
Collor, aprovou um projeto de minha autoria, e relatoria da Senadora Lídice da Mata, que inclui no Código
Civil a união estável entre homossexuais e sua futura
conversão em casamento.
A proposta transforma em lei uma decisão já
tomada, por unanimidade, pelo Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, quando reconheceu a união
estável de homossexuais como unidade familiar. E,
na sua relatoria, a Senadora Lídice da Mata colocou
palavras que eu gostaria de repetir:
O Projeto dispõe somente sobre a união
estável e o casamento civil, sem qualquer
impacto sobre o casamento religioso. Dessa
forma, não fere de modo algum a liberdade
de organização religiosa nem a de crença de
qualquer pessoa, embora garanta, por outro
lado, que a fé de uns não se sobreponha à liberdade pessoal de outros.
Com a palavra a Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª
Presidenta, quero aproveitar para parabenizá-la pela
aprovação do projeto, na manhã de hoje, na Comissão de Direitos Humanos. Também quero saudar aqui
todos os colegas Senadores e Senadoras.
É com imensa satisfação que ocupo, hoje, a tribuna para afirmar que vivemos no Parlamento brasileiro,
esta semana, um dia histórico, com a aprovação, na
última terça-feira, pela Câmara dos Deputados, da PEC
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438, do ano de 2001. A PEC permite a expropriação de
imóveis rurais e urbanos onde a fiscalização encontrar
exploração de trabalho escravo. Esses imóveis serão
destinados à reforma agrária ou a programas de habitação popular.
Passados 124 anos da abolição oficial da escravatura e após mais de 11 anos de tramitação no Congresso Nacional, enfim, a Câmara Federal, aprovou em
segundo turno a Proposta de Emenda à Constituição.
A votação da PEC foi possível após um acordo de líderes e depois de muita pressão dos trabalhadores que,
por anos a fio, se mobilizam pela aprovação da PEC.
Desde já, quero parabenizar as centrais sindicais: a CUT, a CPT, o MST, a Contag, e tantos outros
movimentos sociais que sempre estiveram à frente
desta luta.
Quero cumprimentar, também, os Deputados e
as Deputadas que disseram sim ao fim do trabalho
escravo, votando a favor da PEC. Quero cumprimentar e elogiar, ainda, os integrantes e as integrantes da
Frente Parlamentar Mista peia Erradicação do Trabalho
Escravo e o Deputado Domingos Dutra que preside o
grupo do qual, com muito orgulho, faço parte. A Frente, relançada no ano passado, cumpre um papel muito
importante no Congresso Nacional.
A vitória dessa terça-feira, sem dúvida, é fruto
do trabalho de todas e todos estes lutadores e estas
lutadores e do conjunto da sociedade brasileira. Pois,
isso foi o que mostrou o resultado da votação na Câmara, onde a PEC foi aprovada por 36 votos a favor,
29 contra e 25 abstenções. Ou seja, foi aprovada por
ampla maioria. Foi mais uma vitória de todas e todos
aqueles e aquelas que sonham e lutam por uma vida
digna, fraterna e de plena cidadania.
A PEC que teve origem aqui no Senado, como
sofreu modificações na Câmara Federal, retornará a
esta Casa.
Prezadas Senadoras, Prezados Senadores, Srª
Presidenta, quero fazer um apelo a todos e a todas
para que votemos o mais rápido possível a PEC pelo
fim do trabalho escravo aqui nesta Casa. Apelo, também, ao nosso Presidente Sarney, à Mesa Diretora e
a todos os líderes para que coloquem a PEC na pauta
de votação do Senado.
Em pleno século XXI e com o prestígio e a respeitabilidade adquiridos pelo Brasil na última década,
não podemos mais conviver com práticas próprias do
período medieval. É mais do que urgente que acabemos
com o trabalho escravo em nosso País. Se queremos,
e é claro que nós queremos, uma vida digna, fraterna e
de plena cidadania para todos os brasileiros e todas as
brasileiras temos que colocar fim ao trabalho escravo.
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Aprovar a PEC 438 significa vitória do Parlamento
e uma demonstração de dignidade e respeito à vontade
da sociedade brasileira. É fundamental para o Brasil
erradicar o trabalho escravo. É uma demonstração ao
mundo de que o Brasil não comporta mais nenhum tipo
de política que leve ao trabalho análogo à escravidão.
Portanto, a luta não se encerra com a aprovação
da PEC na Câmara. Vencemos mais uma importante batalha e, daqui para frente, devemos nos manter
vigilantes e continuar atentos para evitar novos retrocessos e para colocar fim a essa situação a que ainda
são submetidos centenas de trabalhadores e trabalhadoras de nosso País.
Dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, mostram que, nos últimos seis anos, 40 mil
pessoas foram libertadas em todo o Brasil de trabalhos análogos à escravidão. O levantamento, denominado de Perfil dos Principais Atores Envolvidos no
Trabalho Escravo Rural no Brasil, aponta que mais de
50% desta população é composta por homens com
até 30 anos e em sua maioria migrantes do Nordeste,
80% deles negros. As informações tiveram por base
pesquisa realizada entre 2006 e 2007 nos Estados de
Mato Grosso, Pará, Bahia e Goiás, que se encontram
no topo da lista de denúncias.
De acordo com a OIT e o Ministério do Trabalho e
Emprego, 50% dos registros realizados entre os anos
de 1995 e 2011 estavam concentrados no Pará. No
mesmo período, Mato Grosso registrou 30% das denúncias. Para a OIT, os negros e as negras estão mais
vulneráveis ao trabalho escravo devido à situação de
miséria a que, muitas vezes, são expostos.
A falta de oportunidades em empregos decentes
para brasileiros e brasileiras que não possuem qualquer qualificação profissional e a relativa fragilidade
das redes de proteção social os obriga a aceitarem
condições precárias de trabalho em locais onde sua
dignidade e liberdade são violentadas.
Nas fazendas, diariamente, são encontradas pessoas alojadas em barracos improvisados com lonas,
sem banheiros ou com banheiros sem qualquer condição de higiene e funcionamento, sem água potável
e com alimentação de baixa qualidade.
É nosso papel e de todas e de todos aqueles e
aquelas que lutam pela afirmação e ampliação de nossa cidadania continuar na luta para libertar todos os
trabalhadores e todas as trabalhadoras desta absurda
e inaceitável situação.
É isso, Srª Presidente, que eu gostaria de dizer
neste momento.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Ana Rita.
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A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sim, Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permite-me um aparte?
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sim, com
certeza.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senadora
Ana Rita, quero cumprimentar V. Exª por trazer este
tema ao plenário do Senado. Tive a oportunidade de
comentar também, rapidamente, lá na Comissão de
Direitos Humanos. Tenho dito o seguinte: quem não
comete o crime de ter trabalhadores sob a escravidão,
seja na cidade ou no campo, não tem que temer. Lamento só que foram quase 12 anos. Essa PEC começou aqui, o Senador Ademir Andrade, foi para a Câmara, volta agora e teve uma pequena melhora, porque
botaram agora a palavra “urbano”, na área rural e na
área urbana, não é? Consequentemente, o Senado
não tem mais como voltar atrás. Ou o Senado aceita
a introdução da Câmara, ou vai ter que ratificar que
já votou. Por isso que não cabe mais discussão. Acho
até que devemos aceitar o adendo que a Câmara colocou, que não é só na área rural e também na área
urbana, como vimos recentemente em São Paulo. Por
isso que estou consciente e convicto de que o Senado
vai aprovar, ainda neste semestre, antes do recesso
de 15 de julho, a PEC do Trabalho Escravo, para que,
de uma vez por todas, a gente mostre ao mundo que
no Brasil nós combatemos e estamos acabando com
o trabalho escravo. Aqueles que cometeram esse crime vão ter que responder e vão ficar sabendo que, se
cometerem, vão perder, sim, a sua propriedade. Parabéns a V. Exª, que é Vice-Presidente da Comissão
de Direitos Humanos e tem uma posição sempre de
grande satisfação para este Senador, que tem a alegria
de estar naquela Comissão com V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada,
Senador Paim, pelo aparte.
Acredito que esta Casa também tem a consciência de que é preciso votar urgentemente a matéria e,
com a modificação, com o complemento que a Câmara
fez, que melhorou e qualificou o projeto, com certeza,
nesta Casa, não terá a menor dificuldade de passar.
Então, acreditamos muito que possa ser aprovado o
mais rápido possível.
Espero também, Senador Paim, que a sociedade
brasileira saiba reconhecer o esforço de muitos Parlamentares e de muitos movimentos sociais que batalharam, durante estes onze anos, para que esta PEC
seja aprovada. Então, parabéns a todos os Deputados
e Deputadas Federais; parabéns a todas as entidades que lutaram, trabalharam e batalharam para que
a PEC fosse aprovada. E parabéns também à Frente

242

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Parlamentar, que se empenhou muito na pessoa do
Deputado Domingos Dutra, um grande lutador e batalhador desta causa. Então, parabéns a todos por essa
grande vitória.
É isso, Srª Presidenta.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Cumprimento V. Exª. Sem dúvida
nenhuma...
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu tinha
pedido um aparte à Senador Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Senadora
Ana Amélia, desculpe-me.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senadora
Vanessa, peço um minuto apenas.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Fique à vontade.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu queria
felicitar o Senador Paim pelo aparte em que sublinhou
a questão de que, agora, é dado um tratamento de
igualdade ao trabalho escravo ou degradante para a
área rural e urbana. Essa é uma forma justa de fazer
a avaliação, uma vez que nós também, na primeira
audiência que tivemos na CDH para discutir essa matéria, no início da Legislatura, ano passado, ouvimos
um relato dramático de trabalhadores na área da indústria têxtil de confecções, imigrantes ilegais, sendo
explorados na indústria. Então, essa igualdade é muito
importante do ponto de vista da justiça que foi tratada. E
essas áreas urbanas serão usadas para fazer moradias
populares. No caso da área rural, para assentamento.
Agora, felicito V. Exª. A decisão foi democrática. O que
esta Casa precisa é criar uma regulamentação que dê
segurança jurídica, para dar, pelo menos, a garantia
de recurso ou de defesa, quando houver. Às vezes, do
ponto de vista de um fiscal, ele pode ter argumentos
que não necessariamente sejam argumentos técnicos.
E, para encerrar, eu queria também dizer que, em seu
pronunciamento, há o seguinte: “nas fazendas, existe
trabalho escravo”. Acho que até por uma questão de
justiça – e V. Exª é uma pessoa justa –, o trabalho degradante existe em algumas áreas rurais. Então, “nas
fazendas” dá a ideia de que toda área rural brasileira
é submetida a trabalho degradante. E não é o caso.
Sei que não foi o desejo de V. Exª, mas no seu texto
está “nas fazendas, existe”. Então, é preciso separar o
joio do trigo. Como disse o Senador Paim, quem deve
tem de pagar, mas quem não deve não pode ser injustiçado, porque a maioria dos trabalhadores e dos
produtores rurais brasileiros tem compromisso com a
justiça social, com a observância das leis trabalhistas e com esse cuidado com os trabalhadores. Então,
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essa é a observação que faço, Senadora Ana Rita,
cumprimentando-a pelo pronunciamento.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigada,
Senadora.
Durante o discurso da Sra. Ana Rita, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Obrigada a V. Exª, Senadora Ana Rita,
a quem cumprimento pelo pronunciamento, visto que a
aprovação, pela Câmara dos Deputados, da PEC que
trata do trabalho escravo foi, sem dúvida nenhuma,
uma conquista para o povo brasileiro.
Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora
Vanessa Grazziotin, peço a palavra pela ordem, sem,
contudo, abrir mão de, depois, usar o meu tempo de
cinco minutos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Aproveitando que V.
Exª estava hoje na CPMI, quero dizer, Srª Presidenta,
que, ainda que haja aquela velha história de se poder
ponderar: “Paim, isso é uma bobagem, não fale”, eu
não tenho essa de não falar. Então, quero dizer que,
para alegria minha, tenho recebido homenagens em
quase todos os Estados do Brasil.
Por exemplo, Presidente Collor, em novembro,
serei homenageado no seu Estado. Fui convidado
porque lá é a terra de Zumbi.
No Amazonas, eu já fui convidado por V. Exª
para fazer palestra e lá recebi uma placa do movimento social.
Eu vou a todos os Estados e não tenho culpa se
um cidadão, na Câmara de Vereadores, encaminha o
pedido de homenagem, como uma placa ou o título de
cidadão, e, depois, diz que me conhece.
O que aconteceu? Um cidadão disse que me conhece porque eu já fui a Goiás. E fui a Goiás, sim, por
duas vezes, e, numa delas, recebi uma homenagem
na Câmara de Vereadores de Goiás – uma bela homenagem! Fiz uma palestra sobre a Previdência. Fui
num dia e voltei no outro, aliás como tenho feito em
todo o País: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Bahia,
Rio Grande do Sul, enfim.
Então, estou muito tranquilo ao dar esse depoimento, a não ser que, de hoje em diante, eu recuse,
Presidente Collor, Mozarildo, Ana Rita e Ana Amélia,
os convites que me fazem. Ora, fazem o convite, eu
não conheço o cidadão, o deputado estadual ou o ve-
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reador, depois, o cidadão diz: “Ah, eu conheço o Paim”,
como esse disse, “Eu conheço Mário Covas”. Que bom,
porque Mário Covas foi um grande homem público! “Eu
conheço o Ministro da Justiça, Eduardo Cardozo”. E
disse que conhecia, também, o Paim, porque eu fiquei,
de fato, lá em Goiás, onde fiz essa palestra tranquilamente, pousei lá e vim embora, sob responsabilidade
da Câmara de Vereadores de Goiás. Só fiz a palestra
e vim embora no outro dia.
Então, faço este esclarecimento para que não
fique nenhuma dúvida.
Eu não vou aceitar a provocação para não mais
ir a Roraima, por exemplo, quando for convidado, ou
ao Espírito Santo, onde já recebi placa também. Já
estive lá.
Então, eu faço este esclarecimento para que não
fique nenhuma dúvida. Se você não fala, alguém vem e
diz: “Por que você não falou?”. Se você fala, outro diz:
“Ah, não fala que isso aí é bobagem”. Eu falo; falo e
continuarei aceitando os convites, embora não conheça
os autores dos convites, como foi esse caso de Goiás.
Esclarecido, agradeço a tolerância de V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente. O esclarecimento de
V. Exª, Senador Paim, ficará registrado, e certamente
V. Exª se refere ao depoimento de uma das pessoas
que esteve hoje na CPMI que investiga a participação
da máfia, do grupo organizado, possivelmente coordenado pelo Sr. Carlos Cachoeira.
Convido agora para fazer uso da palavra, utilizando o tempo de liderança do PTB, o Senador Fernando
Collor de Mello.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora
Vanessa Grazziotin, eu perguntaria a V. Exª se eu poderia ceder a minha vaga para a Senadora Ana Amélia
e eu falaria, em seguida.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sim, para a Senadora Ana Amélia,
é claro. É que eu fui informada pela Senadora Marta,
que abriu os trabalhos, que havia um entendimento
de que falaria V. Exª.
Mas, perfeitamente, fala agora a Senadora Ana
Amélia; posteriormente, o Senador Mozarildo, como
orador inscrito; e, em seguida, V. Exª, pelo tempo da
liderança.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Está muito bem. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Convido para fazer uso da palavra a
Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) –
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Obrigada, Presidente Vanessa Grazziotin. Obrigada,
Senador Fernando Collor, pela gentileza.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, foi aprovado requerimento de minha autoria para
realizar uma audiência pública na comissão mista que
trabalha na apreciação de uma medida provisória por
demais polêmica, Senador Fernando Collor, a MP nº
568, de 2012, que prevê a criação de gratificações,
mudanças de planos de cargos e reajuste de salários
de servidores públicos.
Incluí na lista de convidados a Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior; o
Secretário-Geral da Confederação dos Trabalhadores
no Serviço Público Federal, Josemilton Maurício da
Costa; a Presidente do Sindicato Nacional dos Docentes
das Instituições de Ensino Superior, Marina Barbosa
Pinto; e o Secretário de Assuntos Jurídicos da Federação Nacional dos Médicos, Antônio José Francisco
Pereira dos Santos.
Essa medida provisória é motivo de enorme confusão entre várias categorias, pois beneficia alguns
servidores públicos, mas parece ser um presente de
grego para outros.
É preciso denunciar deste plenário que essa
proposta do Governo penaliza as áreas de medicina,
medicina veterinária, servidores do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, agentes comunitários
de saúde e tantos outros.
As entidades que representam essas categorias
denunciam que a medida provisória irá alterar, de forma
substancial, a jornada de trabalho, as gratificações e
a remuneração básica dessas categorias.
Na prática, a MP revoga a lei e vai causar uma
redução salarial de 50% aos médicos e veterinários,
por exemplo. Redução esta que deve atingir inclusive
profissionais já aposentados.
Essa situação já provocou inclusive uma paralisação de 24h dos hospitais federais universitários do
Rio de Janeiro, na última terça-feira. E, ontem, em São
Paulo, houve também uma paralisação.
Outro exemplo da distorção que está acontecendo, e por isso as manifestações gerais, é que eu tenho
recebido no meu gabinete – imagino os demais Senadores – propostas para alterar, porque, do jeito que está,
ela vai representar, especialmente na área do Dnocs,
Senador Fernando Collor, V. Exª que é de Alagoas, da
região Nordeste... Caíram em 70% os vencimentos dos
servidores do Dnocs, que é o Departamento Nacional
de Obras contra as Secas.
Eu ouvi o depoimento dramático de um Deputado
de Pernambuco, do PSB, dizendo que já vinte servidores morreram, uns por depressão, outros desespera-
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dos, porque não é possível aceitar que o salário caia
70% de uma hora para outra.
Eu não sei quem sugeriu à Presidenta Dilma
Rousseff, que é tão sensível às questões sociais,
essa medida provisória. Eu penso que seria melhor,
do ponto de vista político, Senadora Vanessa Grazziotin, Senador Paulo Paim, tão voltado a essas causas
sociais prioritárias, que a Presidenta Dilma Rousseff
retirasse essa medida provisória, ou que nós, aqui,
anulássemos os efeitos da referida medida provisória,
a fim de encontrarmos um caminho mais correto para
definir essas questões salariais relacionadas à Medida
Provisória nº 568.
Essa medida provisória, de fato, tem mudanças
que mostram ao Governo que o envio desta medida
provisória está equivocado. A redução de salários é
inconstitucional no nosso País e não pode ser abrandada por compensações que, mais cedo ou mais tarde,
poderão ser retiradas ou modificadas.
Inúmeras emendas já estão sendo apresentadas,
o que não me surpreende. Essa medida provisória é
mais uma imposição ao Congresso Nacional.
Eu sugeriria realmente à Presidenta Dilma Rousseff que retirasse a medida provisória de tramitação
para encontrar o meio termo.
No âmbito também da questão salarial, eu recebi
hoje dos Fiscais Federais Agropecuários uma solicitação reforçando o pedido já encaminhado ao Ministro
Mendes Ribeiro Filho e à Ministra Miriam Belchior no
sentido da adoção de um regime de remuneração por
subsídio, o que representará a correção das distorções
entre os valores salariais percebidos pelos integrantes
da carreira de Fiscal Federal Agropecuário.
Esse é um pleito de uma categoria extremamente
relevante quando o Brasil ganha protagonismo como
um dos maiores exportadores mundiais de todo o complexo de produtos de origem vegetal e animal. Somos
um dos maiores exportadores de soja, de todo o complexo da carne e assim por diante. Então, os fiscais
federais têm um trabalho muito importante e relevante
nesse aspecto, pelo que reforço a solicitação do Ministro Mendes Ribeiro Filho encaminhada à Ministra
Miriam Belchior.
Para terminar, Srª Presidente, Senadora Vanessa, eu queria dizer que, hoje, a Comissão de Logística
aprovou, com relatoria ad hoc do Senador Aloysio Nunes Ferreira, um projeto de minha autoria – em caráter
terminativo na Comissão de Constituição e Justiça –
que define, Senador Fernando Collor, Senador Mozarildo, Senadora Ana Rita, Senador Paim, um reajuste
de 25% nas obras contratadas pelo Governo Federal
para remodelação ou reforma.
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Hoje, a Lei nº 8.666 determina que o reajuste
possa chegar a 50%. Quando se tem a possibilidade,
já na lei, de que haja um reajuste de 50%, quando se
faz uma licitação, já se está baixando o preço, porque
se sabe que ele vai aumentar ali adiante em 50%. Ora,
com a inflação baixa que temos, não há nenhuma necessidade de ter uma autorização do próprio Governo,
na lei, assegurando 50% de reajuste.
Então, eu sugeri e hoje foi aprovado que o reajuste tem de ser igual ao aplicados para obras novas,
ou seja, de 25%, o que já seria muito, considerando os
níveis de inflação. O ideal seria ter corrigida a inflação
do período entre a obra contratada e a sua realização.
Com esse projeto, eu penso que podemos exigir das construtoras ou das empreiteiras e do próprio
Governo um melhor planejamento nas obras públicas
para economizar o dinheiro, que é escasso para setores
muito importantes, como a segurança, a educação, a
área de logística. Eu penso que, se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, teremos a chance
de dar uma transparência melhor e também um maior
controle com o uso do dinheiro público, porque o que
estamos vendo hoje é realmente uma falta de atenção
com esse recurso que é escasso em outras áreas,
permitindo esse reajuste de 50% que é inaceitável no
meu entendimento.
Então, espero que os Senadores ajudem a aprovar esse meu projeto na Comissão de Constituição e
Justiça.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB ‑ AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª também,
Senadora Ana Amélia. Tenho reparado que vários Senadores e Senadoras têm ocupado a tribuna para falar
acerca da medida provisória que trata de servidores
públicos, não só de médicos, mas de outras categorias também, relatando a diminuição de salário com o
aumento da jornada de trabalho. Queremos somar-nos
ao pleito de V. Exª, para que o Governo Federal reveja
e debata efetivamente essa questão. No que diz respeito aos médicos, sabemos da dificuldade do Poder
Público em manter o médico. Manter o mesmo salário
de uma jornada de 20 horas e passar a jornada para
40 horas semanais é algo que tem de ser profundamente debatido.
Convido a fazer uso da palavra, como Senador
inscrito, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Cumprimento todos e todas que visitam o Senado Federal e lhes agradeço a visita.
Senador Mozarildo, V. Exª está com a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Vanessa Grazzio-
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tin, neste momento em que V. Exª, Senadora do Amazonas, preside a sessão, é uma felicidade falar sobre
um tema importante para a nossa região e, sobretudo,
para todas as chamadas cidades gêmeas das nossas
fronteiras, desde o norte até o sul do Brasil.
Trata-se, Senadora Vanessa, de um projeto de lei
de autoria do Presidente da Câmara, Deputado Marco
Maia, que lá foi apresentado sob o nº 11 – é o PLC nº
11 –, que cuida da autorização para o funcionamento
nas chamadas cidades gêmeas de fronteiras de free
shops ou, falando em português, de lojas francas, em
que as pessoas possam, de fato, estando ou morando na fronteira, comprar, com impostos baixos ou sem
impostos, produtos do país de origem.
Veja bem: o mais inacreditável é que estamos propondo isso, quando, do outro lado, nos diversos países
que fazem fronteira conosco – desde o Oiapoque, no
Amapá, e de Pacaraima e Bonfim, em Roraima, descendo até o Chuí, no Rio Grande do Sul –, 28 cidades
apenas, Senadora Vanessa, vão ser beneficiadas. Digo
“apenas”, porque são as cidades gêmeas. Inacreditavelmente – vou citar o exemplo do meu Estado –, em
Pacaraima, pagamos todos os impostos; do outro lado
da fronteira, em Santa Helena, não há pagamento de
imposto algum. Então, o que se compra no Brasil por
um preço, do outro lado, na Venezuela, custa, às vezes, um quinto do valor que se cobra em Roraima. E
deve ser a mesma coisa em Tabatinga, nas cidades do
Rio Grande do Sul, como, por exemplo, Uruguaiana,
Rivera e muitas outras.
Na verdade, o que se está tentando aqui é atualizar a realidade dessa população que vive com dificuldade nas fronteiras terrestres deste País, que estão
abandonadas sob todos os aspectos. Não há vigilância
permanente em relação às Forças Armadas, porque
não há pessoal e equipamento necessário, nem unidades militares necessárias. Com relação à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal, acontece a mesma
coisa: não há pessoal, nem equipamentos. E, no que
tange às outras áreas, como saúde e educação, nem
se fala, é pior ainda. Para ser brasileiro nessa região,
tem de se pagar um preço maior ou, então, ficar sujeito a essa aventura de ir para o outro lado, comprar
até o limite permitido e voltar para o lado de cá. O pior
é que muitos brasileiros que moram nas cidades gêmeas vão trabalhar do outro lado, muitas vezes sem
previdência, dando mão de obra para o país vizinho e
nos deixando sem essa mão de obra. É um absurdo
que isso ainda exista!
O Deputado Marco Maia teve a felicidade de
apresentar esse projeto na Câmara, e, portanto, já
queimamos a etapa daquela Casa. Estamos agora no
Senado. E, por coincidência, sou Relator desse projeto
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na Comissão de Relações Exteriores, e a Senadora
Ana Amélia, que aqui está presente, é a Relatora na
Comissão de Assuntos Econômicos, que são as duas
Comissões pelas quais o projeto vai tramitar. E, se não
houver recurso, o projeto será terminativo e irá para a
sanção presidencial.
Fico preocupado porque já vi um parecer da Receita Federal contrário ao projeto, querendo que várias
emendas sejam incluídas, de forma que o referido projeto tenha de voltar para a Câmara, preocupando-se
em cobrar um preço ainda maior dos brasileiros que
vivem naquela região. Penso que os que vivem em
uma cidade gêmea de fronteira e, pior ainda, nas que
não são gêmeas já estão pagando um preço muito
alto por serem brasileiros e estarem por lá, inclusive
guarnecendo essas fronteiras.
Ontem, houve uma reunião com o Presidente da
Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia, da qual
participamos a Senadora Ana Amélia e eu – ou seja,
os dois Relatores no Senado –, um Deputado Estadual
do Rio Grande do Sul e mais dois outros Deputados
que nos estavam acompanhando. Conversamos com
o Deputado Marco Maia para que possamos fazer uma
negociação com o Poder Executivo – leia-se Receita
Federal e Ministério da Fazenda – para que esse projeto seja aprovado como está. E, se a Presidenta Dilma achar que deve vetar um ponto ou outro que seja,
no entender dos encarregados da área econômica,
prejudicial ao País, que o faça! Mas não consigo entender, realmente, que País é este em que não há estímulo para que as pessoas vivam melhor justamente
em suas fronteiras.
Em Roraima, por exemplo, há, no mínimo, um
cinismo por parte das autoridades brasileiras quando
não permitem que a própria Petrobras importe combustível – gasolina e óleo diesel – da Venezuela para
ela própria revender em Roraima. Do outro lado da
fronteira, o litro de gasolina não chega a R$0,20. Com
R$50,00, abastece-se qualquer carro com capacidade
para mais de cem litros. É inacreditável esse descaso! Não se permite a importação do combustível sob
a alegação de que a Petrobras pode perder. Imagine,
Senadora Vanessa! O que significa para a Petrobras o
consumo médio anual em Roraima durante cinco anos?
Nada! Não chega a ser 1% do que a Petrobras vende
no Brasil todo. No entanto, é proibida a importação,
não se permite a abertura de free shops.
O que é mais grave é que havia uma área de livre
comércio em Pacaraima, por iniciativa do então Presidente da República José Sarney, mas ela foi retirada de
Pacaraima e levada para Boa Vista. Permaneceu pelo
menos uma, que eu, aproveitando a carona da mensagem do Presidente Sarney, levei para Bonfim, mas,
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até hoje, na prática, não funciona. No entanto, do outro
lado da cidade de Bonfim, em Lethem, compram-se
todos os produtos, desde um tênis até produtos mais
sofisticados, e, muitas vezes, eles são mais baratos
do que o são em meu Estado.
Então, é muito importante esse projeto para melhorar a qualidade de vida das pessoas que lá vivem,
para melhorar a economia familiar de cada pessoa e
também para desenvolver o comércio, propiciando,
assim, que haja mais geração de emprego e, portanto, consequentemente, o desenvolvimento mais adequado daquelas cidades que são vitais. Pacaraima, no
meu Estado, fica de um lado; Santa Helena, na Venezuela, do outro lado. Bonfim fica de um lado; Lethem,
na Guiana, do outro lado. Se esse projeto merecer a
celeridade que espero merecer, o Governo Federal
vai fazer, mediante uma iniciativa parlamentar, cujo
autor na Câmara foi o Deputado Marco Maia, hoje
Presidente da Câmara, uma grande justiça para com
essas populações.
Eu gostaria de mencionar o número de cidades
beneficiadas, Senadora Vanessa Grazziotin: no Acre,
quatro cidades; no Amazonas, uma cidade; no Amapá,
uma cidade; no Mato Grosso do Sul, quatro cidades;
no Paraná, três cidades; em Rondônia, uma cidade;
em Roraima, duas cidades; no Rio Grande do Sul, dez
cidades; em Santa Catarina, uma cidade. Portanto, o
total é de 28 cidades beneficiadas, que são atualmente
cidades gêmeas.
Para não tomar mais o tempo dos oradores que
me vão suceder, eu gostaria de pedir a V. Exª que autorizasse a transcrição deste mapa com as cidades gêmeas e do meu parecer ao projeto, que já está pronto
– darei entrada hoje mesmo na Comissão de Relações
Exteriores. Vou pedir ao Presidente Collor que paute
esse projeto das cidades gêmeas, cujo parecer será
concluído hoje – pretendo dar entrada hoje mesmo
na Comissão de Relações Exteriores; sou o Relator.
Quero também que seja transcrito aqui, Senador
Collor, o parecer, a Nota Técnica da Receita Federal e
também os contra-argumentos ao parecer da Receita
Federal, porque – repito – a Receita Federal tem de
pensar que mais importante do que só taxar e cobrar
é ver a parte social desses investimentos. O que o
País vai ganhar, de fato, ao beneficiar essas cidades
é maior do que qualquer tipo de não renúncia, segundo o termo técnico.
Concluo, pedindo a V. Exª autorização para que
seja feita a transcrição, na íntegra, dessas matérias a
que me referi.
Muito obrigado.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
PARECER Nº , DE 2012
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n° 11, de 2012 (n° 6.316, de 2019,
na origem), do Deputado Marco Maia, que
inclui artigo ao Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de
abril de 1976, que dispõe sobre bagagem
de passageiro procedente do exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro,
estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras apreendidas e dá outras providências, a fim de autorizar a instalação de
Lojas Francas em Municípios da faixa de
fronteira cujas sedes se caracterizam como
cidades gêmeas de cidades estrangeiras;
e institui o Regime Aduaneiro Especial de
Exportação pelo Varejo Nacional.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão, o Projeto de Lei
da Câmara (PLC) n° 11, de 2012 (nº 6.316, de 2009,
na origem), de autoria do Deputado Marco Maia, que
inclui artigo ao Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de
1976, que dispõe sobre bagagem de passageiro procedente do exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro, estabelece normas sobre mercadorias
estrangeiras apreendidas e dá outras providências, a
fim de autorizar a instalação de Lojas Francas em Municípios da faixa de fronteira cujas sedes se caracterizam como cidades gêmeas de cidades estrangeiras;
e institui o Regime Aduaneiro Especial de Exportação
pelo Varejo Nacional.
O projeto tem por objetivo, inicialmente, permitir
a instalação de lojas francas em sedes de Municípios
caracterizados como cidades gêmeas de cidades estrangeiras na linha de fronteira do Brasil.
Ademais, cria Regime Aduaneiro Especial de
Exportação pelo Varejo Nacional, no âmbito da tributação federal, a fim de beneficiar o turista estrangeiro
que adquire bens portáveis no País com a restituição
de impostos e contribuições federais no momento de
seu retorno.
Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a
proposição à revisão desta Câmara Alta, onde não
recebeu emendas.
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A matéria foi distribuída à Comissão de Relações
Exteriores e à Comissão de Assuntos Econômicos,
cabendo à última a decisão terminativa.
II – Análise
Os requisitos formais de constitucionalidade são
atendidos pelo Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 11,
de 2012, tendo em vista que a matéria deve ser disciplinada em lei ordinária (CF, art. 48, X), não havendo,
também, qualquer reparo no tocante à constitucionalidade material e à juridicidade.
Quanto ao mérito, verifica-se que a proposição
se justifica.
Cabe como competência à Comissão de Relações Exteriores analisar questões que digam respeito
ao comércio exterior, sobretudo à política internacional que o envolve, enquanto a Comissão de Assuntos
Econômicos versará sobre a questão tributária, os
aspectos econômicos e financeiros.
O projeto em questão, inicialmente, irá beneficiar
muitas cidades brasileiras com a possibilidade de abertura de lojas francas. De início, estima-se que cerca de
vinte e oito cidades de nove estados são enquadradas
na categoria de gêmea de cidade estrangeira, envolvendo de imediato o Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima,
Rondônia e Santa Catarina.
Atualmente, brasileiros se deslocam a essas cidades fronteiriças para adquirir produtos, mas não há
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a possibilidade de estrangeiros virem ao Brasil comprar em lojas francas, que aqui estão adstritas a aeroportos e portos. A presente proposição corrigirá essa
distorção, incrementando o turismo e beneficiando a
qualidade de vida de cidadãos brasileiros e a saúde
financeira de muitos Municípios.
Quanto ao segundo objeto da proposição, a de
criar Regime Aduaneiro Especial de Exportação pelo
Varejo Nacional, que seria o equivalente ao tax free
ou détache, do ponto de vista das relações exteriores
igualmente é positivo, pois estimula o turista a adquirir
produtos na sua estada no Brasil.
Ambos os objetivos são extremamente bem-vindos para o desenvolvimento brasileiro, para a atração
de novo tipo de turista estrangeiro ou de novo consumo realizado por turista estrangeiro.
Por fim, frisamos que o PLC nº 11/2012 trata de
providência da maior importância, que acompanha a
intensificação das relações do Brasil com outros Países
e da vinda de estrangeiros a nosso País, e a tentativa
de incluir o Brasil na rota do turismo de compras, modalidade que tem sustentado grandes economias após
a recente crise dos subprimes, como por exemplo os
Estados Unidos da América.
III – Voto
Destarte, opinamos pela Aprovação do Projeto
de Lei da Câmara nº 11, de 2012.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – V. Exª, Senador Mozarildo, será atendido na forma regimental.
Se o próximo orador me permite, eu quero aqui
apenas registrar que, no ano de 2008, o Presidente
Lula e o Presidente Uribe, da Colômbia, quando da ida
do Presidente Lula à Colômbia, assinaram um acordo
especial internacional, que criava uma zona de regime
especial fronteiriço, prevendo o livre comércio entre
Tabatinga e Letícia.
Esse acordo foi assinado em 2008. Nós o aprovamos no Brasil, em 2010, e a Colômbia aprovou-o em
junho deste ano. Ainda falta ser publicado no Diário
Oficial da Colômbia.
Então, isso que aconteceu com a nossa região,
imagino, é o que pretende o projeto para todas as cidades irmãs gêmeas entre o Brasil e outras nações.
Senador Fernando Collor. (Pausa.)
Eu peço desculpas, Senador Fernando Collor. É
esse clima que acomete a saúde de todos nós.
V. Exª tem a palavra e fala como Líder do PTB.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado a V. Exª, Presidenta Vanessa Grazziotin.
Srªs e Srs. Senadores, o novo documento das
Nações Unidas sobre a Conferência Rio+20, com
cerca de 80 páginas, foi proposto no último dia 22
de maio, anteontem, portanto, pelos copresidentes
do processo preparatório, os Srs. Kim Sook, da Coreia
do Sul, e John Ashe, de Antigua e Barbados. A
grande surpresa foi o posicionamento contundente
do Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, até pelo
atraso com que foi feito esse pronunciamento contundente, esse atraso de pelo menos oito meses.
Haverá, agora, uma semana de negociação
do documento entre os dias 29 de maio a 3 de junho, em Nova York. A última reunião preparatória para
negociar o documento será no Rio de Janeiro, de 13 a
15 de junho. O documento não deve ser um marco
em si, mas, sim, um instrumento de lançamento de
processos.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, na Rio+20
poderão ser tomadas importantes decisões para o lançamento de processos que podem fortalecer o desenvolvimento sustentável como um paradigma. Surgiu no
processo negociador um novo instrumento-chave para
orientar esse caminho: são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Até 2015
Até 2015, seriam definidos esses objetivos, que
se constituiriam como universais e assegurariam o seu
mainstreaming em áreas ainda não acordadas, como
energia, oceanos, cidades, água, entre outros.
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Nessa mesma linha, deve prosperar também a
criação de um foro de alto nível para acompanhar e coordenar de forma mais eficiente e com mais autoridade
os trabalhos de todo o sistema das Nações Unidas na
direção do desenvolvimento sustentável.
Assim, a Rio+20 poderá ser o início de uma nova
forma de se perceber o futuro, com maior foco sobre
a necessidade de mudança dos padrões insustentáveis de produção e consumo, e a prioridade absoluta
dada pela comunidade internacional à erradicação
da pobreza.
De forma a integrar ainda mais a participação
da sociedade civil nos debates, o Brasil, o Governo
brasileiro, com as Nações Unidas, vem promovendo
um debate universal sobre o seguinte tema: “Que recomendações você faria aos seus Chefes de Estado,
ou aos Chefes de Estado de modo geral, na Rio+20?”
Essa é a pergunta, e essas recomendações estão sendo recolhidas on-Iine, desde o início de maio, e organizadas por trinta universidades: dez delas sediadas no
Brasil, dez no mundo em desenvolvimento, e as outras
dez em países desenvolvidos. Aqueles que queiram
manifestar a sua opinião, fazer a sua pergunta, podem
utilizar o endereço eletrônico, que é: radiologues.org.
Agora, inicia-se a fase de votação das recomendações. Entre seis e oito das recomendações mais
votadas serão levadas aos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável, que se realizarão entre 16 e 19 de
junho. Um grupo de debatedores altamente qualificado
– pessoas que receberam prêmio Nobel, empresários,
ONGs, cientistas, governos locais, entre outros –, escolhido de forma equilibrada por gênero e continente
de origem, irá escolher três dessas recomendações
para cada um dos temas, para serem levadas, então,
aos Chefes de Estado.
Com isso, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores,
promove-se uma nova forma de participação da sociedade civil nos debates das Nações Unidas.
E, aqui, mais uma vez, eu gostaria de fazer este
chamamento à sociedade civil para participar ativamente do processo da Rio+20, durante seu processo
de reuniões, de deliberações, de debates, porque vai
depender fundamentalmente dessa participação da
sociedade civil o sucesso ou o insucesso da Rio+20.
Não há intenção, portanto, de se sobrepor às
discussões de governo ou aos eventos da sociedade
civil. As Nações Unidas estão, com isso, buscando uma
forma mais efetiva – e, para a busca dessa forma mais
efetiva de participação da sociedade civil, o Governo
brasileiro foi decisivo, pela forma como foi conduzido
pelos nossos negociadores – de a sociedade civil participar dos debates e das decisões de seus órgãos com
a integração dos avanços tecnológicos. A Eco-92, há

MAIO 2012

21194 Sexta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

20 anos, nesse sentido, já foi um primeiro passo. Eu
diria até um passo decisivo.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, os dez
dias da Conferência se dividem em três fases muito
distintas: de 13 a 15 de junho, ocorrerão as negociações diplomáticas com vistas a terminar o documento;
entre os dias 16 a 19, haverá os diálogos da sociedade
civil, sem a participação de governos ou entidades das
Nações Unidas, com vistas a reunir trinta recomendações – três para cada um dos dez temas escolhidos
– a serem entregues também aos Chefes de Estado;
por fim, de 20 a 22 de junho, terá vez o Segmento de
Alto Nível com a presença de Chefes de Estado e de
Governo.
Mais de cem líderes, Srª Presidenta, Srªs e Srs.
Senadores, confirmaram já sua presença no Rio de
Janeiro. Estima-se que pelo menos 115 deles virão.
A ausência de alguns líderes de relevantes países do
mundo desenvolvido tem significado político e pode
ser interpretada de diferentes maneiras. A primeira que
vem em mente é a fragilidade do conceito de desenvolvimento sustentável: a crise econômica mostra que
um pilar está se impondo aos outros dois – ou seja, o
pilar econômico se impondo aos pilares ambiental e
social –, e o calendário eleitoral demonstra que o curto
prazo vence o longo prazo, o que é lamentável em um
momento decisivo como esse para o futuro do Planeta.
Cabe destacar, Srª Presidenta, que a comunidade
internacional espera do Brasil liderança na negociação,
mas também na implementação do desenvolvimento
sustentável.
Apesar dos significativos progressos nas áreas
ambiental, econômica e social, analistas apontam para
o fato de que a incorporação efetiva do paradigma do
desenvolvimento sustentável ainda seria um desafio
no Brasil. Poucos países poderiam sair mais favorecidos do que o nosso por um fortalecimento da agenda
da sustentabilidade. O Brasil, que vem encontrando
dificuldades em competir com outras grandes nações
nas áreas de custos de produção ou de tecnologia,
teria seus produtos muito mais bem recebidos, caso
o País fosse reconhecido como um exemplo de sustentabilidade. Entretanto, a questão ambiental ainda
seria vista, lamentavelmente, por importantes atores
nacionais da área empresarial e de governo como um
complicador, quando, na realidade, é um ativo.
O maior legado da Rio+20 para o Brasil poderia
ser assumirmos maior engajamento com essa agenda...
(Interrupção do som.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– (...) criando mais um elemento de softpower para o
Brasil, sobretudo diante dos progressos realizados em
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várias áreas que permitiriam ao Brasil apresentar-se
com a imagem de compromisso claro com a sustentabilidade.
Alguns acham que persiste a visão de que ainda se justificam políticas que levam em consideração
apenas um dos três pilares, ou seja, só por motivos
econômicos, ou só por motivos ambientais, ou só por
motivos sociais. Não existiriam ainda políticas que
seriam resultado de uma análise equilibrada dos três
pilares. E aí, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, o
Código Florestal poderá ser a primeira grande legislação de desenvolvimento sustentável no Brasil, levando em consideração as suas dimensões econômica,
social e ambiental. Temos confiança que a Presidenta
Dilma Rousseff siga em frente, de forma indômita, para
concretizar esse objetivo.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador
Fernando Collor, pelo pronunciamento.
Dando sequência, convido agora para falar, como
orador inscrito, o sempre presente, o disciplinado Senador Paulo Bauer, catarinense, que tão bem representa o nosso Estado, o meu Estado de nascimento.
Com a palavra, V. Exª.
Senador Moka, V. Exª para dirigir a sessão.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Senadora Vanessa Grazziotin, que preside esta
sessão, é um prazer usar da palavra sob seu comando nesta oportunidade. Aproveito para saudar todos
os Senadores e Senadoras presentes.
Antes de fazer meu pronunciamento, quero registrar a presença do Presidente da Associação das
Câmaras de Vereadores do Vale do Itapocu, em Santa
Catarina, Vereador Valmor Pianezzer, que se encontra
presente aqui na Galeria de Honra da sala de sessões,
bem como do Vereador Jean Carlo Leutprecht, de Jaraguá do Sul, que vieram aqui formalizar um convite
para nossa participação em um evento que se realizará na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina,
já no próximo mês e para o qual, obviamente, nós já
agendamos a presença.
Srª Presidente; Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
o jornal Gazeta do Povo, em sua edição on-line, de 23
de abril último, traz um editorial bastante interessante a
respeito da situação dos jovens entre 18 e 24 anos no
mercado de trabalho. De acordo com o texto daquele
jornal, em agosto de 2010, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) alertou para a existência de uma
“geração perdida” –assim o jornal mencionou: geração
perdida – de jovens sem emprego e informou o núme-
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ro recorde de quase 81 milhões de jovens que ficaram
desempregados no mundo em 2009, como consequência da crise financeira internacional.
Sr. Senador, Waldemir Moka, que agora assume a Presidência dos trabalhos, naquela ocasião, a
OIT informava, textualmente, em seu relatório de que
havia o risco do surgimento de uma geração perdida,
constituída de jovens que abandonaram o mercado de
trabalho e perderam as esperanças de poder trabalhar
e ganhar a vida decentemente.
Continua o jornal dizendo que um dos casos
mais dramáticos é o da Espanha, cuja taxa de desemprego, da força de trabalho, chegou a 23,4% em
2012, sendo que entre os jovens esse índice é ainda
mais alarmante, pois chegou a quase 50%. O editorial
conclui afirmando que o melhor momento para o país
adotar medidas que promovam a inserção do jovem
no mercado de trabalho é exatamente quando a economia vai bem e a taxa geral de desemprego está baixa. Esperar que a economia entre em desaceleração
e buscar soluções quando o desemprego for maior é
um equívoco que pode custar caro em termos econômicos, sociais e pessoais.
Os exemplos do mundo aí estão para mostrar
que o Brasil deve agir agora se quiser que jamais
surja em nosso território alguma geração perdida de
jovens angustiados, desesperançados e dependentes
de pais e familiares.
Pois bem, Sr. Presidente, foi a partir da sugestão
da Srª Antonia Iranir Silva, de Jaraguá do Sul, Santa
Catarina, corroborada pela leitura desse editorial da
Gazeta do Povo, que decidi apresentar Projeto de Lei
acrescentando o art. 433-A à Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Essa proposição tem o objetivo de
tornar compulsória a contratação de aprendizes maiores de 18 anos pelas empresas de todo o Brasil.
De acordo com o nosso Projeto, essa contratação de aprendizes maiores de 18 anos deverá ocorrer
em proporção variável, conforme o número de empregados regulares. Assim, por exemplo, uma empresa
que tenha até 200 empregados deverá contratar até
2% desse total como aprendizes maiores de 18 anos.
Além disso, nosso Projeto permite que esse percentual seja reduzido, e mesmo eliminado, se, a critério
da autoridade competente, não houver aprendizes em
número suficiente para prover a necessidade das empresas ou se aqueles que existirem forem inadequados
ao perfil da atividade da empresa.
De acordo com os dados do IBGE, em 2010, a
taxa de desocupação nas principais regiões metropolitanas brasileiras entre pessoas de 18 a 24 anos era
de 12,5%, o que faz o desemprego entre os jovens no
Brasil ser um caso bastante grave, não apenas pela

MAIO 2012

Sexta-feira 25 21195

taxa de desocupados em si, mas também pelos baixos
salários percebidos no primeiro emprego.
De fato, sabemos que as empresas dão preferência a profissionais mais qualificados e com alguma
experiência. Não há nada de errado nisso, vivemos em
um sistema capitalista no qual as regras do mercado
se impõem, e as empresas precisam ser competitivas.
Então, um dos itens na busca por competitividade é,
sem dúvida, possuir mão de obra qualificada e experiente para o trabalho.
Por isso, o problema do primeiro emprego não
pode ser deixado para o livre jogo do mercado, para
a lei da oferta e da procura. Essa é uma questão com
profundos impactos sociais e psicológicos e precisa ser
equacionada pela intervenção do Estado, com políticas públicas consistentes e de alta relevância social.
Aliás, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, quando
o Presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou
a Lei nº 10.097/2000, conhecida como Lei da Aprendizagem, foi exatamente isso que fizemos: interferimos
no mercado criando condições para a contratação de
jovens aprendizes, entre 14 e os 18 anos de idade.
Hoje, decorridos 12 anos daquela medida, verificamos
que ela não foi suficiente e precisa ser complementada; precisamos estender a faixa etária de contratação
de aprendizes, incluindo também os jovens maiores
de 18 anos.
Certamente, os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras compreenderão com amplitude a minha proposta.
O Senador Paulo Paim e o Senador Roberto Requião,
que sempre são atuantes e preocupados com a questão do emprego, com a questão do aproveitamento,
com a questão da oportunidade que deve ser dada
aos jovens, vão reconhecer que a lei sancionada pelo
Presidente Fernando Henrique foi positiva, na medida em que deu oportunidade aos jovens de 14 até 18
anos. Mas muitos jovens no nosso País, no período de
14 até 18, estão estudando e não trabalham. A partir
do momento em que concluem um curso profissionalizante, ou mesmo um curso de ensino médio, eles
precisam ter uma oportunidade de aprender, e esse
aprender, naturalmente, tem custos para a empresa,
tem dificuldades para o jovem que se apresenta e se
habilita ao exercício de uma profissão. Então, o nosso
projeto pretende, acima de tudo, dar a essas pessoas,
a esses jovens trabalhadores uma oportunidade, estendendo às empresas a incumbência social de criar
as oportunidades necessárias.
Portanto, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, esse
projeto é um dos grandes desafios que, neste momento,
eu apresento a esta Casa. Certamente, espero que ele
mereça a análise, mereça, inclusive, a avaliação das
Srªs e dos Srs. Senadores e, tanto quanto possível, até
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seja enriquecido, na medida em que puderem contribuir
com a sua maior amplitude e com a sua viabilidade.
Agradeço a todos.
Certamente voltaremos à tribuna para tratar do
mesmo assunto no momento oportuno em que se fizer necessário.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer, a
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Paulo Bauer,
concedo a palavra, para uma comunicação inadiável,
à Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador. Fora do microfone.) –
Solicito à Mesa que sejam colocados em votação dois
requerimentos...
Ligou o microfone?
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sim.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Estão ouvindo?
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Estou ouvindo.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – O.k.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Solicito sejam colocados em votação dois requerimentos de urgência: o Requerimento nº 38, do PLC
nº 33, de 2012, e o Requerimento nº 37, do PLC nº 13,
de 2012, que já se encontram sobre a mesa.
Se for possível, peço fazer a leitura, para que
fossem colocados em votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Faremos a leitura antes da Ordem do
Dia e, não havendo nenhum objeção, votaremos na
Ordem do Dia ou tão logo após a Ordem do Dia, Senador Pedro Taques.
Antes de conceder a palavra à Senadora Vanessa
Grazziotin, a Presidência saúda os alunos do ensino
fundamental da Escola Classe 115 Norte, aqui de Brasília, Distrito Federal. Sejam bem-vindos!
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada.
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Cumprimento os Senadores e as Senadoras
e essa meninada, futuro do nosso País que aqui se
encontra.
Sr. Presidente, no dia de hoje, alguns jornais
de circulação nacional, entre os quais o jornal Folha
de S.Paulo, publicam mais uma vez matéria que vem
sendo publicada com certa frequência e que, no meu
Estado, na minha região, é publicada diariamente. A
matéria dá conta de que o setor de duas rodas registra 35% das demissões na Zona Franca de Manaus.
O setor de duas rodas é o segundo mais importante dentro do Polo Industrial de Manaus. O primeiro
é o de eletroeletrônico, e o segundo é o de duas rodas, que emprega, diretamente, em torno de 20 a 25
mil trabalhadores em um polo industrial que emprega
diretamente aproximadamente 120 mil pessoas.
Ocorre, Sr. Presidente, que as demissões ocorridas no primeiro quadrimestre deste ano de 2012, ou
seja, no período de janeiro a abril de 2012, chegamos
a um total de 8.673, enquanto que, no mesmo período
de 2011, as demissões foram de 4.342, o que significa
dizer que o aumento nas demissões no polo industrial
de Manaus, nesse primeiro quadrimestre de 2012,
comparativamente ao ano de 2011, foi de 99,7%. Ou
seja, foi de quase 100% o crescimento do número de
demissões na cidade de Manaus, no polo industrial.
Dessas quase 9 mil demissões do primeiro quadrimestre, 35% estão ligadas, diretamente, ao setor de duas
rodas, ou seja, à produção de motocicletas.
Sr. Presidente, o Governo brasileiro anunciou,
há alguns poucos dias, e o Ministro Mantega esteve
conosco na última quarta-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão Mista que trata da
medida provisória sobre a caderneta de poupança, e
falou muito a respeito das medidas anunciadas pela
Presidenta Dilma, não só relativamente à caderneta de
poupança, mas também de estímulo à indústria brasileira, principalmente ao setor automotivo.
Entre as medidas anunciadas para o setor automotivo, está a diminuição do valor do IPI cobrado,
o Imposto sobre Produtos Industrializados, que, para
veículos de até mil cilindradas, será zerado. Não haverá
cobrança de IPI para veículos de até mil cilindradas.
Anunciou, da mesma forma, o aumento do crédito, o volume do crédito, a disponibilização, por parte
dos bancos brasileiros, das instituições financeiras,
de mais recursos para facilitar o crédito às famílias, o
crédito às pessoas.
Na mesma ordem, anunciou a diminuição do valor cobrado na entrada da venda, quando a venda é
parcelada. Então, para todo comprador que tem obrigação de dar uma entrada quando compra um auto-
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móvel à prestação, o valor da entrada será diminuído,
assim como será ampliado o número de prestações.
Ocorre, Sr. Presidente, que esse anúncio foi para
o setor automotivo de quatro rodas, para a indústria de
automóveis no Brasil, enquanto que o setor de duas
rodas ficou completamente de fora dessas medidas
anunciadas.
Eu repito aqui: as demissões deverão começar
em breve. Há um acordo, segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos do Amazonas, feito pelo menos com três
das grandes empresas: Moto Honda, Yamaha e Dafra,
um acordo no sentido de que, para cada quatro dias
trabalhados, os operários teriam folga de um dia, isso
como forma de não permitir e de evitar as demissões.
Então, Sr. Presidente, nós questionamos o Ministro Mantega, a quem passei documento que recebi da
Abraciclo, colocando os problemas. Há um aumento
de estoque por parte das concessionárias porque a
população não tem conseguido acessar o crédito.
Então, além de incentivos fiscais, que no caso da
produção de motocicletas deveria ser a partir do PIS
e Cofins, estamos solicitando a abertura, a ampliação do crédito para as pessoas poderem adquirir as
suas motocicletas. Do contrário, poderemos também
viver, na Zona Franca de Manaus, um grave problema
de aumento de demissão. São medidas importantes
anunciadas pelo Governo. Nós apresentamos o pleito
ao Ministro Mantega para que essas medidas alcancem a produção de motocicletas no Brasil. E ele textualmente nos afirmou que as medidas já estão sendo
elaboradas, Presidente Moka, e brevemente deverão
ser anunciadas.
Quero dizer que esperamos com grande expectativa o anúncio dessas medidas para que os trabalhadores
do Amazonas, assim como os de São Paulo, Paraná e
outras regiões que produzem automóveis, possam ter
uma tranquilidade maior e a certeza de que não terão
os seus empregos suprimidos, Sr. Presidente.
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Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo à Senadora Vanessa
Grazziotin, concedo a palavra, como orador inscrito,
ao Senador Romero Jucá.
Antes, porém, Senador, farei a leitura de requerimentos.
São os seguintes os requerimentos:
REQUERIMENTO Nº 470, DE 2012
(REQUERIMENTO Nº 37, DE 2012, DA CCJ)
Requeiro, nos termos do art. 338, inciso IV, do
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2012, a pedido
do Senador Pedro Taques, porém assinado pelo Senador Rodrigo Rollemberg,
REQUERIMENTO Nº 471, DE 2012
(REQUERIMENTO Nº 38, DE 2012, DA CCJ)
Requeiro, nos termos do art. 338, inciso
IV, do Regimento Interno do Senado Federal
, urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº
33, de 2012, também pedido verbalmente pelo
Senador Pedro Taques, assinado pelo Senador
Rodrigo Rollemberg.
São os seguintes os requerimentos na
íntegra:
REQUERIMENTO Nº 470, DE 2012
(REQUERIMENTO Nº 37, DE 2012-CCJ)
Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2012.
Sala das Comissões, – 23 de maio de 2012. –
Senador Rodrigo Rollemberg.
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REQUERIMENTO Nº 471, DE 2012
(REQUERIMENTO Nº 38, DE 2012-CCJ)
Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso IV, do
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para
o PLC nº 33, de 2012.
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Sala das Comissões, 23 de maio de 2012. – Senador Rodrigo Rollemberg.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Esses requerimentos serão votados
logo após a Ordem do Dia, na forma do disposto no
art. 340, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu
pedi a palavra para fazer um registro sobre um projeto
de lei em que dei entrada na semana passada, aqui no
plenário do Senado, que procura facilitar a construção
de creches e pré-escolas no Brasil.
Nós temos um desafio, Presidente Moka: construir
creches e pré-escolas para atender a população do ensino infantil. Realmente, o maior déficit educacional se
dá exatamente nessa faixa de crianças de zero a três
anos, onde a demanda só é atendida em 20%. No ensino infantil, na pré-escola, a demanda é atendida um
pouco mais, mas também há uma ausência de vagas
consubstanciada de forma muito forte.
O Governo, a Presidenta Dilma, acaba de lançar o
programa Brasil Carinhoso, que pretende, entre outras
ações, financiar a construção de 1,5 mil creches. Mas,
mesmo com essas 1,5 mil creches, ainda é necessário
um esforço nacional para que nós possamos construir
as creches e as pré-escolas de que o Brasil precisa.
Por conta disso e visando facilitar o trabalho de
construção de creches e otimizar os recursos, eu apresentei um projeto que cria um regime especial de tributação para a construção de creches e pré-escolas, exatamente para facilitar e diminuir o custo da construção
de creches e pré-escolas no País, que são construídas
principalmente pelos Municípios brasileiros; portanto,
o ente federado tem menos recursos.
O meu projeto pretende dar um tratamento tributário equivalente ao tratamento tributário que é dado
às construções do programa Minha Casa, Minha Vida.
Nós queremos que a construção, a ampliação, a recuperação da creche e da pré-escola paguem apenas
um tributo referente a 1% do seu valor como imposto,
como contribuição, como, enfim, parcela devida ao Poder Público no processo de tributação.
Esse regime especial tem caráter opcional. É claro
que só vão participar desse regime especial aqueles
que escolherem. E ele pretende ter a validade até 31
de dezembro de 2018 para os projetos de construção
de creche e de pré-escolas que sejam contratados a
partir de 1º de junho de 2012.
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Portanto, é um regime especial que procura substituir o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a Con����
tribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Património (PIS/Pasep), a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
O percentual de 1% a ser cobrado dessa obra
será considerado assim: 0,44% como Cofins; 0,09%
como PIS/Pasep; 0,31% como Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica; e 0,16% como Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido. O pagamento unificado de
impostos e contribuições deverá ser feito até o vigésimo dia do mês subsequente àquele em que houver
sido auferida a receita.
Para fins desse projeto, 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.
Sendo assim, Sr. Presidente, quero registrar a
importância desse projeto. Quero dizer que, além de
ter apresentado o projeto, estou apresentando como
emenda à Medida Provisória nº 563 esse dispositivo,
porque entendo que esse projeto precisa ter validade
rápida. Queremos aproveitar esse regime de tributação não só para privilegiar a construção, diminuindo
o custo, das 1.500 creches do Brasil Carinhoso, mas
também para facilitar a construção, ampliando o seu
nível, de creches e pré-escolas em todos os Municípios brasileiros.
Dito isso, Sr. Presidente, peço a transcrição do
meu projeto a que dei entrada aqui, na semana passada, com a sua justificativa, registrando que vou procurar os Senadores da Comissão de Educação, onde o
projeto vai tramitar, exatamente para pedir prioridade
a esse projeto que prevê um esforço, inclusive tributário, para que o País possa investir mais na educação
brasileira, no caso específico na Educação Infantil,
que é a menos atendida no espectro educacional do
nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/PMDB
‑ MS) – Senador Romero Jucá, eu quero dizer a V. Exª
que não existe nada mais covarde que privar um ser humano, na faixa de 0 a 3 anos, de cuidados e educação. É
exatamente nesse período que as pessoas consolidam a
formação de todo o sistema nervoso central. Então, é um
projeto que tem muito mérito. Temos de cuidar mesmo
da chamada Educação Infantil, sobretudo de 0 a 3 anos.
Parabéns pelo projeto que V. Exª apresenta.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, encaminho
à Mesa requerimento de congratulações, porque hoje,
24 de maio, a Federação da Agricultura do Rio Grande
do Sul completa 85 anos de existência.
A entidade, como V. Exª conhece, representa os
produtores rurais do meu Estado, que vêm sofrendo
ultimamente, especialmente na safra 2011/2012, uma
profunda seca, que agrava os problemas do setor agropecuário do meu Estado.
Então, primeiro, o meu reconhecimento e os meus
cumprimentos pelos 85 anos da entidade; segundo, quero dizer aos produtores associados ao sistema Federasul Senar que aqui estamos trabalhando – a bancada
gaúcha, o Senador Pedro Simon, o Senador Paulo Paim
e eu – para tratar das demandas e dos interesses dos
produtores rurais, renovando os cumprimentos à Farsul, na pessoa do seu Presidente, Sr. Carlos Sperotto.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Senadora Ana Amélia.
Inscrito pela Liderança do PDT, tem a palavra o
Senador Pedro Taques.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, enquanto o Senador Pedro Taques chega,
queria pedir a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não, Excelência.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – MS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é
apenas para fazer um registro aqui do nosso desejo
e da torcida – o Brasil todo – pelo pronto restabelecimento do Dr. Adib Jatene, ex-Ministro, um médico que
tem uma imensa folha de serviços prestados ao País.
Acometido de um enfarte, ele está sendo tratado no Hospital do Coração, sob prescrição médica e
fora de risco.
Quero aqui registrar o carinho e a admiração que
temos pelo Dr. Adib Jatene e desejar-lhe – sei que falo
em nome de todos os Senadores e Senadoras – pron-
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to restabelecimento, a fim de que ele possa novamente
voltar à ativa, pois é uma mão mágica, um ser humano
espetacular, um médico que marcou a medicina do nosso País, a par de ter sido um grande Ministro da Saúde.
Portanto, toda a nossa torcida pelo pronto restabelecimento do Dr. Adib Jatene.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Mesa Diretora se associa a V. Exª
em seu registro e, da mesma forma, torce pelo pronto
restabelecimento do Dr. Adib Jatene.
Ele, mais do que ninguém, sabe o problema que tem.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
Liderança do PDT, também me associo às palavras do
Senador Romero e peço para falar mais tarde, uma vez
que estou aguardando um documento para subsidiar
o meu pronunciamento como líder mais tarde.
Por gentileza, se for possível, peço minha reinscrição, para falar mais tarde. Eu abro mão neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Então, a Mesa chama o próximo orador
inscrito pela liderança, Senador Delcídio do Amaral,
que fala pela Liderança do bloco de apoio ao Governo.
V. Exª será atendido regimentalmente quanto à
transcrição do projeto.
Com a palavra o Senador Delcídio do Amaral.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, meu caro Senador Waldemir Moka, não sei se V.
Exª já veio à tribuna hoje. Venho aqui relatar o encontro
que tivemos ontem com o Dr. Vinícius, Secretário de
Direito Econômico e Presidente do Conselho���������
Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Nós o elegemos
ontem. Mais uma vez, reitero o desejo de que ele tenha muito sucesso, não só ele, como também todos os
sabatinados ontem, quadros muito qualificados, que,
sem dúvida, vão enfrentar, com muita competência e
com responsabilidade, os desafios do Super Cade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à
tribuna para falar da reunião de hoje no Ministério da
Justiça, na Secretaria de Direito Econômico. Abordo
um tema que, para Mato Grosso do Sul e para outros
Estados brasileiros, é de extrema relevância. Eu não
poderia deixar de destacar o resultado dessa reunião,
que foi coordenada e marcada por V. Exª, Sr. Presidente, junto à bancada de Mato Grosso do Sul e também a
outras bancadas. O Deputado Homero estava presente,
representando os ruralistas. Vários parlamentares de
Mato Grosso do Sul estiveram presentes.
Contamos também com a presença de Chico Maia,
nosso Presidente da Acrissul, que, com muita competência e com determinação, tem dado um tratamento
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especialíssimo a esse assunto; do Jorge, da Associação
dos Criadores do Mato Grosso; e também do Nabhan.
Enfim, estavam presentes ali todos aqueles que, mais
do que nunca, falam pelo setor, pela pecuária, por um
segmento extremamente relevante na nossa economia.
V. Exª e os outros Senadores e Senadoras têm
um conhecimento claro de que aprovamos um requerimento na Comissão de Agricultura – vamos aprovar
também na Comissão de Assuntos Econômicos o
mesmo requerimento – solicitando uma reunião conjunta, convidando o Presidente do JBS; o Presidente
do Marfrig; o Presidente do BNDES; o Secretário Ênio,
do Ministério da Agricultura; e o Cade.
Senador Paim, queremos discutir a questão da
comercialização de carne bovina, do excesso de concentração na comercialização de carne bovina especificamente em torno de dois frigoríficos. Aproximadamente 70% da carne produzida em Mato Grosso do
Sul estão sendo comercializados somente por dois
frigoríficos. Isso foi reiterado, foi destacado na reunião
de hoje, pela manhã, no Ministério da Justiça. A nossa
preocupação envolve não só os produtores, mas também os consumidores finais.
É importante destacar que todos os parlamentares presentes e todos os presidentes de associação
– os exportadores, inclusive – manifestaram-se sobre
o assunto. O Gil, que cuida da área de exportação de
carne, manifestou-se. Todos eles se manifestaram,
destacando a preocupação não só com o excesso de
concentração, mas também com o fechamento de pequenos e médios frigoríficos.
Em nosso Estado, há cidades de 15 mil, 20 mil
habitantes, nas quais esses frigoríficos têm um papel
absolutamente fundamental, e estamos assistindo a
um espetáculo que jamais poderíamos imaginar. Estamos diante de uma série de ações dentro dessa linha
de concentração na comercialização da carne bovina,
levando, inclusive, à aquisição ou ao arrendamento
de frigoríficos com seu posterior fechamento. Todos
sabem que, nas pequenas cidades, esses frigoríficos
têm um papel muito importante para a economia, para
a geração de emprego. A inserção econômica e social
promovida por esses frigoríficos é evidente.
Está sendo promovida hoje também outra ação
que muito nos preocupa, pois há quase uma verticalização: esses frigoríficos não só concentram a comercialização, mas também começam a engordar boi, não
necessariamente em nome do frigorífico, mas em nome
de pessoas físicas. Estão tomando conta dos curtumes
e, daqui a pouco, em função até dos subprodutos, entrarão na área de sabão e em outras mais. Como dizemos no Pantanal e na nossa terra, meu caro Senador
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Moka: “É de mamando a caducando”. Isso ficou muito
explicitado na reunião que tivemos hoje.
Evidentemente, as ações do BNDES são no sentido de redesenhar o setor, que é muito frágil, muito vulnerável. É claro que, quando esses movimentos foram
feitos, existia mérito e a necessidade de o Brasil se estruturar, até para brigar pelo mercado lá fora, mas, com
o tempo, as distorções começaram a aparecer, e essas
distorções trazem problemas para os pequenos Municípios, para os pequenos frigoríficos, para os médios
frigoríficos e – por que não dizer? – para os produtores,
porque corremos o risco de haver uma manipulação de
preço da arroba. Hoje, suando a camisa, o custo chega
a R$80,00 a arroba da nossa pecuária. Portanto, efetivamente, precisamos tomar as cautelas, as providências e
as precauções devidas. Digo isso, sem falar no consumidor final, porque o que pode acontecer é eventualmente
a redução do preço da arroba, mas a manutenção do
preço final. Ou seja, aumenta-se a margem.
Então, penso que essas audiências públicas vão ser
muito importantes para fazermos esse debate importante, Senador Moka, como V. Exª sempre procura ressaltar,
com equilíbrio, com serenidade, olhando esse setor com o
cuidado que ele merece, não deixando que surjam ideias
equivocadas ou que situações hoje existentes venham a
ser distorcidas. Temos de procurar fazer justiça.
O Dr. Vinícius conhece bem isso, até porque já
existem no Cade vários processos sendo analisados
pelos conselheiros. Então, ele conhece bem essa questão, a questão da distância para o abate, a sistemática
do negócio, os principais fatores, o que influencia. Ele
está acompanhando isso muito de perto. Inclusive,
existem vários processos do JBS que os conselheiros,
como eu disse aqui anteriormente, já estão analisando.
É importante destacar que ficou marcada uma agenda de trabalho. Hoje ou amanhã, pelo meu entendimento,
ele vai chamar os demais conselheiros, vai apresentar os
documentos que foram hoje entregues, fruto até daquela
audiência pública que foi realizada na Acrissul, em Campo
Grande, na nossa Capital, mais ou menos duas semanas
atrás, e os conselheiros vão se debruçar sobre esse tema.
É também importante destacar que a função do
Cade é efetivamente a de investigar, a de olhar essas
questões. Nós podemos dar os subsídios? É claro que
podemos dá-los, mas o Cade, pela responsabilidade
que tem, deve investigar.
Portanto, meu caro Senador Moka, entre hoje e
amanhã, haverá essa reunião entre eles. Foi agendada,
por sugestão de V. Exª, no dia 13 de junho, uma espécie de reunião preparatória, porque, até lá, o cenário
estará claro, e vamos estar muito bem subsidiados
pelo Cade, para, no dia 20 de junho, no mais tardar,
realizarmos essa sessão conjunta, em que vamos dis-
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cutir abertamente, democraticamente, com equilíbrio
e com serenidade, esse assunto, que é extremamente
relevante não só para a economia de Mato Grosso do
Sul, mas para a economia do Brasil.
Por isso, meu caro Presidente, Senador Moka,
Senadores e Senadoras, acho que, hoje, avançamos
um pouco mais nesse esforço. V. Exª teve a iniciativa,
organizou a reunião, e nós estivemos presentes. Teremos muito trabalho pela frente, até porque não podemos deixar que os pequenos e médios frigoríficos
desapareçam, com o risco de a gente começar a ver
o desaparecimento do velho açougueiro, do cara que
está na ponta, na rua, com seu estabelecimento comercial, vendendo a carne nossa de cada dia.
Portanto, eu não podia deixar de registrar a importância dessa reunião. E, agora, temos de nos preparar para os
próximos desafios que virão, até porque esse é um tema
extremamente importante não só para o nosso Estado, o
Mato Grosso do Sul, mas para vários Estados brasileiros.
Muito obrigado, meu caro Senador Moka, pela
oportunidade e pela tolerância. Estamos juntos nessa
caminhada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Delcídio e o
parabenizo.
Hoje, a reunião foi importante. Foi feito o reclamo
ou a denúncia. Fomos muito bem recebidos pelo Dr.
Vinícius. Fomos muito bem recebidos. Os produtores
rurais que aqui vieram saíram satisfeitos e confiantes
de que, daqui para o dia 13, na próxima reunião, a situação já estará mais bem esclarecida.
Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento!
Pela ordem, tem a palavra a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Pela ordem, Sr. Presidente
Waldemir Moka.
Nosso colega Mozarildo Cavalcanti fez um pronunciamento como orador inscrito, e imaginei que ele
estivesse falando pela liderança. E, quando há um pronunciamento, antes da Ordem do Dia, pela liderança,
não se pode fazer aparte. Mas o Senador estava falando, como orador inscrito, sobre um tema da maior
relevância e fez referência à minha participação no
processo, do qual sou Relatora.
Já solicitei ao nosso Presidente Delcídio do Amaral, que, agora há pouco, fez um importante pronunciamento sobre um tema que é de interesse nacional,
para ser Relatora, na Comissão de Assuntos Econômicos, do projeto que trata da criação das chamadas
lojas francas ou free shops da região de fronteira com
as cidades gêmeas.
O Senador Mozarildo concluiu o seu relatório, na
Comissão de Relações Exteriores, em caráter termina-
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tivo, Senador Delcídio do Amaral. Espero contar com
o seu apoio para a relatoria dessa matéria, que tem
um significado muito importante, Senador, inclusive no
seu Estado, o Mato Grosso do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nossa querida Ponta Porã, Bela Vista,
Corumbá...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Exatamente, vai valer para todas as cidades gêmeas.
Corumbá é cidade gêmea, Senador? (Riso.)
Então, todas as cidades gêmeas de fronteira terão
o benefício, e penso que construiremos...
Ontem, estivemos com o Presidente da Câmara
dos Deputados, Marco Maia, que é o autor original do
projeto, para encontrar uma alternativa que beneficie
a região de fronteiras. Há uma necessidade mesmo.
São zonas deprimidas.
O Senador Mozarildo Cavalcanti é o Presidente
da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa
de Fronteira. Já vimos que a fronteira precisa de uma
injeção de apoio, porque é um verdadeiro queijo suíço. Lá, a fiscalização é falha. A própria Polícia Federal
já admitiu que, se fosse reforçado o contingente da
Polícia Federal na fronteira, haveria a duplicação ou a
triplicação da apreensão de drogas; imaginem, então,
contrabando e outros crimes, outros delitos, de fronteira.
Isso é só para dar uma ideia de que uma instalação, uma criação, desse tipo de comércio facilitaria o
desenvolvimento das chamadas cidades gêmeas, na
fronteira, em todo o território brasileiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Esse projeto, Senadora, vai ter o apoio
maciço do Mato Grosso do Sul.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, meu
amigo Sérgio Souza, grande representante do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Ana Amélia, V. Exª também terá o
apoio do Paraná. Não é diferente no meu Estado. A
preocupação de V. Exª também é a preocupação do
povo paranaense.
Sr. Presidente Waldemir Moka, meu colega e
defensor do setor produtivo deste País, da agricultura,
Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo,
quero parabenizar V. Exª e também a Senadora Ana
Amélia pela brilhante audiência pública de hoje pela
manhã, na Comissão de Agricultura, no plano de debatermos o Ano Internacional do Cooperativismo, e
a pela oportunidade que tivemos lá de manifestar as
nossas preocupações no que diz respeito a uma possível falta de recursos para financiar as cooperativas
brasileiras, principalmente perante o BNDES.
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Mas o que me traz à tribuna, na tarde de hoje,
Sr. Presidente, é que, na semana passada, ocorreu,
aqui em Brasília, a Marcha dos Prefeitos. Trata-se de
um dos principais movimentos representativos da democracia brasileira e que, ao longo destes 15 anos,
obteve conquistas fundamentais para todos os Municípios deste País. E não foi diferente agora. Na 15ª
Marcha, em 2012, milhares de prefeitos de todas as
regiões do País estiveram em Brasília, exercendo, com
toda a legitimidade, o papel de defesa dos interesses
de suas respectivas localidades.
Para muitos, a gestão municipal é aquela que representa, de forma mais direta, os verdadeiros anseios
do povo, afinal, trata-se do gestor que cuida do dia a dia
das pessoas; responde, portanto, as demandas mais
corriqueiras e as necessidades mais urgentes. Sendo assim, nada mais adequado do que os representantes dos
três Poderes federais estarem sempre bastante atentos
às principais demandas trazidas por nossos prefeitos.
Nesta última edição da Marcha, organizada, como
sempre, pela Confederação Nacional de Municípios,
foi apresentada uma pauta prioritária com quatro temas: primeiro deles, a redistribuição dos royalties de
petróleo e gás; a proliferação dos pisos salariais; o
endividamento previdenciário dos Municípios; e, por
último, a legitimação das associações de Municípios
para propor ADI e ADC.
Mais importante até do que debater o mérito
das demandas apresentadas é a evidência, cada vez
mais inequívoca, da absoluta necessidade de revisão
do pacto federativo.
É sabido por todos que o Supremo Tribunal Federal
impôs um prazo, que termina no final do ano de 2012,
para a redefinição do Fundo de Participação dos Estados. Ou seja, o assunto é prioritário por decisão judicial.
Ainda sobre o pacto federativo, temos assistido
ao debate por alterações pontuais no sistema tributário nacional, que evidentemente repercutem no arranjo
federativo, e ainda a discussão em torno da renegociação das dívidas estaduais. De qualquer maneira,
Sr. Presidente, é imprescindível rediscutir os direitos
e deveres de cada ente desta Federação.
E neste debate de rearranjo da Federação brasileira todos os temas da pauta prioritária passaram
pela Marcha dos Prefeitos.
É absolutamente compreensível a preocupação
fiscal dos gestores municipais com a proliferação dos
pisos salariais, afinal, a depender da forma de implantação dos pisos, podem ver suas já combalidas finanças ainda mais fragilizadas.
No mérito, no entanto, tenho convicção de que
provavelmente todos são favoráveis, por exemplo, à
valorização da educação nacional, por meio do Piso
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Nacional do Magistério. Eu próprio defendi, na semana passada, o piso dos professores como forma de
desenvolvimento da sociedade brasileira.
Precisamos, com urgência, definir de forma clara
de onde virão os recursos para custear o pagamento
deste e de todos os demais pisos nacionais, de forma
a não comprometer a gestão dos Municípios brasileiros.
No que se refere à compensação dos créditos
municipais com os débitos previdenciários dos Municípios, o chamado encontro de contas, penso que o
mérito da idéia é indiscutível.
Se há créditos que poderiam ser utilizados para
quitar dívidas, é absolutamente legítimo que assim seja
feito. Resta, no entanto, encontrar a forma legislativa ideal
para fazê-lo, e, para tanto, estou convicto de que a atuação Congresso Nacional pode ser decisiva neste tema.
Com muita honra, concedo um aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Sérgio Souza, cumprimentos pela abordagem do tema
municipalista, tendo como referência a 15ª Marcha dos
Prefeitos realizada na semana passada com mais de
3.500 prefeitos de todo o País. E isso revela a dependência que o município tem do poder central no caso
da prima rica da Federação, a União – 60% do que é
arrecadado está nas mãos da União. Não é justo que
esta Federação continue assim fragilizada. Pode-se até
criar uma situação de – digamos – fragilidade institucional, porque a dependência vai continuar crescendo. V.
Exª se refere ao piso dos professores. Todos nós defendemos que os professores recebam sempre mais. Meu
Estado pagou o menor salário aos professores. Nós nos
dirigimos ao Procurador-Geral da República para pedir o
que o Supremo decidiu, ou seja, que a condicional fosse
cumprida. Mas, da mesma forma, os Prefeitos também
disseram que não podem cumprir, e aí se cria o dilema.
Então, o Governo Federal, que define o piso, também
deveria definir as condições, como diz V. Exª, para que
as Prefeituras e os Estados, que já estão com os caixas
fragilizados, tenham condições de honrar aquilo que o
Governo Federal quis fazer: festa com o chapéu alheio.
Por outro lado, agora, o Governo acaba de fazer a desoneração do IPI para automóveis. Qual vai ser o grau de
desoneração disso? Será de R$2,7 bilhões. O IPI, Senador Sérgio Souza, entra com 23,5% na composição
do Fundo de Participação dos Municípios, o que significa dizer que vai ser retirado mais dinheiro dos cofres
municipais. Quando, nessa terça-feira, o Ministro Guido
Mantega esteve na Comissão de Assuntos Econômicos,
presidida pelo Senador Delcídio do Amaral, indaguei
exatamente sobre isso, porque não é possível mais um
torniquete na receita dos Municípios e também na dos
Estados. No caso dos Estados, o IPI entra com 21% no
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Fundo de Participação dos Estados. O Governo admitiu
que poderá o Governo Federal prestar socorro de novo,
como fez em 2009, porque a perda foi de R$2,7 bilhões.
Então, são essas as contradições, e é muito positivo que
V. Exª traga de novo esse assunto ao plenário, porque
esta é a Casa para discutir essas questões. Espero que a
Comissão Especial indicada pelo Presidente José Sarney
e presidida pelo ex-Ministro do Supremo Nelson Jobim
encontre rapidamente uma saída, porque, do jeito que
está, não é possível aceitar essa distorção na repartição
dos recursos. A responsabilidade de Municípios e Estados
é aumentada sem que haja a consequente receita para
que enfrentem e honrem seus compromissos. Parabéns
a V. Exª, Senador Sérgio Souza!
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Senadora Ana Amélia. De fato, não basta
levarmos mais atribuições aos Municípios, temos de
dar a eles as condições de cumprir as que eles já têm
e também a de cumprir as que estão vindo por aí.
Talvez, haja uma falha na legislação, que, dizem,
não permite ao Governo Federal reduzir as alíquotas
das contribuições. As contribuições são próprias para
financiar alguns programas do Governo – pelo menos
é assim que se entenderia. E se permite que mexam
nas alíquotas dos impostos, mas os impostos são aqueles partilhados entre todas as unidades da Federação.
Srªs e Srs. Senadores, sou favorável à inclusão das
entidades municipais para representarem, no âmbito da
sua atuação, o rol dos legitimados para a propositura de
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e de Ação
Direta de Constitucionalidade (ADC) junto ao Supremo.
Aproveito para requerer à Mesa do Senado Federal que paute, com a maior brevidade possível, a
PEC nº 36, de 2009, já aprovada na CCJ e pronta para
inclusão na Ordem do Dia nesta Casa.
Por fim, no que concerne à redistribuição dos
royalties de petróleo, Sr. Presidente, o Senado Federal votou, no ano passado, um projeto de autoria do
eminente Senador Wellington Dias, relatado de forma
competente pelo Senador Vital do Rêgo. A posição majoritária da Casa sobre o assunto foi a de que todos os
entes da Federação possam deles partilhar. A matéria
encontra-se, no entanto, na Câmara dos Deputados,
e, portanto, cabe àquela Casa pronunciar-se. E nada
impede que as partes que se sintam prejudicadas busquem seus direitos na Justiça.
Minha posição é clara: estou na defesa da distribuição nacional das riquezas do petróleo. Porém, em caso de
decisão judicial, qualquer direção que venha acontecer,
teremos de nos submeter à vontade do Poder Judiciário.
Por fim, Sr. Presidente, requeiro que conste em
Ata todo o meu pronunciamento.
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Só para concluir, digo que a 15ª Marcha dos Prefeitos é um exemplo extraordinário do exercício da democracia no Estado de direito. Desejo sucesso a todos os
gestores municipais no que diz respeito às suas demandas, que, ao final, atendem aos anseios do povo brasileiro.
Sabemos que este é o ano das eleições municipais e que todos aqueles que vão à reeleição, Senador
Mozarildo, serão submetidos ao crivo da avaliação popular. Será avaliado pelo cidadão brasileiro, pelo eleitor
brasileiro, se seu mandato foi a contento ou não. Que
o povo saiba, mais uma vez, escolher bem os representantes nos seus Municípios!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre a Marcha dos Prefeitos.
Sr Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana
passada ocorreu a 15a Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, mais conhecida como Marcha dos Prefeitos.
Trata-se de um dos principais movimentos representativos da democracia brasileira e que ao longo
destes quinze anos obteve conquistas fundamentais
para todos os municípios do país.
E não foi diferente agora, na 15a Marcha, em
2012, milhares de prefeitos de todas as regiões do
país estiveram em Brasília exercendo, com toda legitimidade, o papel de defesa dos interesses de suas
respectivas localidades.
Para muitos, a gestão municipal é aquela que representa de forma mais direta os verdadeiros anseios
do povo, afinal trata-se do gestor que cuida do dia a
dia das pessoas, responde, portanto, as demandas
mais corriqueiras e as necessidades mais urgentes.
Sendo assim, nada mais adequado do que os representantes dos três poderes federais estarem sempre bastante atentos às principais demandas trazidas
por nossos prefeitos,
Nesta última edição da Marcha, organizada, como
sempre, pela Confederação Nacional de Municípios,
foi apresentada uma pauta prioritária com 4 temas:
1. Redistribuição dos Royalties de Petróleo e Gás;
2. Proliferação de Pisos Salariais
3. Endividamento Previdenciário dos Municípios
4. Legitimação de Associações Nacionais de Representação de Municípios para proporem ADI e ADC.
Srªs e Srs. Senadores, mais importante até do
que debater o mérito das demandas apresentadas é
a evidência, cada vez mais inequívoca, 6a absoluta
necessidade de revisão do pacto federativo.
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É sabido por todos que o Supremo Tribunal Federal impôs ao Congresso Nacional um prazo, que
termina no final deste ano, para a redefinição do Fundo de Participação dos Estados. Ou seja, o assunto é
prioritário por decisão judicial.
Ainda sobre o pacto federativo, temos assistido o
debate por alterações pontuais no sistema tributário nacional, que evidentemente repercutem no arranjo federativo,
e ainda a discussão em torno da renegociação das dívidas estaduais. De qualquer maneira será imprescindível
rediscutir os direitos e deveres de cada ente federado.
E neste debate, de rearranjo da federação brasileira, todos os temas da pauta prioritária da 15° Marcha estão inseridos.
É absolutamente compreensível a preocupação
fiscal dos gestores municipais com a proliferação dos
pisos salariais, afinal, a depender da forma de implantação dos pisos, podem ver suas já combalidas finanças ainda mais fragilizadas.
No mérito, no entanto, tenho convicção que provavelmente todos são favoráveis, por exemplo, à valorização da educação nacional através do Piso Nacional do
Magistério. Eu próprio defendi, na semana passada, o
piso dos professores como forma de desenvolvimento
da sociedade brasileira.
Precisamos, com urgência, definir de forma clara
de onde virão os recursos para custear o pagamento
deste e de todos os demais pisos nacionais, de forma
a não comprometer a gestão dos prefeitos.
No que se refere à compensação dos créditos
municipais com os débitos previdenciários dos municípios, o chamado encontro de contas, penso que o
mérito da idéia é indiscutível.
Se há créditos que poderiam ser utilizados para
quitar dívidas é absolutamente legítimo que assim seja
feito. Resta, no entanto, encontrar a forma legislativa
ideal para fazê-lo e, para tanto, estou convicto que a
atuação Congresso Nacional pode ser decisiva.
Também sou favorável à inclusão de Entidades
Nacionais de Representação de Municípios no rol dos
legitimados para a propositura de ADI e ADC, junto ao
STF, razão pela qual aproveito para requerer da Mesa
do Senado que pauta, com a maior brevidade possível,
a PEC 36/2009, já aprovada na CCJ e pronta para inclusão na Ordem do Dia do Senado Federal.
E por fim, no que concerne à redistribuição dos
royalties de petróleo, o Senado Federal votou, no ano
passado, um projeto de autoria do eminente Senador
Wellington Dias, relatado de forme competente pelo
Senador Vital do Rego a posição majoritária da Casa
sobre o assunto. Posição essa que defendi desta Tribuna. A matéria encontra-se na Câmara dos Deputados
e, portanto, cabe àquela Casa pronunciar-se, o que
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nada impede que as partes que se sintam prejudicadas busquem seus direitos na justiça.
Minha posição é clara na defesa da distribuição
nacional das riquezas do petróleo, porém, em caso de
decisão judicial em qualquer direção a ela me submeterei. Porém, declaro meu apoio integral ao pleito dos
prefeitos brasileiros, que a rigor, buscam alternativas
para atenuar a crise fiscal que enfrentam.
Aproveito, inclusive, para retomar a discussão de
um ponto constante no substitutivo do Senador Vital do
Rego ao Projeto de Royalties do Senador Wellington
Dias, que tratava das linhas geodésicas para efeito de
definição do mar territorial brasileiro.
Na condição de representante do Paraná incentivei a aprovação do dispositivo que redefinia as
linhas geodésicas de forma a corrigir a situação atual
que impõe ao meu Estado e ao Estado do Piauí uma
abrangência finita, e muito menor do que as demais,
na exploração dos seus respectivos litorais.
As tratativas para votação do projeto dos royalties
aqui no Senado acabaram por separar os assuntos
e determinar que a questão do Mar Territorial fosse
analisada de forma específica em momento oportuno.
Pois, no meu Estado está em curso o Movimento Pró-Paraná, que representa de forma ampla vários segmentos da sociedade paranaense, cujo objetivo é justamente
apresentar ao país uma proposta de redefinição dos limites
de exploração atual do Mar Territorial de forma a corrigir
a situação inaceitável para o meu Estado e para o Piauí.
E como representante no Senado do Paraná não
poderia deixar de associar-me de forma irrestrita e integral
ao Movimento Pró-Paraná e declarar que estarei apoiando sua causa e sua proposta no Congresso Nacional.
Concluo, saudando e parabenizando todos os prefeitos e as prefeitas que estiveram em Brasília na semana passada para legitimamente defender os interesses
de seus municípios. Apresento meus cumprimentos
especiais aos prefeitos e prefeitas do Paraná a quem
reafirmo estar a disposição permanente aqui em Brasília para defender os interesses do povo paranaense.
Como disse antes a 15a Marcha dos Prefeitos é
um exemplo extraordinário do exercício da democracia
no Estado brasileiro.
Por fim, desejo sucesso a todos os gestores municipais no atendimento de suas demandas que ao final
atendem aos anseios do povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo o Senador Sérgio Souza, como orador inscrito, falará agora o Senador Pedro
Simon. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 472, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 258 parágrafo único
do Regimento Interno do Senado Federal a tramitação
em com junto dos Projetos de Lei do Senado nº 155, de
2010 e 577, de 2011, por versarem sobre matéria similar (concessão de aposentadoria especial ao segurado

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
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do regime geral de previdência social que exerça as
atividades de coleta de lixo). – Senador João Durval.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 474, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 704, de 2011,
de autoria da senadora Kátia Abreu e do Projeto de
Lei do Senado nº 717, de 2011 de autoria do Senador
Aécio Neves, a fim de que tenham tramitação autônoma, por versarem sobre matéria diversa. – Senador
Flexa Ribeiro.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 475, DE 2012
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto de
Lei da Câmara nº 138, de 2010, que “regulamenta as profissionais de Pesquisador de Mercado, Opinião e mídia e
de técnico de Pesquisa de Mercado, Opinião e Mídia seja
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apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, além da comissão constante do despacho inicial.
– Senador Eduardo Braga.
REQUERIMENTO Nº 476, DE 2012
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto de
Lei do Senado nº 582/2011, para obrigar que todos os
equipamentos elétricos e eletrônicos de baixa tensão
para uso doméstico comercializados no Brasil sejam
bivolt, de autoria do senador Marcelo Crivella, seja apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos – CAE,
além das Comissões constantes do despacho inicial.
Sala das Sessões, 21 de maio de 2012 – Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 478, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 399, de 2011,
que se encontra tramitando em conjunto com o Projeto
de Lei do Senado nº 15, de 2012. – Senador Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – 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 479, DE 2012
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento da Srª Maria Do Carmo
Menezes, bem como seja encaminhada o referido Voto
aos seus familiares e amigos no endereço: HIS – QI
23 Conj. 06 Casa 05 Lago Sul. Filho: Roberto Meneses.
Justificação
Causou-nos profunda consternação a notícia do
falecimento da Senhora Maria Do Carmo Menezes Silva, ocorrido no dia 23 de maio do corrente.
Maria Do Carmo Menezes Silva, nasceu em 23
de maio de 1922 Caxias/Maranhão, chegou em Brasília em 1964, casou-se com o Senhor Luiz Florenço
da Silva, servidor público com quem teve 5 filhos, toda
sua família são oriunda do estado do Piauí, mas foram
criados em Brasília. Dona Maria Menezes é progenitora
do servidor desta Casa, Roberto Meneses,
Neste momento de perda e dor transmito meus
sentimentos a seus familiares e amigos, o nosso fraternal abraço, com votos de pesar, desejando que a
paz e o consolo continuem reinando no meio de todos,
primando, o amor a Deus sobre todas as coisas, para
que a Senhora, Maria do Carmo Menezes, descanse
em paz.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – 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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REQUERIMENTO N° 480, DE 2012
Solicita informações ao Excelentíssimo
Sr. Ministro dos Transportes sobre as obras
da Construtora Delta em Minas Gerais.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas – em relação à Construtora Delta – as
seguintes informações ao Sr. Ministro dos Transportes:
1 – Quais são as obras, em Minas Gerais, realizadas com a participação da Construtora Delta e/ou
suas subsidiárias realizadas a partir de 2006?
2 – Quais obras, realizadas pela construtora Delta
em Minas Gerais, desde 2006, foram licitadas?
3 – Quais obras, realizadas pela construtora Delta
em Minas Gerais, desde 2006, foram contratadas por
dispensa de licitação? Destas, informar os respectivos valores empenhados, valores pagos, bem como,
o atual estágio das obras.
4 – Quais são os contratos para “tapa buraco”,
em Minas Gerais, realizados pela Construtora Delta a
partir de 2006?
5 – O ministério tem informação sobre alguma
obra da Construtora Delta , em Minas Gerais, com indício de irregularidade? Em caso positivo, identificá-las informando o seu valor e as irregularidades identificadas.
Obs.: Todas as informações solicitadas acima
devem ser discriminadas entre: a) as obras licitadas,
b) em execução, c) concluídas. Informar, também, os
valores pagos até o momento, valor total da obra, o
percentual de execução (em caso de obras não concluídas), o prazo contratual de entrega e se há algum
contrato aditivo. Quando ocorrer este último caso, informar o valor do aditivo e a justificativa para realização do mesmo.
Justificação
A imprensa tem publicado, há algum tempo, fatos
envolvendo o contraventor Carlinhos Cachoeira e uma
rede de corrupção de agentes públicos, cuja gravidade
já motivou a abertura de uma Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito.
Entretanto, a cada dia, surgem novos fatos envolvendo a Construtora Delta nas irregularidades inicialmente apontadas e em outras até então desconhecidas.
Por conta disto, percebemos que a tarefa de apurar
as denúncias relativas à Construtora não podem ficar
restritas aos trabalhos da CPMI. Como representante
de Minas Gerais, é meu dever ajudar na apuração de
possíveis irregularidades envolvendo a construtora em
obras no meu Estado.
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Diante do exposto, solicitamos informações, ao
Ministério dos Transportes, que auxiliem o Congresso Nacional a identificar e conhecer a operação da
construtora em Minas Gerais desde 2006. – Senador
Aécio Neves.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 481, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja encaminhado
Voto de Congratulações à Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul – FARSUL, pelo
transcurso dos 85 anos de sua fundação, que ocorre
no dia de hoje.
Foi em 24 de maio de 1927 que o primeiro congresso de criadores do Rio Grande do Sul abriu caminho para a fundação da Federação da Agricultura do
Estado. A comemoração dos 85 anos da Farsul reunirá
autoridades e produtores ligados aos 137 Sindicatos
Rurais que integram a federação, o parque Assis Brasil, em Esteio, em mais uma celebração aos homens e
mulheres do campo que asseguram o abastecimento
alimentar de toda a população gaúcha e ainda garantem
superávit na balança comercial com as exportações,
além da geração de milhares de empregos.
A homenagem do Senado Federal e, especialmente, dos Senadores gaúchos, é extensiva a todos
os seus associados e deverá ser encaminhada ao seu
Presidente Carlos Rivaci Sperotto, no seguinte endereço: Praça Professor Saint Pastous, 125 – Porto Alegre
(RS) – CEP 90050-390.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2012. – Senador Pedro Simon – Senadora Ana Amélia – Senador
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 482, 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 188, de 2011; do PLS nº 56, de 2009; do PLS nº
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214, de 2007 e do PLS nº 464, de 2003, por versarem
sobre a mesma matéria. – Senador José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Então, quero passar para a Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA
A Presidência comunica ao Plenário que ainda
não foi entregue à Mesa o relatório do Projeto de Lei
de Conversão nº 12, de 2012. Nesse sentido, a pauta
está sobrestada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está encerrada, portanto, a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:

ORDEM DO DIA
1
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).
2
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
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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.
3
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.
4
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.
5
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
– 455, de 2012- CAS, relator ad hoc Senador Paulo Paim, favorável.
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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 Alvaro Dias, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado nº 39, de 2007, de sua autoria.
10
REQUERIMENTO Nº 420, 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 Legis-
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lativo 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.
11
REQUERIMENTO Nº 424, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 424, de 2012, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 522, de 2007 e 620, de
2011, por regularem matéria correlata (ausência
ao trabalho para assistência de dependente).
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Quero passar à apreciação do Requerimento nº 470, de 2012, de urgência, lido ainda
durante o Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2012.
Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Da mesma forma, a apreciação do
Requerimento nº 471, de 2012,de urgência, lido no
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara nº 33,
de 2012.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência indaga, tendo em vista
que não há mais inscrições, se há algum Senador que
queira se inscrever. Pois não, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu estou inscrito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está inscrito pelo art. 17. Estou
exatamente convidando V. Exª a fazer uso da palavra.
V. Exª tem a palavra, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço muito, Senador Waldemir Moka.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Inscrito também o Senador Randolfe
Rodrigues.
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Quero informar ao Senador Randolfe Rodrigues,
tendo em vista que S. Exª se ausentou por um instante,
que, logo após o orador inscrito, falará como líder do
PDT o Senador Pedro Taques.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, em primeiro
lugar, quero cumprimentar V. Exª por ter presidido hoje,
de maneira muito construtiva, a Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, pois ali, por iniciativa da Senadora
Ana Amélia e de mim próprio, tivemos a oportunidade de ouvir os mais diversos pontos de vista sobre os
projetos de lei que tramitam nesta Casa e que definem
as normas sobre as formas cooperativas de produção.
Tivemos a oportunidade de ouvir o Ministro Pepe
Vargas, o Prof. Paul Singer, o Sr. Arildo Mota, o Sr. Odacir Klein, o Sr. Luiz Possamai, o ex-Ministro Roberto
Rodrigues, o Prof. Daniel Rech, o Prof. Vergílio Perius,
o Sr. Jerônimo Souza, o Sr. Armindo dos Santos e as
mais diversas entidades representativas e cooperativas.
Tenho a convicção de que se tratou de uma oportunidade formidável, desde as 8h30 até o meio-dia;
praticamente três horas e meia de diálogo, de debate
e que vão muito contribuir para trazer luz ao parecer
que V. Exª vai proferir a respeito dos próprios pareceres, inclusive do Senador, hoje Governador, Renato
Casagrande, que já foi apreciado e votado na Comissão
de Constituição e Justiça e hoje tramita na Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, até por iniciativa da
nossa Senadora Ana Amélia.
Quero cumprimentá-lo, assim como todos que
participaram, porque foi altamente esclarecedor ouvirmos os mais diversos pontos de vista.
Mas, Senador Waldemir Moka, ontem, à tarde,
o Senador Demóstenes Torres esteve aqui no plenário. Alguns dos Senadores presentes, inclusive eu,
até porque há alguns dias eu não o via, quando o vi,
cumprimentei-o, estendi a mão. Trata-se de uma atitude de boa educação cumprimentar as pessoas que
conhecemos, mesmo quando delas divergimos.
Eu queria aqui esclarecer à querida jornalista
Maria Lima, de O Estado de S. Paulo, que colocou
a matéria, com destaque hoje em O Globo: “Demóstenes articula absolvição em plenário”, que o fato de
Senadores terem cumprimentado, dado a mão a Demóstenes Torres e dizer boa tarde não significa propriamente que tenha tomado qualquer decisão a respeito do seu destino, seja no Conselho de Ética, seja
na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Quero
dizer à Maria Lima que tantas vezes ao longo da minha vida, em qualquer circunstância, eu cumprimento
as pessoas. Inclusive, em algumas ocasiões, quando
visito as cadeias públicas, cumprimento e dou a mão
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às pessoas que estão lá, mesmo quando prisioneiras.
O fato de termos boa educação e cumprimentar uma
pessoa, mesmo que eventualmente discordando do
seu procedimento, de maneira alguma significa já uma
definição do voto que darei.
Quero até esclarecer que, aí perto, Senador Pedro
Taques, estava o Senador Demóstenes Torres, sentado,
e eu não o via há diversos dias. Eu o cumprimentei,
estendi a mão e dialoguei um pouco com ele. Perguntei: “Quando é que vai ser a sua fala nas comissões?”
Ele me disse: “Na terça-feira próxima, no Conselho de
Ética, às 9h30”. Eu terei de participar da Comissão de
Assuntos Econômicos, da qual sou titular. Eu disse: “Eu
vou procurar me empenhar para inclusive ouvi-lo”. Porque, mesmo não sendo do Conselho de Ética, nem da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, no caso, até
por ter convivido aqui, durante todos esses anos, com
o Senador Demóstenes Torres – muitas vezes, tivemos
divergências, outras vezes tivemos convergências, e
todos nós aprendemos a respeitar o conhecimento jurídico em profundidade que ele tem; e muitas vezes ele
deu contribuições importantes –, obviamente, fiquei,
como quase todos os Senadores, muito surpreendido
com os fatos que agora vieram à tona.
O Deputado Odair Cunha, Relator da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, sabe que a atitude educada que temos com qualquer dos convocados para
falar na CPMI, de cumprimentar e estender a mão, não
significa uma decisão sobre o voto.
Então, cito, nessa matéria, o parágrafo:
Sem falar com os jornalistas, Demóstenes
participou nesta quarta-feira no plenário de votações e recebeu muitos cumprimentos de Renan, Romero Jucá (PMDB – AP), Blairo Maggi
(PR – MT), Cyro Miranda (PSDB – GO), Eduardo Suplicy (PT – SP), do líder do DEM, José
Agripino Maia (RN), entre outros senadores.
Isso não significa uma decisão. Obviamente,
estudarei todos os elementos contidos no parecer do
nosso Relator, Humberto Costa, a respeito dos fatos
que caracterizaram as ações do Senador Demóstenes Torres. Ouvirei o Senador Demóstenes Torres e
não votarei, porque não sou membro do Conselho de
Ética ou da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, mas, se houver, aqui, decisão em plenário, eu me
sentirei na responsabilidade de ouvir bem todos os
elementos, tanto os relativos ao eventual processo de
cassação de mandato quanto a defesa do Senador
Demóstenes Torres.
Quero bem esclarecer, portanto, esse episódio.
E gostaria de informar sobre a matéria que saiu
no jornal O Estado de S. Paulo, a respeito dos que visi-
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tam o Presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, que ainda
hoje me fez uma visita. Ele fez a gentileza de explicar
sobre o jornalista que foi entrevistá-lo, Jamil Chade,
lá em Genebra, a respeito de políticos, Deputados e
Senadores que o visitam para tratar dos mais diversos
assuntos. Eu expliquei aqui, na terça-feira, que, nesse caso da Anvisa, de fato acompanhei pessoas em
função de mais de 22 mil assinaturas relativamente à
Anvisa, para que esta examinasse com cuidado o procedimento em relação a um remédio do qual dependem milhares de pessoas. Havia 22 mil pessoas que
dependiam desse remédio para o tratamento de câncer, de mieloma. Então, isso não quer dizer qualquer
procedimento que não acredito do interesse público.
Ele veio me visitar até porque eu quis esclarecer
que de maneira alguma havia querido, até porque sua
agenda é transparente e registrada todos os dias, e o
jornalista a observou. Acho muito positivo que o Presidente da Anvisa tenha sua agenda divulgada para
qualquer pessoa saber sobre quem tem com ele uma
audiência, acompanhado de quem. Portanto, para
esclarecer bem o episódio, ele fez questão de visitar-me, para dizer do respeito que tem para comigo, até
porque disse-me ele que sempre votou em mim para
Senador – eu que já fui eleito três vezes, além de outras ocasiões, para vereador, deputado estadual e federal em São Paulo.
Finalmente, um último esclarecimento com respeito à nota do Ancelmo hoje, que diz:
A Comissão de Anistia rejeitou o pedido
do cabo Anselmo, alegando que ‘só vítimas do
regime têm direito à reparação’. Mas já houve um caso polêmico. O embaixador Jacques
Guilbaud ganhou a bolsa ditadura apesar de
acusado por exilados políticos no Chile, como
Cesar Maia, de servir ao regime. Guilbaud foi
defendido por Eduardo Suplicy e outros, convencidos de sua inocência. É. Pode ser.
Ora, o Embaixador Jacques Guilbaud esteve
presente na Comissão de Relações Exteriores, então
presidida pelo Senador Roberto Requião. Nós o ouvimos, ouvimos todos os seus argumentos, e ficamos
persuadidos de que, no caso, havia ocorrido, de fato,
uma injustiça. Tanto é que ele voltou aos quadros do
Itamaraty e foi, mais uma vez, guindado à carreira diplomática.
De maneira que foi um caso em que se estudaram os elementos, ainda que pudesse outra pessoa, o
ex-prefeito César Maia, eventualmente, discordar. Mas
aqui foram examinados todos os argumentos. E pessoas
que acompanharam a sua trajetória, a sua vida, inclusive na França, quando ele ali exerceu funções muito
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simples, modestas, enquanto estava afastado da sua
atividade no Itamaraty, i intelectuais franceses, como
Alain Touraine, entre outros, prestaram depoimento a
respeito dele, o que contribuiu para que o Itamaraty
viesse a reconduzi-lo à carreira.
Assim, Srª Presidenta Ana Amélia, avaliei como
importante prestar esses esclarecimentos na tarde de
hoje. Espero que possamos chegar a um bom entendimento sobre a lei das sociedades sooperativas e, se
possível, até realizar um esforço para que seja antes
de 6 de julho, data em que se vai comemorar, no plenário do Senado, o Ano Internacional da Cooperativa.
Este dia será mais brilhantemente comemorado se até
lá tivermos conseguido votar esse projeto que define
as normas para sociedades cooperativas.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Sra. Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Suplicy, quero cumprimentá-lo pela
referência. A audiência foi muito rica, de fato. Eu acabei descobrindo, pela iniciativa do Professor que é o
representante da Organização das Cooperativas do
Rio Grande do Sul, Vergílio Perius, um professor, um
especialista, que a história do cooperativismo não começou na Inglaterra, mas, sim, na região missioneira
entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Certo. Nas Repúblicas dos Guaranis.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Nas Repúblicas dos Guaranis.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Foi uma revelação muito interessante para nós que
somos entusiastas do sistema cooperativo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – É verdade. E essa é uma sessão especial do
Congresso Nacional, proposta pelo Senador Waldemir
Moka e pelo Deputado Luis Carlos Heinze, do meu
Partido, na Câmara Federal.
Então, essa audiência realmente vai ajudar muito o relator, que está aplicado em fazer o relatório. Foi
muito clara a disposição de todos, do Ministro Pepe
Vargas, do ex-Ministro Roberto Rodrigues, do ex-Ministro Odacir Klein, dos representantes da OCB e da
questão do crédito e da economia solidários, no sentido de uma construção positiva, porque isso é bom
para todo o Brasil. O sistema cooperativista, realmente,
numa crise do capitalismo, é uma grande alternativa.

MAIO 2012

Sexta-feira 25 21219

Eu também queria me solidarizar com o senhor,
porque a minha posição é a mesma que a sua, a respeito do Senador Demóstenes.
Cumprimento o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelência,
pedi pela ordem – peço a sua atenção e a do Senador
Eduardo Suplicy –, porque tanto eu quanto o Senador
Eduardo Suplicy e o Senador Aécio Neves somos signatários de um ofício que estamos encaminhando à
Mesa Diretora do Senado Federal.
Esse ofício diz respeito ao seguinte: ao longo das
últimas semanas, a produção e os jornalistas do programa CQC, da Rede Bandeirantes, estiveram aqui, no
Senado Federal, recolhendo assinaturas, em apoio à
solicitação do programa, para que eles possam voltar a
frequentar os tapetes azuis daqui, do Senado Federal,
para que eles possam estar presentes aqui, no Senado Federal. Nesse trabalho realizado pelos produtores,
pela equipe do programa CQC, eles recolheram 43 assinaturas de Srs. Senadores e de Srªs Senadoras – V.
Exª, que está na Presidência nesta tarde, foi uma das
que assinaram. Nesse sentido, estamos encaminhando essas assinaturas para a Mesa do Senado, com o
seguinte teor desse ofício:
“Ao tempo em que cumprimentamos V.
Exª [o Senador Cícero Lucena, 1º Secretário do Senado Federal], enviamos em anexo
abaixo-assinado subscrito por 44 Senadores,
os quais manifestam concordância com a permissão para que os integrantes do programa
CQC tenham acesso autorizado às dependências do Senado Federal para produção
de reportagens.
Solicitamos a V. Exª, tendo em vista os
preceitos constitucionais, sobretudo os ditames
do título VIII, capítulo 5º, da Carta Magna, que
fala da liberdade de expressão, da liberdade
de comunicação, que determine à Secretaria
de Polícia do Senado Federal que adote, em
relação aos integrantes do CQC, o mesmo tratamento que é dispensado aos profissionais
dos demais veículos de comunicação, que têm
autorização para realizarem reportagens nas
dependências do Senado Federal.”
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O ofício segue assinado por Randolfe Rodrigues,
Líder do PSOL, Eduardo Suplicy e Aécio Neves – que
o assinam e encaminham – e subscrito pelos outros
46 Senadores.
Obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Na forma regimental...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Apenas registro também que estou assinando a manifestação ora lida pelo Senador
Randolfe Rodrigues, porque acredito que, do ponto de
vista da liberdade de expressão – do direito de imprensa –, é normal que possam também os jornalistas e
repórteres do CQC dialogar conosco, ainda que às vezes suas perguntas possam incomodar os Senadores.
Alguns Senadores, eu percebi, prefeririam que
eles aqui não estivessem. Mas os Senadores podem
respeitosamente dizer aos repórteres jornalistas que
preferem não responder e, assim, serão respeitados.
Outra coisa é negar a possibilidade de eles conosco
dialogarem.
Por essa razão, eu também assinei e estou de
acordo com a manifestação do Senador Randolfe Rodrigues.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Como já fui informada, tenho a obrigação, pela
questão profissional – não é por questão corporativa,
mas pelo entendimento de que a liberdade de expressão
deve prevalecer... Então, também já fiz a assinatura.
O Senador Suplicy fez uma boa campanha aqui,
fui entrevistada pelo programa, e não houve nenhum
problema. Então, endosso as posições dos Senadores.
Na forma regimental, a solicitação será encaminhada, caro Senador Randolfe Rodrigues.
Para falar pela Liderança do PDT, o Senador
Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, cidadãos que nos assistem
pela TV Senado e que nos ouvem pela Rádio Senado,
nesta tarde venho dar conta a esta Casa e à sociedade brasileira de que, hoje ainda, eu, Senador Pedro
Taques, o Senador Randolfe Rodrigues e o Deputado
Miro Teixeira ajuizamos uma ação popular em desfavor
da Delta Construções S. A., empreiteira que recebeu
quase R$4 bilhões do PAC, e parte desses valores foram depositados em empresas fantasmas ligadas ao
cidadão Cachoeira, que está sendo investigado pela
CPMI que leva o seu nome, Cachoeira, e processado
lá em Goiás pela prática de vários crimes. Fez uma
verdadeira viagem pelo Código Penal. Além disso,
com envolvimento de parlamentares e, ao que consta,
também de governadores.
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Nessa ação popular, Srª Presidente, é uma cautelar preparatória para ação popular, nós – eu, o Senador Randolfe Rodrigues e o Deputado Miro Teixeira
– solicitamos ao juiz federal aqui do Distrito Federal
que tome as seguintes providências: 1º) a concessão
de provimento de urgência, com bloqueio de arquivamento de alterações societárias da sociedade anônima ora requerida, a Delta, na Junta Comercial do Rio
de Janeiro, esse é o primeiro pedido; 2º) a concessão
de provimento de urgência com a decretação, Srª
Presidente, da indisponibilidade dos bens e ativos da
empresa requerida, a empresa Delta, com a expedição dos ofícios dirigidos aos cartórios a que se fazem
necessários; 3º) independentemente do acolhimento
desses pedidos, também que seja nomeado um interventor judicial para a Delta Construtora para que
ela não possa continuar a dilapidar o seu patrimônio
e, assim, possamos ter a garantia de que as obras do
PAC que essa empreiteira está a realizar não sejam
sobrestadas e para que mais de 30 mil brasileiros trabalhadores não percam os seus empregos.
Srª Presidente, essa providência era para ter sido
tomada pela CPMI, mas, infelizmente, não a vimos tomada pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Assim,
nós, parlamentares, no exercício do direito constitucional de cidadãos, ajuizamos essa ação popular.
Também estamos acompanhando na CPI, Srª
Presidente, com todo o respeito ao Sr. Presidente da
CPI, Senador Vital do Rêgo, e a S. Exª o Relator, Deputado Odair, quase que um acordo para que aqueles
do PT não sejam investigados e alguns do PSDB também não sejam investigados. Não concordamos com
esse tipo de acordo. Eu, como Líder do PDT na CPI,
como representante do PDT, não participo desse tipo
de acordo. Nós, desde logo, já deveríamos ter afastado
o sigilo bancário e o sigilo fiscal da Delta Construtora
e notificado os governadores para que viessem prestar depoimento.
Não podemos acobertar os amigos e os conhecidos. Dou conta disso, Srª Presidente, porque hoje também nós demonstramos – isso está na Rede Mundial
de Computadores, todo o inquérito policial se encontra na Rede Mundial de Computadores – que valores
saíram da Delta, entraram na conta de duas pessoas
jurídicas de gaveta, a Pantoja e a Brava, dali foram para
a conta do Giovani, o principal contador do Carlinhos
Cachoeira, e dali valores foram – R$200 mil – para
um escritório de advocacia do ex-Procurador-Geral
da República, Dr. Geraldo Brindeiro.
Procurador da República pode advogar? Aqueles
que adentraram na instituição antes de 1988 podem
advogar, está previsto no art. 29, §6º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É uma excrescência
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isso, é uma teratologia jurídica membro do Ministério
Público poder advogar, mas, tudo bem, ali está escrito
que eles podem advogar.
Nós queremos saber se esses valores foram recebidos para que ele exercesse advocacia. A que título?
Srª Presidente, enquanto procuradores da República,
policiais federais e juízes participavam de grandes investigações de uma organização criminosa que envolve
risco de morte para procuradores da República, para
juízes, para delegados e agentes da Polícia Federal,
o ex-Procurador-Geral da República recebe esses
valores em seu escritório. Eu, como cidadão e como
ex-Procurador da República, quero saber disso. Não
é razoável que membros do Ministério Público Federal
possam estar a investigar uma organização criminosa
enquanto S. Exª, o ex-Procurador-Geral da República
– não me interessa a que título, não quero fazer aqui
prejulgamentos – possa estar recebendo dinheiro de
uma organização criminosa como essa.
Ademais, Srª Presidente, hoje represento S. Exª,
o ex-Procurador-Geral da República, no Conselho
Nacional do Ministério Público para que o Conselho
Nacional do Ministério Público possa investigar essa
situação. Não me interessa quem seja, nós não podemos proteger os amigos nem perseguir os inimigos, não
podemos fazer prejulgamentos, mas esse fato é grave.
Não podemos transformar esta CPI numa CPI entre
amigos. O todo é bem maior que a parte, a República
é bem maior do que Senadores, do que Procuradores.
Srª Presidente, antes de encerrar, concedo um
aparte a S. Exª, o Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Pedro Taques, cumprimento V. Exª pela iniciativa
da petição que V. Exª me dá a honra de assinar ao lado
do Deputado Miro Teixeira. Senador, todos os dados
em relação à empresa Delta e seu envolvimento com
o Sr. Carlos Cachoeira, como V. Exª acaba de citar da
tribuna, estão na Internet. Há um site que eu posso citar
que todo o mundo pode acessar para encontrar todos
esses dados: cachoeira de dados. Lá encontrará todo
o inquérito da Polícia Federal. Então, no que estamos
dizendo aqui não há segredo nenhum. Como não há
segredo nenhum no fato de que, no período entre março de 2010 e abril de 2011, o esquema contraventor, o
esquema de jogos do Sr. Carlos Cachoeira arrecadou
para a sua organização criminosa, Senadores Taques
e Benedito, R$11 milhões. Nesse mesmo período, a
empresa Delta depositou quase R$40 milhões na Alberto Pantoja e na Brava, duas das empresas do Sr.
Carlos Cachoeira. Então, veja: em um período de onze
meses só do investigado, há R$40 milhões depositados da empresa Delta e R$11 milhões do esquema
da contravenção. Logo, está evidente que o esquema,
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mediante a empresa Delta, era, de fato, muito mais
lucrativo e rentável para os negócios da quadrilha do
que o próprio esquema da jogatina, o próprio esquema da contravenção. Mostra que o que era lucrativo
para a organização criminosa do Sr. Carlos Cachoeira
eram as suas relações com agentes públicos, as relações que as empresas privadas tinham, a atuação
junto com os agentes públicos nos procedimentos de
fraude e licitação que arrecadava, mais recursos para
a organização criminosa. Essa medida – concordo
com V. Exª – já deveria ter sido tomada por parte da
nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Tardando
a Comissão em relação a esse tema, não nos restou
alternativa, por iniciativa de V. Exª, a não ser mover a
petição que muito bem V. Exª fez à Justiça Federal.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
Muito obrigado, Senador Randolfe. Essa proposta cautelar da ação popular é o exercício do direito fundamental
do cidadão de colocar o Estado no trilho, porque não é
possível que essa empresa possa ser vendida, tendo
em conta que a União, mediante a Controladoria-Geral
da União, está a analisar a idoneidade dos contratos
travados com a própria União.
Além disso, repito às senhoras e senhores: Procurador da República, membro do Ministério Público
Federal que entrou na instituição até 1988 pode advogar? Pode advogar. Está no art. 29, § 6º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Agora, nós
temos que analisar que tipo de advocacia é essa, enquanto procuradores, policiais federais, juízes estão
correndo risco de morte e um próprio membro da instituição, em tese, advogando para esse tipo de organização criminosa. Não podemos permitir, não podemos
permitir que a criminalidade, que a criminalidade, que
uma organização como essa, que é o que consta, ser
a dona inclusive de Parlamentares, também passe a
se assenhorear de membros do Ministério Público.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, a
Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Taques, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Pedro Taques. Mais uma
vez eu o cumprimento pela iniciativa e pelo seu pronunciamento.
Eu aproveito para cumprimentar o Senador Lauro
Antônio, sempre Senador, que está hoje conosco aqui
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Agora, como orador inscrito, seria este Senador,
mas eu permutei como Senador Casildo Maldaner, e,
depois, inscrito também está o Senador Pedro Simon.
Enquanto V. Exª vai à tribuna...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Em votação o Requerimento 468, de 2012, da
Senadora Ana Rita, que, que requer, em aditamento
ao Requerimento n° 431, de 2012, aprovado na sessão do Plenário do dia 15 de maio de 2012, alteração
de data para desempenho da respectiva missão para
o dia 1º de junho de 2012, em virtude do adiamento
da Audiência Pública da CPMI da Violência Contra as
Mulheres, que acontecerá na Assembleia Legislativa
do Estado de Alagoas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo
Maldaner, grande representante do Estado de Santa
Catarina.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Em primeiro lugar, presto meus agradecimentos a V. Exª, por ter permutado comigo, para que
eu pudesse fazer a minha exposição antes de V. Exª.
Quero agradecer-lhe de coração.
Ao mesmo tempo, quero somar-me à saudação
ao eminente colega que abrilhantou a Casa e que a
ela volta, que é conhecido na intimidade, não só pelos
sergipanos, mas por todos nós, como Senador Laurinho. Quero cumprimentá-lo. É uma grande alegria
contar com sua presença aqui!
Caro Presidente e nobres Colegas, eu não poderia
deixar de fazer uma análise neste momento sobre um
debate que travamos, na manhã de hoje, na audiência
pública da Comissão de Agricultura da Casa.
Participaram, dessa audiência pública, seis personalidades que debateram o cooperativismo no Brasil,
trocaram ideias e pensaram como encaminhar melhor
o tema, em 2012, que é quando se comemora o Ano
Internacional do Cooperativismo, no mundo, como diz
a própria expressão.
Entre os convidados e as diversas personalidades
da audiência pública, estava o ex-Ministro da Agricultura
Roberto Rodrigues, que já presidiu a Organização das
Cooperativas Brasileiras e que, na terça-feira da próxima semana, convidado pelo brasileiro José Graziano,
que hoje preside a FAO, tomará posse como Embaixador de Honra do Cooperativismo da Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO),
em Roma, para buscar o que há de melhor no mundo
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e também para levar as nossas experiências, as experiências do cooperativismo brasileiro. Então, trago
algumas considerações em função desse encontro na
manhã de hoje.
O slogan escolhido para nortear as ações do Ano
Internacional do Cooperativismo, “Cooperativas constroem um mundo melhor”, não poderia ser mais feliz,
pois traduz, com perfeição, o espírito intrínseco à prática cooperativista, destacando a relevante contribuição
que o sistema pode oferecer ao Brasil e ao mundo.
O conceito do cooperativismo é fundamentado na
reunião de pessoas, e não no capital; visa às necessidades do grupo, e não do lucro; busca prosperidade
conjunta, não individual. Essas diferenças fazem do cooperativismo a alternativa socioeconômica que leva ao
sucesso com equilíbrio e justiça entre os participantes.
O modelo, surgido na Inglaterra pós-Revolução
Industrial, em 1844, aportou no Brasil pouco depois,
no final do séc. XIX, em que pesem os relatos que
dão conta das experiências, trazidas pelos jesuítas e
implantadas na América do Sul. Inclusive, em meados
do séc. XVII, já os padres jesuítas praticavam isso em
alguns países da América do Sul, principalmente. Enfim, ao longo de sua trajetória, consolidou-se de forma
indelével o cooperativismo.
Atualmente, são mais de 6,6 mil cooperativas,
com 10 milhões de associados e 300 mil servidores,
abrangendo 13 setores de atuação. Juntas, respondem
por, aproximadamente, US$6 bilhões em exportações.
Santa Catarina merece destaque nessa bem-sucedida trajetória. De acordo com informações da
Organização das Cooperativas de Santa Catarina, são
262 cooperativas em atividade, gerando uma receita
da ordem de R$12,5 bilhões por ano.
Aparentemente, o número de cooperativas não
é tão expressivo, impressão desmentida pela quantidade de cooperados, pois ultrapassam 1,2 milhão
associados, em um Estado com cerca de 6 milhões
de habitantes, ou seja, 20% de nossa população. Consideradas as famílias cooperadas, podemos concluir
que mais da metade dos catarinenses é envolvida com
o movimento.
Faço essa breve exposição apenas para traçar
um perfil do cooperativismo em nosso País e tentar
alcançar a dimensão de seu impacto, de sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social.
Nesta manhã, como falei no início, nossa Comissão de Agricultura, presidida pelo Senador Acir Gurgacz, hoje comandada pelo Senador Waldemir Moka
– autor, junto com a Senadora Ana Amélia, do requerimento de proposição –,promoveu uma enriquecedora
audiência pública com o intuito de discutir possíveis
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avanços regulatórios que possam melhor regular e
fomentar o crescimento do setor.
Apesar da expressiva participação na economia
nacional – estimada em 6% do nosso Produto Interno
Bruto –, ainda temos carências. Temos que buscar a
modernização da lei que rege o segmento, de modo a
incentivar o surgimento de novas cooperativas, sejam
pequenas, médias ou grandes. Além disso, a formalização também deve ser uma meta a ser atingida. Como
bem ressaltou o Secretário Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Paul Singer – que também participou dessa audiência pública
agora de manhã –, há cerca de trinta mil cooperativas
no País, mas quase todas estão na informalidade.
Como citei anteriormente, a OCB (Organização das
Cooperativas do Brasil) conta com aproximadamente
6.600 filiadas.
Expus hoje na Comissão, e reproduzo aqui, três
sugestões que podem ser traduzidas como desejos,
anseios, calcados na certeza do potencial imenso que
ainda temos pela frente, que será alcançado pela união
de nossos esforços. Por tratar-se de um sistema econômico inclusivo, o cooperativismo tem, em seu DNA,
a capacidade de abraçar e promover o crescimento de
pequenos produtores, minifúndios de agricultura familiar
que, juntos, podem alcançar resultados expressivos.
Para isso, apostam na diversificação da produção em
pequenas áreas é alternativa inescapável.
Em áreas não mecanizáveis, por exemplo, é possível cultivar pastagens ou até reflorestamento com fins
comerciais. É possível, ainda, sem demandar grande
escala ou quinhão de terra, incluir um pequeno plantel de gado leiteiro, aves, suínos e assim por diante.
Pensando mais longe, se a região for propícia
para tal, por que não apostar no cultivo associado de
flores melíferas, que podem gerar mel de alta qualidade? É com o florestamento de árvores nativas, inclusive formando um anel nas propriedades em alguns
momentos. Além do fator econômico, elas produzem
flores; disso surge o mel, e tudo isso agrega valores
para o associado, para o pequeno proprietário e assim por diante.
Isoladamente, tal diversificação pode ser, com o
perdão do trocadilho, infrutífera. Isoladamente não tem
resultado. Por isso é bom diversificar para se ter algo
frutífero, ter resultados. Com a união, a cooperativa
terá a capacidade de processar e industrializar a produção, agregando valor, além de cuidar da estratégia
comercial e da logística de escoamento.
E as cooperativas têm condições de fomentar,
desde buscar o seu produto, industrializá-lo, dar-lhe finalidade e assim por diante, quer dizer, tendo começo,
meio e fim. Sozinho, o associado, isoladamente, não

MAIO 2012

Sexta-feira 25 21223

tem como desenvolver isso. O cooperativismo é mola
propulsora para isso.
Tudo baseado no que chamo de tripé de desenvolvimento: são atividades economicamente viáveis,
ambientalmente sustentáveis e socialmente justas.
Esse tripé é extraordinário: tem a parte da economia,
a parte da sustentabilidade e tem a parte da justiça.
É extraordinário. Partindo dessa premissa, podemos
vislumbrar um futuro ainda mais promissor para o cooperativismo.
Eu gostaria, inclusive, Sr. Presidente, de lançar
um desafio: nossa produção de grãos alcançou, na safra 2011/2012, pouco mais de 157 milhões de toneladas. Com a contribuição do cooperativismo brasileiro,
vamos perseguir a meta de alcançar uma produção
equivalente a uma tonelada para cada brasileiro, ou
seja, quase 195 milhões de toneladas, se cada brasileiro produzir uma tonelada.
Quando Governador, o Deputado Paulo Macarini,
que foi Constituinte, como Secretário de Planejamento do nosso governo, dizia-nos sempre: “Maldaner, se
cada brasileiro puder chegar ao ponto de produzir uma
tonelada de grãos, nós vamos ser um País extraordinário para ajudar na alimentação não só daqui, mas
do mundo”. E se perseguirmos essa meta de uma tonelada por habitante, nós poderemos alcançar extraordinariamente os nossos 190 milhões, 200 milhões
de toneladas. Isso, sem dúvida alguma, produzindo,
agregando valores, industrializando aqui, agregando
mais para alimentarmos não só o Brasil, mas o mundo.
Essa é a grande meta. É extraordinária.
Eu até digo que parece ousadia, mas tenho convicção de que, com a expansão do cooperativismo, o
cumprimento da meta é plenamente viável. Ressalto,
contudo, que esse caminho deve estar agregado com
o permanente beneficiamento e agregação de valor
aos nossos produtos, para que não sejamos eternos
reféns dos humores internacionais com a exportação
de commodities. É uma das grandes saídas.
Para tanto, nobre Presidente e colegas, precisamos fazer nossa parte. Aqui, faço questão de lembrar
o projeto de lei de autoria da nobre Senadora Ana
Amélia, que tivemos a satisfação de relatar na Casa,
aprovado neste plenário no ano passado. A lei permitirá que cooperativas e instituições financeiras públicas tenham acesso direto aos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), permitindo uma inédita
expansão e capilarização do crédito produtivo por todo
o Brasil, com baixo custo. A mudança será um poderoso dínamo do crescimento. O projeto, hoje, tramita
na Câmara dos Deputados, com relatoria do Deputado
catarinense Valdir Colatto.

MAIO 2012

21224 Sexta-feira 25

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Acredito que a ação de todos os agentes envolvidos, sejam públicos ou privados, Poderes Legislativo
e Executivo, deve espelhar o mais legítimo espírito do
cooperativismo: a união pelo bem comum.
Vou concluir, Sr. Presidente, agradecendo inclusive a tolerância de ter ultrapassado meu tempo, mas
não poderia deixar de fazer o registro, de trazer essas
ideias em função da audiência pública que tivemos no
dia de hoje, com a participação de ilustres personalidades ligadas ao setor e que muito podem ajudar o Brasil
a interiorizar cada vez mais o desenvolvimento, beneficiando pessoas, não o capital, mas pessoas. Quando
não temos saída, reúnem-se as pessoas, forma-se
uma associação, uma pequena cooperativa, que ajuda a criar alguma coisa, melhorar, ter um começo, um
meio e um fim, em qualquer sentido do cooperativismo.
Isso ajuda a fomentar e faz com que se distribua esse
bem também para os associados. Não é personalizado. É uma grande ideia, que está crescendo cada vez
mais e que vale a pena, já que estamos praticamente
a comemorar o Ano Internacional das Cooperativas.
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Casildo Maldaner, pelo seu
pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Em votação o Requerimento 469, de 2012, do
Senador Eduardo Amorim, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa no período de 9
a 15 de junho de 2012, para representar o Senado
Federal na Conferência Internacional do Trabalho da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Genebra, na Suíça.
Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a licença, será cumprida a deliberação
do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Convidamos, como Líder do PSOL, o nobre Senador
Randolfe Rodrigues.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Senador Paim, peço para me inscrever pela Liderança
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª, Senador Alvaro Dias, está inscrito pela
Liderança do PSDB.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero dialogar hoje
sobre os dados do último Censo, ou melhor, da análise detalhada do Censo de 2010, feita, recentemente,
pelo IBGE, há um mês. Embora tenha sido divulgada
há um mês, considero pertinente nós conversarmos
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sobre esses dados do IBGE, porque eles podem trazer
para alguns um consenso na acomodação, achando,
compreendendo que algumas conquistas que, porventura – e temos que reconhecer que existem –, o
Censo aponta... Por exemplo, há de se reconhecer
que a mortalidade infantil no Brasil caiu pela metade,
segundo os mais recentes dados, mas, embora tenha
caído pela metade, a nossa mortalidade infantil ainda
é o dobro da mortalidade infantil existente nos Estados
Unidos e ainda é o quádruplo da mortalidade infantil
registrada na Europa Ocidental.
O Censo aponta um ambiente demográfico favorável ao crescimento econômico. Isso está evidente e
expresso, principalmente na existência de uma massa maior de pessoas habilitadas a trabalhar e de uma
massa menor de pessoas que não estão na idade apta
para o trabalho, ou seja, há uma faixa maior concentrada no centro da pirâmide demográfica e uma faixa
menor no topo e na base da pirâmide demográfica.
Isso é uma vantagem.
Mas as vantagens e o notório – e é verdade: as
chamadas conquistas econômicas da última década
– não podem também nos trazer a omissão, acomodarmo-nos sobre uma sequência de outros dados que
o mais recente Censo aponta.
Um desses dados diz que a chamada nova classe
média no País representa algo em torno de 28% das
casas. Representa, ainda, uma renda mensal muito
inferior à média de países tidos como desenvolvidos.
Mais que isso, a Constituição, Sr. Presidente, no art.
3º, inciso III, afirma que a União poderá articular em
sua ação um mesmo complexo geoeconômico e social, visando ao seu desenvolvimento e à redução das
desigualdades regionais.
Os dados retratados pelo IBGE mostram e denunciam que nós vivemos ainda sob uma gravíssima
desigualdade regional. Isso claramente fere a Constituição brasileira e mostra a limitação que ainda temos
que superar.
Por exemplo, a análise de alguns dados é suficiente para corroborar essa afirmação. Vejamos em matéria de educação. Repito, mesmo reconhecendo alguns
avanços na cobertura escolar, a política pública não
tem conseguido diminuir as desigualdades regionais. A
Emenda Constitucional nº 59, Presidente, estabelece
que, em 2016, todos os brasileiros entre 4 e 17 anos
devem estar estudando. Isso em 2016, ou seja, estamos a quatro anos da meta prevista na Constituição.
Entretanto, a maior taxa de atendimento e, talvez, a única região do País que vai alcançar essa meta
será a região Sudeste, onde 92,7% desses brasileiros
já estão matriculados. No Norte do País, na Amazônia,
esse percentual é de apenas 87,8%. Portanto, dificil-
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mente, a Amazônia, o Norte do País, alcançará a meta
estabelecida na Constituição para que, até 2016, todos
os jovens localizados na faixa etária que citei estejam
matriculados em escola.
Detalhando esses dados, olhando para o Amapá,
ficamos mais distantes ainda dessa meta constitucional. Hoje, no Amapá, somente 82,2% na idade hábil
estão frequentando a escola. Temos um abismo de
18%, que, de forma alguma, alcançaremos até 2016.
Detalhando em outros dados da região amazônica, no Amazonas, por exemplo, ainda temos 30% excluídos do direito ao acesso à escolarização obrigatória.
Os dados revelam algo gritante: ainda temos
3.853.317 crianças brasileiras e jovens que não têm
o direito de frequentar uma escola, que estão fora da
escola, e dificilmente sanaremos essa chaga até o
ano de 2016. Desses 3,853 milhões de brasileiros, há
mais um retrato da desigualdade: 28% deles estão no
Nordeste, e 15% estão no Norte. Isso revela, então,
que parte do Brasil, o Sudeste e o Sul, alcançará, em
2016, a meta de colocar todos os seus filhos, todos os
brasileiros na escola, e o Norte e o Nordeste estarão
muito distantes dessa meta.
O atendimento em creche, em 2010, no Brasil
era somente de 29,3%. No Amapá, a situação ainda
era pior: somente 20% conseguiram atendimento na
faixa da pré-escola, compreendida entre quatro e cinco anos. Temos 80% de crianças estudando em todo
o Brasil, mas, no Norte, esse dado é de 69% e, no
Amapá, esse dado é de 66,7%.
Outro gravíssimo problema, uma chaga que levamos há décadas – e vamos entrar na segunda década
do século XXI sem resolvê-la –, é a chaga do analfabetismo, que ainda é altíssimo no Brasil: 9,6% da população maior que 15 anos é analfabeta. Se levarmos
em conta que, na América Latina, três nações – Cuba,
Nicarágua e Bolívia – já decretaram seu território livre
do analfabetismo, nós estamos muito atrás desses países e de muitos outros na América Latina.
Essa situação do analfabetismo é mais grave
no Nordeste. No Nordeste, a taxa do analfabetismo
chega a quase 20% da população, 19,1%. Ou seja,
chegaremos até a terceira década do século XXI e,
dificilmente, se não houver um esforço por parte do
Estado brasileiro, resolveremos essa chaga.
O problema da desigualdade que aqui apontei
também está evidente no acesso ao saneamento básico nas cidades brasileiras. O saneamento básico é
também acesso à água, condição essencial, básica e
elementar para a saúde. Quem não tem acesso à água
tratada é uma potencial vítima de doenças medievais.
O Censo do IBGE mostra que, no Brasil, as cidades em que há de cinco a dez mil habitantes possuem
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apenas 21,1% de saneamento básico, percentual que,
o próprio número revela, é aviltante diante de um País
que está entre as seis principais economias do Planeta.
Essa situação ainda é mais desigual: no Norte, só
tem acesso a saneamento básico 11,7% da população.
Nesses dados, foi também levantada a situação
de moradia desses brasileiros. Convivemos com milhões de brasileiros que habitam aquilo que especialistas denominam como moradias subnormais. Esse
termo é um eufemismo usado para amenizar a dura
realidade de pessoas que vivem em ambientes sem
condição mínima, sem condição de respeito mínimo
ao princípio da dignidade humana explícito na Carta
Constitucional.
Ao analisarmos 20 regiões metropolitanas, fica
clara a marca da desigualdade social e sua íntima relação com a desigualdade regional. Enquanto somente 11% da população de São Paulo vive em moradias
ditas subnormais, em Belém, por exemplo, principal
metrópole da Amazônia, esse percentual é de 53,9%.
Em Recife, esse percentual é de 23,2%; em Salvador,
é de 26,1%; em São Luís, 24,5%; em Macapá, 40%.
Portanto, há dois Brasis: São Paulo, com somente 11%
de sua população vivendo em condições ditas subnormais, ou seja, em moradias que não se coadunam
com o princípio da dignidade humana, e o Norte e o
Nordeste do País, que, em algumas de suas capitais,
têm 50% de sua população vivendo nessa condição.
Não vou me deter mais nos números, mas gostaria de fazer uma breve comparação, que considero
importante, em relação à renda da população, para
que possamos perceber outros extremos.
De um lado, a mais próspera cidade do Brasil, São
Paulo, do outro, minha cidade, Macapá, encravada no
meio da Floresta Amazônica, no extremo Norte do País.
Em Macapá, nada menos do que 16,7% de sua
população vive com até meio salário mínimo. Em São
Paulo, esse percentual é de 4,2% da população. Ainda temos, em Macapá, 5,5% dos macapaenses que
sobrevivem com R$70,00 por mês. Ou seja, estão
abaixo da faixa que se chama linha da pobreza. Este
universo, na cidade de São Paulo, na metrópole de
São Paulo, é de 1%.
Portanto, Sr. Presidente, mais do que nunca, é
necessário cumprirmos os ditames constitucionais de
que um dos objetivos da República Federativa do Brasil – vou mais adiante do que a Constituição –, um dos
objetivos de uma federação é não ter desigualdades,
desequilíbrios regionais. Esses dados, repito, per si,
denunciam uma caótica situação. É favorável, é motivo
de júbilo termos reduzido a mortalidade infantil pela
metade. É motivo de júbilo nós estarmos no melhor
ambiente do nosso crescimento demográfico para o
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crescimento econômico. Mas nós não podemos nos
acomodar somente com a propaganda desses dados.
Nós ainda padecemos de uma brutal desigualdade
regional.
Nós tivemos, então, nessas últimas décadas, o
aprofundamento de uma tendência que se iniciou a
partir dos anos 1950 do século XX, de uma tendência
de desenvolvimento desigual do País, de distribuição
de renda, de crescimento demográfico, mas, ao mesmo
tempo, de distribuição de riqueza concentrada no Sul
e Sudeste do País e de – este é o termo – miserabilização da Amazônia e do Nordeste do País.
Por isso, é necessário que esta Casa, que existe
no nosso pacto de federação, esta Casa que existe no
nosso Parlamento bicameral com a função constitucional de realizar o equilíbrio entre as unidades federadas,
é urgente que esta Casa promova um conjunto de reformas. Por isso é urgente avançarmos em temas das
reformas tributárias, por isso é urgente cumprirmos
os arts. 168, 169, 167, 172, 170 da Constituição, que
falam da existência de um fundo público para garantir
o equilíbrio entre os Estados da federação, e esse fundo público se chama Fundo de Participação dos Estados. Por isso que é urgente e necessário termos uma
rediscussão do pacto federativo e dos novos valores
que devem ditar o Fundo de Participação dos Estados.
Por isso que é fundamental nós avançarmos na
reconstrução do nosso pacto federativo. Os dados do
Censo, analisados recentemente pelo IBGE, não podem nos levar para a comodidade. Os dados do Censo,
repito, ao mesmo tempo que apontam algumas conquistas, também denunciam, em especial, uma forte
desigualdade regional, e é importante e urgente que
o Governo da União olhe para isso e mais importante
e urgente que nós do Congresso Nacional brasileiro
façamos a nossa parte.
Por isso é importante que os temas do pacto
federativo, aqui presentes, discutidos por uma comissão aqui conduzida pelo Ministro Nelson Jobim e, em
especial, o tema da nova partilha do Fundo de Participação dos Estados sejam debatidos à luz desses
dados que nos revelam a real realidade – permita-me
aí também o eufemismo da repetição –, que revelam
a real realidade brasileira de desigualdades sociais
ainda gritantes, e regionais ainda profundas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos Senador Randolfe Rodrigues pelo seu pronunciamento.
Agora é um orador inscrito, Senador Pedro Simon.
Senador Pedro Simon com a palavra. Em seguida
teremos ainda o Senador Alvaro Dias, Senadora Lúcia
Vânia. E a presença conosco do nobre Senador Garibaldi Alves, sempre presente em todas as sessões.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, assisti, do meu gabinete toda a reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e
vi a angústia dos seus representantes. E terminei de
assistir dessa tribuna o que eu já sabia: a ação que
o Pedro Taques, junto com o Randolfe e com o Miro
Teixeira impetraram na Justiça.
Eu fico impressionado porque essa decisão, esse
requerimento, essa ação que está fazendo hoje o Senador Pedro Taques e outros, na verdade, na verdade,
é a primeira decisão que a CPMI deveria ter tomado.
Um mês depois, três ilustres membros da Comissão entram com uma ação, que deveria ser a primeira
decisão. Elege o presidente: fulano; elege o relator: beltrano. Quais são os trabalhos? Primeira coisa... Está
aqui. O que a moção está pedindo, Sr. Presidente?
Primeiro, provimento de urgência a ser concedido para
o bloqueio e o arquivamento de alterações societárias
da sociedade anônima requerido na junta comercial
do Rio de Janeiro. Primeira coisa, deixar como está.
Segundo, provimento com urgência da decretação da indisponibilidade dos bens e ativos da empresa, a Delta.
O Deputado Miro Teixeira, a primeira coisa que
ele falou, no primeiro pronunciamento que ele fez, na
primeira reunião. Um mês depois, fez, em juízo, aquilo
que a Comissão não quis fazer.
Terceiro, provimento de urgência com a nomeação de um interventor ou um administrador judicial, o
qual ficará incumbido de garantir o correto direcionamento dos recursos.
Quarto, que seja determinada a sociedade anônima, ora requerida; que se abstenha de formalizar o
repasse de dividendos e lucros aos seus acionistas,
juros sobre capital próprio, recompra de ações, permitindo-se apenas o acúmulo desses montantes como
reserva da companhia.
Quinto, no mérito e procedência da presente demanda, com a concessão de sentença de mérito, com
a outorga definitiva da tutela cautelar, para os fins colimados de garantir o controle e gestão dos contratos
administrativos.
A seguinte: citação da Requerida, no endereço
acima relacionado, para que faça sua defesa.
A seguir, intimação do Ministério Público Federal
para que acompanhe o presente processo.
A seguinte: intimação da União, pessoa jurídica
de direito, a ser notificada na pessoa do Advogado
Geral da União, para que, querendo, possa integrar a
lide no polo ativo, na forma do art. 6º.
E a seguinte: seja deferida a produção de todas
as provas em direito admitidas.
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Meu querido Senador Randolfe, é sua primeira
CPI e V. Exª entra, brilhantemente, com seus colegas,
com esta representação. Mas, me desculpe, em qualquer CPI isso é a primeira decisão. Constitui-se a CPI.
Está constituída a CPI, vamos eleger o presidente. Ora,
por entendimento, o presidente é o fulano de tal. Vamos
escolher o relator. O presidente, por entendimento de
todos, indica como relator o beltrano. Terceiro, o que
vão fazer? Nesse caso, a primeira coisa que vão fazer,
a primeira é isso que está sendo feito aqui. É tomar
as providências.
Quem pode fazer, alterar, modificar, roubar, fazer
o que for se chama Delta. É tomar as providências.
E um mês depois não fizeram. Isso não foi aprovado na comissão. Os dois Senadores e o Deputado
tiveram que entrar em juízo pessoalmente, no nome
deles, porque hoje de manhã a Comissão não aceitou,
deixou para terça-feira. Hoje, a comissão não aceitou.
Na verdade, ilustre e jovem Senador Randolfe, V.
Exª e o Senador Pedro Taques e o experiente e competente Deputado Miro Teixeira prestaram um grande
serviço ao Congresso Nacional.
Vocês salvaram a CPMI, porque apesar do trabalho brilhante que era feito, do debate que era travado,
o que ia para a imprensa, o final é que não acontecia
nada. Não acontecia absolutamente nada. O Cachoeira vinha aqui, debochava de todo mundo. Hoje vieram
os outros. Ontem vieram os outros. Debocharam do
mesmo jeito, e não aconteceu nada.
Nada. Essas perguntas eram feitas desde o primeiro dia: a Delta vai ser vendida por uma empresa e
a empresa, um açougue transformado no maior frigorífico do mundo, com sociedade do BNDES, vai comprar
essa empresa, tendo como Presidente o ex-Presidente
do Banco Central?! Fica tudo assim e não se faz nada!
A Delta ganha seis novas licitações agora, enquanto que o Governo está enquadrando a Delta por
inidoneidade para fazer qualquer contrato com a União.
E não acontece nada!
Meus cumprimentos aos três nobres membros
da Comissão e aos demais membros. Eles salvaram
o Senado, a Câmara, o Congresso.
Seria bom meus amigos, meu bravo Presidente
da OAB, seria muito bom se na terça-feira, às 10 horas,
os jovens das redes sociais estivessem aqui na frente
do Senado. Seria muito bom; como estiveram quando
o Senado votou o Ficha Limpa. Seria um momento
muito oportuno esse, porque o requerimento que não
votaram hoje deixaram para terça-feira. Terça-feira vão
votar a Delta e a convocação dos governadores, e ninguém pode saber hoje como será. Agora, eu garanto:
com os jovens aqui na frente será uma coisa, sem os
jovens será diferente.
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Faço esse apelo, porque terça-feira será um dia
muito importante.
Com o maior prazer Senador.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL - AP) – Senador Simon, V. Exª faz da tribuna a convocação que
falta para que a CPMI não termine. V. Exª utiliza a tribuna e convoca a juventude, a sociedade, aqueles que
ocuparam as ruas no ano passado, que têm ocupado
as ruas timidamente, é verdade, mas que têm ocupado as ruas reclamando contra a corrupção e pedindo
mudanças. Agora chegou a hora deles virem; agora
chegou a hora em que o Congresso Nacional e a República precisam deles, porque para a CPMI avançar,
pelo que percebemos na reunião de hoje, precisa de
mobilização e de pressão social. Precisa a presença
de povo aqui. Precisa que o Congresso Nacional sinta
o calor das ruas, a pressão para as providências da
CPMI, senão não vai avançar. É verdade, eu, o Senador Taques e o Deputado Miro tomamos a iniciativa, e
V. Exª está pleno de razões. A iniciativa deveria ter sido
da CPMI, que deveria ter quebrado o sigilo da Delta no
primeiro dia. Ora, falei ainda há pouco, o esquema da
contravenção dava para o Cachoeira dez milhões, o
esquema de transferência da Delta para uma empresa chamada Alberto & Pantoja. Essa empresa é uma
empresa laranja do seu Cachoeira. Essa empresa só
existiu em decorrência de uma coisa: para receber
dinheiro da Delta. Recebeu somente essa empresa
R$26 milhões – somente essa empresa – num intervalo de 11 meses. E não há indícios para convocar o
Sr. Cavendish? Não há indício para pedir a paralisação dessa tentativa de fraude na investigação, que é
a transferência dos donos da Delta para a nova empresa? Não há indício para convocar os donos dessa
nova empresa? Óbvio que há! É evidente que há! Nós
fizemos a petição para as providências por parte da
Justiça Federal, mas a CPMI não pode continuar patinando. A CPMI não pode paralisar. A CPMI está diante
de um dilema: se ela veio de fato para cumprir, apurar
tudo, doa em quem doer, para fazer o que a República exige, ou se ela foi o resultado de um deslize, foi o
resultado de um arroubo que ocorreu aqui no plenário
do Senado e no plenário da Câmara, que depois foi
inevitável, tornou-se irreversível que ela tivesse sido
criada. Mesmo que tenha sido o resultado do arroubo,
vai ficar muito feio se não avançar, não seguir na linha
que as investigações apontam. Cumprimento V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Agradeço o aparte de V. Exª, mas me atrevo a fazer uma
diferenciação. O problema não está em não avançar.
Com todo respeito, não está em não avançar. Não está
em recuar exageradamente, porque as coisas já vieram.
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V. Exª pegou uma CPMI – eu estou até com inveja, do lado de fora, porque não estou do lado de dentro e nessa eu gostaria de estar dentro, porque nessa
não precisa procurar, já tem. A gente, numa CPI, sai
correndo para buscar os fatos; na CPI do Impeachment, até aparecer o motorista com os cheques, com
as cópias dos cheques, com as coisas que ele havia
feito, foi uma guerra. Agora os fatos já existem. O que
estão querendo é desmerecer, desconhecer os fatos.
Repare, nobre Senador, o mesmo Relator que
diz que os indícios ainda não são suficientes, quer
convocar o Procurador-Geral, quer transformar a CPI
na CPI do Procurador-Geral, porque lá os indícios são
suficientes. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus,
que coisa mais absurda1
Eu repito aqui, nós estamos num momento muito
delicado e importante. Infelizmente, alguns dos nossos Líderes não entendem a situação, mas essa não é
uma situação vulgar. Eu repito o que já disse aqui: as
charges mais grotescas que vi do Senado e da Câmara
são as que estão aparecendo agora. Aquela da Folha
de S.Paulo, com os três macacos, um escondendo os
olhos, outro escondendo os ouvidos e outro tapando
a boca – não vejo, não falo e não enxergo: essa é a
CPI –, eu nunca tinha visto nada parecido. Aquela do
Rio Grande do Sul, do marido e da mulher diante da
televisão, dizendo vai começar na televisão a CPI, eles
tapando o nariz por causa do cheiro, como essa eu não
tinha visto. Mas é o conceito que estamos...
Por isso, o Pedro Taques, o Randolfe e o Miro
fizeram hoje um divisor de águas muito importante.
Porque até havia uma geléia geral, havia uma mistura, fala a, fala b, fala c, mas não se sabia nem o que
se queria. Agora se sabe. Agora a linha está tomada,
é isso aqui. Quem quiser realmente averiguar, essa é
a linha, são essas as providências. Não precisa nem
esperar o juiz, o Presidente deve tomar na terça-feira.
O Presidente não precisaria nem convocar a Comissão, poderia fazer por conta própria. Ele, Presidente,
poderia fazer essas coisas por conta própria.
Para isso, eu repito, que os jovens venham para
as ruas. Esse é o momento em que a chamada democracia direta e em que as redes sociais podem e
devem atuar. E nós, que já devemos a elas a Ficha
Limpa, ficaremos a dever mais essa.
Aliás, falando em Ficha Limpa, meu amigo Alvaro,
não mais do que de repente, na quinta-feira, no meio
de uma sessão, não mais do que de repente, está lá:
botaram em votação e votaram; votaram e aprovaram
que quem tem as contas rejeitadas no Tribunal, o prefeito ou quem quer que seja que tenha as contas rejeitadas, pode ser candidato. Quer dizer, mudaram a
lei que foi aprovada e aplaudida no Tribunal; mudaram
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sem mais nem menos, sem ninguém saber que existia
o tal projeto. A Câmara aprovou.
Eu farei um apelo. Em primeiro lugar, eu gostaria
de fazer um apelo à Presidência, mas a nós, a dois
líderes brilhantes, do PSOL e do PSDB: vamos olhar
com a Mesa, vamos reparar; pelo menos, vamos votar
para que não a aprovem aqui também, no Senado, e
que de repente, sem saber, estejamos aprovando um
projeto dessa maldição de irresponsabilidade.
Pode até votar; pode até votar favoravelmente;
pode até dizer que realmente há exageros e que, lá
pelas tantas, um prefeito que teve uma conta injustamente reprovada, por uma coisa que não tem maior
importância, não poder ser candidato... Podemos discutir, mas votar às escondidas, na calada da noite, sem
ninguém saber? Isso foi uma vergonha! Tudo isso vai
ser na terça-feira, essa votação.
E para essa da Câmara que eu falei, e para essa
que os dois Senadores e o Deputado falaram, e que
vai ser na terça-feira, é que a gurizada tem de vir para
frente do Palácio; aqui, para a frente do Senado. Estaremos reunidos, mas uma coisa é entrarmos e passarmos na frente das pessoas que estão nos olhando;
outra coisa é estar um silêncio total, em que a gente
vota, vai embora, e não acontece nada.
Pois não.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Permita-me aparteá-lo de novo. V. Exª também faz um
alerta. Nós não podemos aceitar essa galhofa que
está vindo da Câmara. Temos de alertar o Senado.
Isso não pode triunfar. Isso é uma tentativa de matar
o Ficha Limpa, de matar a mais importante reforma
política que o Congresso aprovou nos últimos vinte
anos. Nós não podemos aceitar que passe. E repito,
reitero e concordo com V. Exª, é uma segunda razão
para convocar a moçada, para convocar a juventude.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB - RS) – V.
Exª, que é líder, e o Senador Álvaro, devem ir à Presidência e já dizer isso: Não ponham esse projeto em
votação sem nós sabermos. Nós queremos saber e
tomar providências.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL - AP) – Perfeito. E assim... E discutirmos. Não pode ser essa pressa.
Tanto projeto importante! Veja, a PEC do Trabalho Escravo demorou cinco, seis anos para ser apreciada aqui.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Doze anos.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL - AP) – Doze
anos. Obrigado, Sr. Presidente, pela correção.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Foi do Senador Ademir Andrade ainda.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL - AP) – Doze
anos. Agora que foi votado na Câmara.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Só eu estou aqui há dez.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL - AP) – Agora
que foi votado na Câmara.
Num prazo recorde, uma outra mudança no texto legislativo tem a tramitação em dias, que a PEC do
Trabalho Escravo teve em anos. Então, o Brasil tem que
saber o que é prioridade. Burlar a lei da Ficha Limpa
não pode ser uma prioridade para o País. Não pode
ser uma prioridade. Não pode estar na agenda. Senão,
qual é a agenda do Congresso Nacional Brasileiro? É
burlar as conquistas democráticas que a sociedade e
que a própria democracia impôs ao Estado brasileiro?
Será uma vergonha! Bom, que avance, se avançar lá
na Câmara... Mas será uma vergonha se nós mantivermos aqui o que vier lá da Câmara.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB - RS) – Eu
agradeço a V. Exª. E lembro aqui do que V. Exª falou. E
o Alvaro Dias não falou, mas consentiu com a cabeça.
Estou dizendo que ele consentiu com a cabeça, falou,
são dois líderes que estão pedindo ao Presidente Sarney que esse projeto venha para o Plenário sem eles
tomarem conhecimento, sem que nós tomemos conhecimento do dia, da hora e de quando vai ser votado,
para nós, cada um, virmos votar com a sua responsabilidade e não como aconteceu na Câmara, numa madrugada, sem ninguém ficar sabendo. Votou, ninguém
sabe o que votou, e votou o “Não” ao Ficha Limpa.
Com o maior prazer.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB - PR) – Senador
Pedro Simon, uma matéria dessa natureza, se for votada clandestinamente, é uma traição. Esta instituição
não merece isso. Não quero dizer que não merecemos
isso, nós que somos Senadores. A instituição não merece. Uma matéria dessa natureza tem que ser votada
com transparência, como, por exemplo, tem que ser
votada com transparência a cassação de mandato por
quebra de decoro parlamentar. Não podemos manter
mais o voto secreto para deliberação dessa natureza.
Portanto, eu apóio V. Exª neste pleito à Mesa. Creio
que dessa forma o Presidente Sarney já fica alertado.
Está aí a Secretária da Mesa para informá-lo desse
apelo, para que esse projeto seja votado, quando for
colocado na pauta, se for colocado na pauta, que seja
numa sessão com o plenário cheio e com todos os Srs.
Senadores assumindo a responsabilidade pelo seu voto.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) - É
exatamente isso aí. Agradeço-lhe o aparte. Tenho certeza de que V. Exª levará ao Presidente do Senado o
apelo. O meu não é grande coisa, mas o dos dois Líderes é muito importante.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
SP) – Principalmente de V. Exª – com todo o carinho

MAIO 2012

Sexta-feira 25 21229

aos meus outros dois Senadores, Senador Randolfe
e Senador Alvaro Dias –, nosso decano e líder maior.
Agora, um líder. Está inscrito o Senador Alvaro
Dias. A Senadora Lúcia Vânia também está inscrita
como Líder do seu partido, da Minoria.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, Senadora Lúcia Vânia,
eu vou teimar em defender o instituto da CPI. Não
vou jogar a toalha. Não vou desistir. Apesar de todos
os percalços e decepções, Senador Paulo Paim, eu
creio que esta CPI pode produzir. Eu acredito que ela
vá produzir. Aliás, apesar de um espetáculo de teatro
dos horrores, com depoimentos de marginais que chegam e ficam em silêncio, apesar desse cenário, que é
degradante, deprimente e que provoca enorme indignação, eu ouso dizer que, apesar de tudo isso, a CPI
tem consequências positivas. E qual é a consequência
positiva da CPI até este momento? É manter a chama
da investigação acesa, a possibilidade da responsabilização civil e criminal dos envolvidos em crimes que
foram denunciados nos últimos meses.
A indagação que se faz: Se a CPI não se instalasse e criasse esse ambiente de confronto, de enfrentamento, até de disputa política, de estímulo à investigação e de gerar fatos para a veiculação do noticiário,
mantendo o escândalo na ordem do dia, será que o
Sr. Cachoeira ainda estaria preso? Os demais que se
encontram almoçando e jantando na Papuda estariam
presos, ou já teriam conseguido o habeas corpus e
estariam livres?
A CPI é uma pressão permanente. Ela coloca o
mal à luz, para que possa ser combatido, e convoca a
autoridade judiciária à responsabilidade. Nós não temos
a pretensão de sermos investigadores tão competentes
quanto são os policiais federais ou quanto são os especialistas do Ministério Público. Não! Mas nós temos
um papel, que é o de propor transparência, e isto, na
parceria CPI e imprensa, consegue-se.
Dito isso, Sr. Presidente, Senador Pedro Simon,
que tem o nosso respeito, porque sempre foi um defensor do instituto da CPI e sempre foi um cobrador, hoje,
apesar do espetáculo de mau gosto a que assistimos
na CPI em diversos momentos, houve um avanço. Nós
ganhamos uma semana e o compromisso de que votaremos a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico
da empresa Delta no plano nacional e que votaremos,
também, a convocação dos governadores. Foi o compromisso que ficou consagrado na decisão de hoje.
O que estava previsto antes é que esses requerimentos seriam votados no próximo dia 5, na semana
do feriado. Nós conseguimos antecipar uma semana.
Alguns queriam deliberar hoje. Não havia votação
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prevista e isso fez com que o quórum ficasse prejudicado ao final dos trabalhos, quando os requerimentos
seriam votados. Havia até a alegação de que não se
cumpriu o rito regimental de pautar a deliberação com
48 horas de antecedência. Então, foi prudente marcar
para a próxima terça-feira, como Item nº 1, a votação
dos requerimentos que dizem respeito à Delta e a três
governadores. Aliás, em relação à Delta, eu gostaria
de apoiar a iniciativa dos colegas Pedro Taques, Miro
Teixeira e Randolfe Rodrigues. Se tivesse sido convidado, subscreveria a ação promovida por eles.
Desde o primeiro momento, a Delta foi eleita por
nós como o alvo central dessa CPI. Os primeiros requerimentos que apresentamos...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Não
foi eleita, ela era, ela se apresentou. (Intervenção fora
do microfone.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exatamente. Ela conquistou a prerrogativa de ser prioridade
na CPI pelos seus precedentes.
Aliás, Senador Pedro Simon, em abril do ano
passado, a Senadora Ana Amélia e eu interpelamos
judicialmente o Sr. Fernando Cavendish, o proprietário
da empresa Delta, quando ele afirmou...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Aquele
lá, de Paris? (Intervenção fora do microfone.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exatamente, aquele do chapéu branco.
Quando ele afirmou que era fácil comprar políticos, que com R$6 milhões compraria um Senador,
nós o interpelamos judicialmente. A interpelação foi
encaminhada à Justiça federal, no Rio de Janeiro. A
Justiça não conseguiu intimar o Sr. Fernando Cavendish e determinou, agora, em fevereiro, que os autores
da representação, portanto a Senadora Ana Amélia e
eu, e o Ministério Público fossem intimados para que
se desse prosseguimento à ação. Desde fevereiro,
são alguns meses, e nós ainda não fomos intimados
para dar prosseguimento à queixa-crime contra o Sr.
Fernando Cavendish.
Eu estou assinando hoje, Senador, um requerimento que pede preferência para a votação, também,
da convocação do Sr. Fernando Cavendish e da quebra também do seu sigilo fiscal, telefônico e bancário.
O que posso afirmar, com muita tranquilidade,
é que essa CPI, aí sim, deverá ser condenada pela
opinião pública se não avançar além das operações
policiais Las Vegas e Monte Carlo e se não investigar
para valer a empresa Delta.
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O grande escândalo do esquema Cachoeira é,
certamente, a relação de promiscuidade entre o Poder
Público e empresas, capitaneadas pela empresa Delta,
tendo como manager oficial ou extraoficial, sócio oculto
ou grande lobista, o Sr. Carlos Cachoeira.
Isso já está comprovado. O repasse de valores
significativos da Delta para as empresas laranjas do
Sr. Carlos Cachoeira é a comprovação de que há um
escândalo de corrupção monumental liderado pelo
Sr. Carlos Cachoeira, tendo como parceira principal a
empresa Delta, com recursos transferidos ao exterior,
evasão de divisas, recursos internados marginalmente
por meio de operações contábeis simuladas, na forma
de empréstimos, com origem numa empresa denominada BET Company, com sede no Brasil e na Coreia
do Norte, repasses da ordem de mais de R$4 quatro
milhões anualmente, transferidos para a ex-esposa, o
ex-cunhado e uma parte depositada em cofres pelo
Sr. Carlos Cachoeira.
Os recursos tinham que origem? A empresa BET
Company não tinha movimentação, não tinha produção,
não tinha produtividade para gerar recursos que possibilitassem os empréstimos oferecidos. Os recursos
tinham origem na empresa Delta, que, por sua vez, os
obtinha por meio de contratos generoso celebrados com
o Poder Público, nas esferas do Município, do Estado
e da União. Essencialmente, na União, o maior volume na União, mas também em Estados como Rio de
Janeiro, com uma participação significativa nos valores arrecadados pela empresa Delta nesse esquema
de corrupção.
É bom lembrar: de 2007 a 2012, com o Governo
Federal, a Delta obteve o empenho superior a R$4,1
bilhões, sendo que 90% desse total com origem no
Dnit. Portanto, a presença do Governo da União nessa
investigação é inevitável.
É bom dizer. Eu ouço, aqui e ali, até numa tentativa de desmoralizar definitivamente a classe política, o
Congresso Nacional, a CPI, que está acontecendo um
acordo, um acordão – dizem. Mas que espécie de acordo? Se o bloco de oposição tem seis votos dos trinta,
portanto seis votos contra vinte e quatro, de que acordo necessita a maioria? E que acordo celebraríamos
nós? Mas que ingenuidade! Como? Indago como. Mas,
me ensinem, me expliquem, me deem uma justificativa
para que a Oposição articule um acordo. É possível
que pessoas articulem um acordo, se mobilizem, de
um partido e de outro, para adotar determinada postura. Mas isso não é institucional, isso não é oficial. Não
se pode atribuir isso a um partido. Ao meu Partido, eu
não admito, porque ainda sou Líder dele no Senado
e, portanto, na CPI. Eu estaria afrontando todo o meu
itinerário político, a minha história, modesta história,
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estaria afrontando os meus eleitores, as pessoas que
acreditam em mim, se eu participasse de qualquer tipo,
qualquer modalidade de acordo.
Vamos esperar este fim de semana. Terça-feira,
todos teremos a oportunidade de ver quem é quem
nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Teremos
a oportunidade de concluir se há acordo, que tipo de
acordo há e quem celebrou qualquer modalidade de
acordo. Porque houve um compromisso hoje, que tem
que ser respeitado, de que votaremos na terça-feira requerimentos fundamentais, requerimentos prioritários:
quebra de sigilo da empresa Delta no plano nacional
e a convocação de três governadores.
Desde o início, nós estamos defendendo a convocação de três governadores, porque o tratamento
tem que ser isonômico. Tem que haver imparcialidade.
Os governadores estão no mesmo patamar de responsabilidade e de suspeição. Não se admite utilizar-se
de dois pesos e duas medidas. Isso compromete os
trabalhos da CPI.
Nós assinamos o requerimento do Deputado Miro
Teixeira, que convoca o Governador Marconi Perillo.
Mas estamos propondo, também, preferência para a
votação do requerimento que convoca os outros dois
governadores: de Brasília e do Rio de Janeiro. Portanto, na terça-feira, nós teremos a oportunidade de
deliberar. Se esses requerimentos forem aprovados,
certamente será um avanço. A CPI será empurrada
adiante, e nós teremos condições de oferecer respostas a determinadas questões que são suscitadas no
âmbito da sociedade brasileira.
Temos que reconhecer: as pessoas que desacreditam possuem razões de sobra para desacreditarem.
Afinal, o que passamos de imagem com os trabalhos
da CPI é decepção, frustração, justificativas para a indignação das pessoas.
O Brasil tem pressa. O cidadão brasileiro quer
investigação de profundidade e responsabilização dos
envolvidos nos escândalos. Afinal, a cachoeira da paciência popular vai transbordando aos poucos, quando
jovens vão para as ruas, como no dia 07 de setembro
do ano passado, em Brasília, mais de 30 mil pessoas
manifestando-se contra a corrupção. É o ressuscitar
da capacidade de indignação da nossa gente.
Portanto, não fico contristado quando vejo cidadãos brasileiros criticando a CPI, criticando o Congresso Nacional. Não sinto que seja o desejo afrontar
a Instituição. O que quer essa gente, ao criticar, ao
manifestar a sua indignação, ao protestar contra os
descaminhos de uma Comissão Parlamentar de Inquérito como essa do Cachoeira, é o bem do Brasil.
O que quer essa gente é colocar o trem nos trilhos da
verdade. O que quer essa gente é ver o Congresso Na-
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cional cumprindo o seu dever, adotando uma postura
de imparcialidade e sinceridade na investigação, para
que o Congresso possa contribuir com os mecanismos
de que dispõe para que o Ministério Público denuncie
todos os envolvidos no esquema Cachoeira, a fim de
que o Poder Judiciário possa julgá-los e condená-los
exemplarmente.
Estamos próximos da finalização de uma história
que infelicitou o País: a história do mensalão. Em poucos meses, teremos a conclusão. O Supremo Tribunal
Federal vai julgar os mensaleiros e esse julgamento é
a comprovação da utilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito
instalada no Congresso Nacional indiciou os envolvidos no mensalão e proporcionou ao Ministério Público
denunciar quarenta deles, três excluídos no decorrer
das providências do Supremo Tribunal Federal e 37,
agora, sentados no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal.
É um exemplo. Esse foi o grande escândalo. Há
quem diga até que esta CPI se instalou como forma
de desviar o foco desse julgamento. Se esse foi o objetivo dos que estimularam, já que sempre resistentes
a instalação de CPI...
No ano passado, tentamos inúmeras vezes, os
escândalos se repetiam, ministros caíam, a corrupção
era denunciada, e nós não conseguíamos instalar uma
Comissão Parlamentar de Inquérito. Repentinamente,
aqueles que sempre rejeitaram o instituto comissão
parlamentar de inquérito aceitaram neste caso. Especulou-se que o objetivo de alguns era exatamente
desviar o foco do julgamento do mensalão. Creio que
se decepcionarão com isso. Não há como desviar o
foco daquele que pode ser o julgamento da história, já
que é consequência de uma organização criminosa,
no dizer do ex-Procurador-Geral da República, Antônio Fernandes de Souza, uma organização criminosa
que idealizou um sofisticado e complexo esquema de
corrupção em nome de um projeto de poder de longo
prazo. Essa foi a definição sucinta do ex-Procurador
Antônio Fernandes de Souza.
E, certamente, se desejaram, com a CPI do Cachoeira, desviar o foco do julgamento do mensalão,
encontrarão como resposta a decepção, porque nós
acreditamos que esse julgamento consagrará o Supremo Tribunal Federal. Essa é a grande oportunidade
que tem a Suprema Corte de reabilitar as esperanças
do povo brasileiro na Justiça deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo Maldaner,
Suplente de Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Após as palavras do eminente Senador
Alvaro Dias e antes de passar a palavra ao próximo
orador inscrito, vamos à leitura da correspondência.
Assunto: designação de membro de subcomissão.
Sr. Presidente, comunico a V. Exª que a
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, em reunião realizada na data de hoje,
24 de maio do corrente, em consonância com
os preceitos contidos no art. 89, inciso IV, do
Regimento Interno do Senado Federal, designou o Senador Eduardo Amorim Membro
Titular da Subcomissão Permanente do Desenvolvimento do Nordeste.
Respeitosamente, Senador Benedito de
Lira, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Of. nº 119/2012-PRES/CDR
Brasília, 24 de maio de 2012
Assunto: Designação de Membro de Subcomissão
Senhor Presidente,
Comunico Vossa Excelência que a Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, em
reunião realizada na data de hoje, 24 de maio do corrente, em consonância aos preceitos contidos no art.
89, inciso IV do RISF, designou o Senador Eduardo
Amorim membro titular da Subcomissão Permanente
do Desenvolvimento do Nordeste – CDRDN.
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Respeitosamente, – Senador Benedito de Lira,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Outro tema: eleição do Vice-Presidente
da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
Comunico a V. Exª que a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, em reunião realizada
nesta data, elegeu, por unanimidade, nos termos dos
arts. 59 e 60, combinados com o art. 88, §4º, do Regimento Interno do Senado Federal, o Senador Eduardo
Amorim Vice-Presidente da Comissão.
Respeitosamente, Senador Benedito de Lira,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Of. nº 120/2012-PRES/CDR
Brasília, 24 de maio de 2012
Assunto: Eleição do Vice-Presidente da Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR
Senhor Presidente,
Comunico Vossa Excelência que a Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, em
reunião realizada hoje, 24 de maio do corrente, elegeu, por unanimidade, nos termos dos artigos 59 e 60,
combinados com o art. 88, § 4º do Regimento Interno
do Senado Federal, o Senador Eduardo Amorim Vice-Presidente da Comissão.
Respeitosamente, Senador Benedito de Lira,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Como orador, pela ordem de inscrição,
concedo a palavra ao eminente Senador Paulo Paim,
que havia feito permuta comigo, cedendo-me o lugar
naquele momento.
Com a palavra, V. Exª, de acordo com o Regimento Interno.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Casildo Maldaner, Senadora Lúcia
Vânia, Senador Garibaldi Alves, Senador Simon, já
falei na abertura da sessão, mas, casualmente, vem
agora mais um convite.
Devo dizer, Senadora Lúcia Vânia, que eu não
negarei os convites que recebo de todo o Brasil para
fazer palestras. Para minha alegria, recebo convites
não só para palestras, mas também para homenagens,
medalhas, cartões de prata, título de cidadão, que já
recebi de dezenas de cidades do Brasil.
Perguntaram-me se eu fui à Goiânia. É claro que
já fui à Goiânia, inclusive, na época, convidei V. Exª.
Acho que já faz mais de nove anos que estive lá, para
discutir o Estatuto do Idoso, que já é lei – há quase
uma década –, o Estatuto da Igualdade Racial, que já
é lei, a política salarial, que já é lei. Fui e fizemos um
belo debate na Câmara de Vereadores. Fui homenageado e pousei na cidade, mas em uma casa que a
Câmara de Vereadores me indicou, que estava vazia,
mas onde havia duas pessoas – acho que um segurança e alguém que fazia a limpeza – e retornei para cá.
Quero dizer que se alguém pensa que eu vou parar
de viajar pelo País, como tenho feito sempre, e deixar de
receber as homenagens do povo, está muito enganado.
Tenho orgulho de dizer que recebi o Título de Cidadão da cidade de Salvador, Bahia, da cidade do Rio
Janeiro; acho que também recebi o Título de Goiânia,
de duas ou três cidades de Minas Gerais; cidadão da
Paraíba – lembro-me agora, são tantos –, medalhas
em São Paulo, em quase todo lugar.
Procuro viajar, de preferência, custeando as minhas
despesas e não o Senado. Aí, fico na casa daqueles que
me convidam. É claro que não vou pedir ficha corrida de
quem me convida, de quem aprova, na Assembleia ou
na Câmara de Vereadores, o título de cidadão!
Por isso, venho à tribuna, casualmente, dizer que um
grande vereador, que eu conheço, vai debater, em Canoas,
no Rio Grande do Sul – já recebi o título da cidade, porque eu não nasci em Canoas, mas em Caxias –, a PEC
nº 50, de minha autoria, que acaba com o voto secreto.
Tenho realizado esse debate pelo Brasil e vou continuar a
debater essa PEC que acaba com o secreto em todas as
situações, e não em uma ou outra situação. Até as redes
sociais, que estão operando e muito bem, têm feito esse
trabalho de divulgar a PEC nº 50, de nossa autoria, que
não admite o voto secreto em nenhuma situação. Eu não
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entendo, em plena democracia, nós ainda estarmos votando secretamente, e por isso é que continuo insistindo
na importância de acabarmos com o voto secreto.
Quero dizer que inúmeros Senadores apoiaram a
PEC do fim do voto secreto, a ampla maioria dos Senadores na Casa. Fiz um estudo e verifiquei que, na maioria dos países do mundo, não existe mais voto secreto,
como nos Estados Unidos da América, Inglaterra e Dinamarca. A proposta de minha autoria se encontra aqui
no Plenário. Já foi aprovada, por unanimidade, na CCJ.
Vou torcer para que seja aprovada também rapidamente.
Mas eu quero, Sr. Presidente, para não falar só
de coisas tão pequenas como se os Senadores podem
ou não podem viajar o Brasil para defender teses que
viram lei. Política de salário mínimo é lei, e nós a construímos viajando o Brasil e discutindo com a sociedade
sobre a inflação. Na minha proposta é o dobro do PIB.
Hoje, por acordo, claro, aprovamos aqui a inflação mais
o PIB. O Estatuto do Idoso, de minha autoria, é lei; o
Estatuto da Igualdade Racial, de nossa autoria, é lei.
E eu não faço lei trancado dentro do gabinete. Eu faço
discutindo com a sociedade brasileira.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o Senado
já aprovou por unanimidade, está lá na Câmara, e eu quero aprová-lo ainda este ano. A Ministra Maria do Rosário
organizou, recentemente, uma comissão, e convidou-me
para fazer parte, que vai aprofundar, à luz da convenção
internacional, o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Tive a satisfação de, também, participar ativamente do projeto da Comissão da Verdade. O Senador
Randolfe Rodrigues, que não está mais aqui, participou
do debate da comissão e eu vim à tribuna, no dia de
hoje, nesses 15 minutos que ainda me restam, falar da
Comissão da Verdade e da sua importância.
No final dos anos 70, vivíamos ainda sob o regime de exceção, imposto pelo golpe militar de 1964.
A década do chamado milagre econômico, o milagre
brasileiro, que foi também um período permanente de
conflito e intensa depressão, chegava ao fim, com uma
das mais graves crises econômicas da história do País.
O Governo militar sentia crescer a oposição depois das derrotas eleitorais em 1974 e 1976, e, sobretudo, depois das históricas greves – que eu participei,
porque naquela época eu era sindicalista – de 1978 e
1979. Aí, Senadora Lúcia Vânia, lembro numa oportunidade em plena ditadura que eu fui convidado para
fazer uma palestra na Europa para falar o que acontecia no Brasil. Os órgãos dos direitos humanos montaram um dossiê para que eu levasse para o exterior
para dizer o que estava acontecendo aqui. E aí em São
Paulo me fizeram varredura total no corpo. Vou ficar
por aqui. Em nenhum momento vou dizer que houve
tortura, ou agressão, e o dossiê foi confiscado. Mas eu
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fui, com a força da palavra contar, na Europa, o que
estava acontecendo aqui no Brasil.
Mas enfim, Senador Casildo Maldaner, a abertura
política, que já vinha se discutindo, tornou-se imperativa. Foi nesse contexto que foi promulgada a Lei de
Anistia, em 1979,
Começava, naquele momento, o “reencontro da
Nação consigo mesma”– lembro eu –, nas belas palavras
de Teotônio Vilela, Relator do projeto que se tornou lei.
O processo de anistia, Senhor Presidente, com
o espírito de reconciliação que a marca, ajudou, sem
dúvida a sanar algumas das feridas abertas durante
os anos de chumbo da ditadura militar no Brasil.
Outras, no entanto, continuaram abertas e sangrando. Era preciso avançar para que a Justiça se
fizesse completa. É nesse sentido que devemos entender a retomada do processo pela Presidenta Dilma
Rousseff, com a constituição da Comissão da Verdade.
Essa Comissão, Srªs. Senadoras, Srs. Senadores,
por um lado, dá continuidade ao processo de reconciliação que foi iniciado em 1979, com a concessão
de anistia aos envolvidos na luta política de 1964, ou
seja, a época do golpe.
Por outro lado, aprofunda esse mesmo processo,
associando ao desejo de reconciliação a necessidade de
se fazer justiça, esclarecer os fatos e a verdade e botar
abaixo aqueles que mentem e tentam, com meias palavras,
deixar as pessoas na dúvida do que realmente aconteceu.
Por isso, Senhor Presidente, é que eu entendo
como fundamental o trabalho da Comissão da Verdade.
Ela há de apontar o caminho da verdade, da transparência para que o nosso povo conheça a sua própria história.
Trata-se também de garantir a todos os brasileiros, tanto aos que viveram aquela época, filhos da
ditadura, muitos deles, infelizmente, mas que muitas
vezes ainda aguardam a realização da justiça.
Sr. Presidente, não podemos esquecer nem negar
nosso passado, especialmente os erros, os crimes, a tortura;
devemos preparar o caminho para que isso não se repita
nunca mais. Ditadura, nunca mais!. Tortura, nunca mais!
Nossa história, Sr. Presidente, é o repositório de
nossa experiência acumulada, e experiência acumulada é que nos dá sabedoria. Roubar a memória de um
povo é barrar seu crescimento. Para isso, também, a
Comissão da Verdade há de realizar um trabalho essencial e imprescindível.
É preciso que tenhamos claro, Sr. Presidente, o
sentido e o alcance da Comissão da Verdade. Não se
trata aqui de revanchismo, não se trata de reabrir um
processo já fechado, de mexer em feridas, não se trata
de promover uma “caça às bruxas”.
O que se busca não é vingança, mas justiça,
transparência e verdade. O que devemos querer é,
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antes de tudo, nos conhecer melhor, conhecer o que
aconteceu ontem, para agir hoje, pensando num futuro
melhor para todos.
O processo também não está fechado e resolvido
pela Lei de Anistia – em alguns casos emblemáticos,
longe disso! Devemos lembrar que crimes de desaparecimento forçado de pessoas são crimes permanentes,
jamais podemos apagar.
Para além daqueles diretamente envolvidos nesses casos, que sofrem há décadas com a falta de esclarecimento, nós deveríamos nos perguntar – nós,
brasileiros – se queremos conviver eternamente com
esse sofrimento que representa essa ignorância, em
que os familiares não sabem nem onde estão os corpos daqueles que foram assassinados, mutilados, torturados durante a ditadura.
Muito tempo já se passou e logo não estaremos
mais em condições de conhecer a verdade se nada
for feito. O momento é agora ou nunca. A alternativa
me parece cristalina, transparente.
Sobretudo, Senhor Presidente, é importante afastar novamente o medo da “caça às bruxas”. A função
da Comissão não é julgar, nem indenizar, é trazer a
verdade, somente a verdade.
O papel de julgar continua sendo, como sempre
foi e deve ser, do Judiciário e ele está apto a fazê-lo.
Imaginar uma instância administrativa com poder de
punir seria contra nossa tradição jurídica e democrática.
A Comissão da Verdade pode auxiliar na função
do Judiciário, com dados, testemunhos e provas. Aliás,
o art. 3º, inciso V, da lei que a institui, determina que
ela deve “colaborar com todas as instâncias do poder
público para apuração de violação de direitos humanos”.
Mas julgar, como disse, é uma prerrogativa do
Judiciário, e a Comissão da Verdade não está acima
da lei. Ela poderá nomear autores, fazer audiências públicas, determinar perícias, diligências, colaborar com
o Poder Público, buscar a apuração dos crimes, mas
caberá ao Judiciário determinar as consequências e
os desdobramentos de sua atuação.
Evocam-se, muitas vezes, exemplos estrangeiros
como elementos de referência para a nossa comissão.
É preciso, no entanto, entender o caso brasileiro naquilo
que lhe é específico. Alguns países próximos de nós –
Argentina, Chile e Peru – passaram por essa experiência.
Argentina e Chile optaram por uma Comissão da
Verdade com poderes mais limitados, com o Judiciário
e o Legislativo atuando nos seus papéis institucionais
para dar amplitude e continuidade ao processo.
No Peru, a questão era diferente: tratava-se de
apurar e punir responsabilidades de autoridades até
recentemente no poder, sem o amparo de uma Lei de
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Anistia. Também a África do Sul, do grande Nelson
Mandela, teve a sua Comissão da Verdade.
Eu estive lá, Senador Casildo Maldaner, permita-me lhe dizer. Eu estive na África do Sul. Quando chegamos à África do Sul, cinco Parlamentares negros
diziam que o avião da Varig iria ser bombardeado.
Lembro-me do comandante da Varig: Não se preocupem; ninguém vai bombardear o nosso avião.
Descemos, estivemos com Winnie Mandela, entregamos a ela um documento em nome do Congresso
brasileiro, fruto da Assembléia Nacional Constituinte,
exigindo a liberdade de Nelson Mandela. Para alegria
nossa, naquele fim de ano, Nelson Mandela foi liberto e nós o recebemos aqui no Congresso Nacional e
ofertamos a ele, em nome da nossa gente, a melhor
medalha, o melhor prêmio, a maior honraria que um
chefe de Estado recebeu neste País.
Enfim, é bom lembrar que a África do Sul teve
a sua Comissão da Verdade após o fim do regime do
apartheid. Mas lá houve um sistema de troca da verdade pela anistia, em uma situação social também de
busca do entendimento e da reconciliação.
Desde 1974, quando se constituiu a primeira Comissão da Verdade para apurar violações graves de direitos humanos – isso foi em Uganda, na África –, 39 outras
já foram instaladas em países dos quatro continentes.
Aqui na América do Sul – só para lembrar - Bolívia,
Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Peru e Equador – duas
vezes – já passaram pela experiência desde os anos 80.
O Brasil chegou tarde, mas chegou. E é preciso
passar por isso antes que seja tarde demais.
Mas o que pode, efetivamente, alcançar uma Comissão da Verdade? Muitos, Sr. Presidente, questionam-se a
esse respeito. Há, de fato, muito desconhecimento, o que
gera ceticismo, desconfiança e até uma desesperança.
Antes de mais nada, uma Comissão desse tipo,
como o próprio nome deixa claro, visa ao estabelecimento da verdadeira verdade, a verdade histórica, que
ninguém tem o direito de apagar. Seu alvo primário é o
negacionismo, ou seja, a atitude de negar a existência
de determinados fatos acontecidos.
Mais do que isso, Srªs e Srs. Senadores, quando
se trata de violações graves dos direitos humanos, as
vítimas, quando não desaparecem simplesmente, dificilmente têm oportunidade de contar sua versão dos fatos.
A Comissão dá voz e visibilidade às vítimas,
restaurando sua dignidade. E fazendo isso não estamos fazendo um bem apenas às vítimas, mas a todo
povo brasileiro, à humanidade – eu diria – e à própria
democracia no Planeta. E digo mais, Sr. Presidente,
tanto os que viveram naquele momento quanto os que
nasceram depois estão nessa expectativa.
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A narrativa que se constrói a partir desse testemunho, geralmente escamoteado, é muito importante
em termos de autoconhecimento e de formação de
nossa identidade.
Muitos veem ainda a Comissão da Verdade como
uma instância que vai acirrar conflitos. Há, de fato, conflitos não resolvidos, que devem ser reconhecidos e
reparados; e para isso a Comissão poderá contribuir
enormemente. Mas o objetivo maior é o da reconciliação, por meio da reparação justa – se for o caso – e,
sobretudo, o de promoção de uma cultura da paz.
Quase sempre o esquecimento é cúmplice da
perpetuação dos esquemas que possibilitaram as
violações em primeiro lugar. Conhecendo a verdade,
reconhecendo a responsabilidade do próprio Estado,
de suas instituições e de seus agentes nas violações
ocorridas, podemos finalmente desmontar esses esquemas e garantir que não venham a ser remontados
em outro momento qualquer.
Mas concretamente, Sr. Presidente, o que podemos esperar da Comissão da Verdade? Só para concluir, muito já foi apurado pela Comissão de Anistia
e pela Comissão Especial (Mortos e Desaparecidos
Políticos). Dificilmente, eu diria, o número de violações
conhecido será ampliado de modo muito significativo.
Até dezembro de 2010, a Comissão de Anistia apreciou 59.163 pedidos, sendo 65% - 38.025 – deles aprovados. Ainda restam aproximadamente 15 mil pedidos a
serem apreciados. A Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos concluiu por 475 casos de assassinatos.
Não é, portanto, pela descoberta de novos casos que
devemos avaliar a Comissão da Verdade, mas, sim, por
sua capacidade de desvendar essa situação emblemática ainda no nosso País, aclarar sistemas de repressão,
apontar vínculos com outros países – como a chamada
Operação Condor –, denunciar participação de empresas
e civis, nomear autores da área pública e da área privada.
Sr. Presidente, a Comissão da Verdade tem o
papel crucial de construir uma memória coletiva para
todos. É preciso acabar com o negacionismo militar
sobre os crimes da ditadura.
Devemos repensar os livros de história nesse
aspecto. Isso é gerar a cultura da prática democrática
e da paz, que não convive com a impunidade e com o
esquecimento de violações graves de direitos humanos.
Além disso, esperamos que a Comissão, finalmente, ajude a desvendar casos ainda emblemáticos
– lembro aqui o caso do inesquecível Rubens Paiva
–, apurar o destino dos desaparecidos com afinco, dar
voz pública às vítimas e a seus familiares, apurar a
participação não só de militares, mas também de civis
na manutenção do aparelho repressivo.
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Sr. Presidente, a participação de empresas durante a ditadura deve também ser revelada.
Por fim, esperamos que produza documentos
que sirvam para a reparação às vítimas, à justiça em
sentido amplo e à consciência coletiva.
Estaremos reconstruindo nossa história. E como
sempre acontece quando criamos nova narrativa sobre
nós mesmos, estaremos dando uma nova forma mais
definida à nossa própria identidade como Nação, como
comunidade política e mesmo como comunidade ética.
Termino, Sr. Presidente, só dizendo: faço votos
de que a Comissão da Verdade esteja efetivamente à
altura da grande e fundamental tarefa que lhe cabe.
Pelos nomes que a compõem – acompanhei cada um
deles – eu entendo que ela esteja à altura. Sei que nós
não vamos ter decepção.
Sr. Presidente, se fizerem bem o seu trabalho,
como acredito que farão, teremos um País mais justo,
mais comprometido com a paz, mais protegido contra
a corrupção, contra o abuso das instituições; estaremos com um País mais democrático e sobretudo mais
consciente de si mesmo.
Obrigado, Senador Casildo Maldaner. Tive uma
alegria muito grande quando fui convidado para estar
em Santa Catarina e V. Exª me acompanhou em um
evento belíssimo, no qual falamos para milhares de
aposentados e pensionistas.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Cumprimentos a V. Exª, Senador Paulo Paim.
Outro detalhe que eu não sabia da sua extraordinária vida pública: saiu do Brasil para falar sobre o
sistema ditatorial em que vivíamos, sistema duro, de
exceção, levava documentos, foi barrado com os documentos em São Paulo, no aeroporto, para poder demonstrar lá fora. Mas foi assim mesmo, e verbalmente
procurou externar o que estávamos passando no Brasil.
Cumprimentos a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço a V. Exª. Permita-me dizer, Senadora Lúcia Vânia:
tive muito orgulho também quando Lilian e Universindo Silvério foram raptados no Brasil e levados para o
Uruguai. Fizemos uma comissão de alto nível, eu fui
em nome do movimento sindical brasileiro e exigi a liberdade deles. A Lilian até hoje está viva para contar
a história de resistência.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – São detalhes que a gente não conhecia e ficou conhecendo.
Na continuação, vamos passar a palavra à eminente Senadora Lúcia Vânia.
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A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, estamos atravessando um momento econômico delicado em nosso País.
O real está se desvalorizando diante do dólar e
do euro. Na quarta-feira, 23 de maio, por exemplo, o
Banco Central precisou vender dólares para conter
a forte alta que fez o dólar bater na casa de R$2,10.
A Grécia ameaça sair da zona do euro, e isso cria
incertezas em todas as economias do mundo.
As estimativas de que o PIB brasileiro crescerá
4,5%, em 2012, já estão sendo revistas até pelos mais
otimistas dos governistas. Uma previsão mais realista
prevê um crescimento que talvez não chegue nem a 3%.
O Governo Federal tenta, com os instrumentos
de que dispõe, melhorar os indicadores. Mas as falhas
têm sido contumazes, e os reflexos dessas tentativas
improdutivas povoam, diariamente, o noticiário.
O próprio Governo divulgou, por exemplo, que 41%
das obras voltadas para a próxima Copa do Mundo sequer foram iniciadas. E esse exemplo, Srªs e Srs. Senadores, é apenas um entre vários outros que demonstram
o estado de quase estagnação nos investimentos em
obras de infraestrutura, além da lentidão do Governo
Federal no que diz respeito às necessárias, urgentes
e ansiosamente esperadas decisões e definições de
marcos regulatórios para vários setores da economia.
O jornal Folha de S.Paulo publicou, recentemente, uma matéria bastante preocupante sobre os baixos
níveis de investimento realizados pelo Governo Federal nos primeiros meses deste ano. No primeiro quadrimestre de 2011, foram investidos R$11,1 bilhões.
No mesmo período de 2012, foram investidos R$10,5
bilhões, com uma redução, portanto, de 5,5% em relação aos valores investidos em 2011.
Nem o PAC escapou dos cortes, ainda que a Presidenta houvesse afirmado que o programa não sofreria
cortes. Pelo contrário, a queda de investimentos registrada foi ainda mais acentuada. Nos quatro primeiros
meses deste ano, R$4,2 bilhões foram investidos no
PAC, valor que é 24% menor do que os R$5,5 bilhões
investidos no mesmo período em 2011.
A matéria prossegue identificando outros problemas além dos baixos investimentos. A demora na tomada de decisões da maior importância, e na definição
de marcos regulatórios fundamentais, é outro ponto
de estrangulamento da nossa infraestrutura. Concessionários de diversos setores, como o setor elétrico,
portos, aeroportos, estradas e ferrovias, estão todos
em suspenso, sem segurança para fazer novos investimentos, à espera dos respectivos marcos regulatórios.
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A regulação para o setor de portos, por exemplo,
estava prometida para 2011, mas até agora não saiu.
Há notícias de que empresas interessadas em investir
R$11 bilhões no setor não o fazem por falta de regulamentação adequada.
Ontem, Sr. Presidente, tivemos uma audiência
pública sobre o decreto que regulamenta a lei dos
portos. E ali nós pudemos ver a inquietação do setor
em relação a esse decreto, que, de certa forma, mutila todos os princípios expressados na lei. Isso gera
insegurança jurídica, isso gera questionamento em
relação a novos investimentos.
Concessionários de rodovias estão segurando
R$2 bilhões em investimentos, aguardando movimentação do Governo, aguardando respostas a demandas
do setor. No setor de ferrovias, as obras do Trem Bala e
do Ferroanel de São Paulo, por exemplo, estão paradas.
Na qualidade de presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura desta Casa, fico particularmente
apreensiva diante dessas notícias. Nas reuniões e audiências públicas que realizamos semanalmente na Comissão
de Infraestrutura, um dos temas que mais sobressaem
é justamente a insegurança jurídica causada por essas
indefinições de regras, de regulamentos, em suma, pela
ausência desses importantes marcos regulatórios.
O que nós, na Comissão de Serviços de Infraestrutura, tentamos fazer é, justamente, identificar os principais pontos de conflito entre as partes interessadas,
colocá-las frente a frente nas audiências e tentar chegar
a soluções negociadas. Mas nosso grau de sucesso sempre depende da vontade política do Governo Federal, da
compreensão, e essa é uma barreira cuja transposição
não depende mais de nós, naquela Comissão.
O que podemos fazer além disso ‑ e estamos
fazendo, e não só na Comissão de lnfraestrutura ‑ é
discutir e aprovar projetos que desatem alguns dos
nós mais urgentes, como é o caso, atualmente, das
concessões do setor elétrico que vencem a partir de
2014. Sou relatora, na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça, da PEC n° 81, de 2011, cujo primeiro signatário é o nobre Senador Walter Pinheiro. Ela
propõe, em resumo, que se prorroguem, em caráter
excepcional, as concessões e permissões dos serviços
e instalações de energia elétrica e dos aproveitamentos energéticos dos cursos d’água.
Creio que nossa contribuição está sendo dada não
só na Comissão de lnfraestrutura, como também em outros fóruns de que temos participado. Existe na sociedade
certa perplexidade diante dessa paralisa do Governo ao
enfrentar os gargalos identificados e que impossibilitam
novos investimentos, principalmente do setor privado.
Portanto, eu acredito que o Governo Federal
precisa reagir, pois estamos diante de uma conjuntura
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bastante incerta do ponto de vista econômico, e as medidas tomadas pelo Governo, como a redução do IPI,
podem mostrar-se ineficientes e, além do mais, ainda
afetar mais o desempenho de Estados e Municípios,
que sofrerão com essa redução.
Nós sabemos que apenas um crescimento firme
e sustentável, ancorado numa infraestrutura adequada,
será capaz de nos manter numa posição confortável
no cenário econômico mundial.
Portanto, Sr. Presidente, deixo aqui registradas as
observações que pudemos ter, durante a semana, na
Comissão de Infraestrutura. Hoje, na reunião presidida
pelo colega vice-presidente e presidente em exercício
hoje naquela comissão, Blairo Maggi, pudemos debater
amplamente essas inquietações que afligem não só a
presidente e o vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, como também todos os outros Srs. Senadores, que
têm, reiteradas vezes, dito que, para que nós possamos
vencer este momento, o importante é acelerar os investimentos que estão em andamento. Essa seria uma forma
de contornarmos a grave crise que assola o nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senadora
Lúcia Vânia, ilustre Presidente da grande Comissão
de Infraestrutura do Senado, que traz preocupações
principalmente no campo dos marco regulatórios de
vários setores da economia brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência recebeu, do Presidente
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, o Despacho de 23/05/2012,
que determina o arquivamento dos Avisos nºs 23, 24,
26, 27, 29 a 81, de 2007, que tratam de alterações de
controle societário em empresas executantes de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 4º, § 1º, do Ato nº 2, de 2011-CCT.
É o seguinte o Despacho:
DESPACHO
Em cumprimento ao que dispõe o art. 4º, § 1º, do
Ato nº 2, de 2011-CCT que “Disciplina o tratamento a
ser dado aos Avisos Ministeriais de comunicação de
alterações de controle societário em empresas executantes de Serviços de Radiodifusão Sonora e de
Sons e Imagens no âmbito da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática”,
determino o arquivamento dos processos referentes a
avisos datados até 31 de dezembro de 2010.
Segue em anexo, a relação de Avisos, conforme
disposto no art. 4º, § 2º, do Ato supracitado.
Brasília, 23 de maio de 2012. – Senador Eduardo
Braga, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

308

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Os Avisos nºs 23, 24, 26, 27, 29 a 81,
de 2007, vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos do Ministro de Estado de Minas e Energia:
– Nº 63, de 23 de maio de 2012, por meio do qual
solicita dilatação do prazo para envio da resposta
ao Requerimento nº 1.477, de 2011, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
– Nº 64, de 23 de maio de 2012, por meio do qual
solicita dilatação do prazo para envio da resposta
ao Requerimento nº 97, de 2012, de informações,
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
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As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Os Requerimentos ficarão na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Não havendo mais oradores inscritos,
declaro encerrada a presente sessão e convoco a próxima para amanhã, no horário regimental.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 12
minutos.)

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 26

309

21337

Ata da 89ª Sessão, Não Deliberativa
em 25 de maio de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim e Roberto Requião
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 3 minutos e encerra-se às 11 horas e 59 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 573,
de 2012, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre Aviso nº
6, de 2012-CMA, que conclui pela apresentação dos
Requerimentos de Informação nºs 483 a 486, de 2012,
ao Ministro de Estado do Esporte, à Ministra-Chefe da
Casa Civil, ao Ministro-Chefe da Secretaria de Aviação
Civil da Presidência da República e ao Ministro de Estado do Turismo, respectivamente.
Os Requerimentos vão ao exame da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
nº 30, de 2012 (nº 4.564/2004, na Casa de origem),
de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos no quadro de pessoal
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região - RJ e dá
outras providências.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 203, de 2005, do Senador Paulo Paim, que dispõe sobre a concessão
de aposentadoria aos empregados em serviço
de limpeza, asseio, conservação e coleta de lixo;
– Projeto de Lei do Senado nº 320, de 2011, do Senador Ciro Nogueira, que altera o Código de Defesa
do Consumidor para criar mecanismos de ressarcimento ao consumidor que sofreu cobrança indevida;
– Projeto de Lei do Senado nº 506, de 2011, do Senador Lindbergh Farias, que estabelece que, para a
fruição dos benefícios fiscais relativos à realização
da Copa das Confederações FIFA 2013, da Copa
do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos Rio 2016, a pessoa jurídica deverá
destinar o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) dos seus cargos a pessoas com deficiência; e
– Projeto de Lei do Senado nº 636, de 2011, da Senadora Lídice da Mata, que dispõe sobre a possibilidade de amortização ou liquidação antecipada de
operações de crédito e de arrendamento mercantil.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado nºs 203, de 2005; 506 e 636, de 2011, aprovados, vão à Câmara dos Deputados; e o Projeto de Lei
do Senado nº 320, de 2011, rejeitado, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 79
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a 81, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor
dos Avisos nºs 22 a 24, de 2012, respectivamente, e
recomendando os seus arquivamentos.
São os seguintes Ofícios:
Of. 79/2012/CAE
Brasília, 8 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 18ª Reunião Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 8 de maio, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 22 de 2012 (nº 125/
MF), de 24 de abril de 2012, do Ministro de Estado da
Fazenda, encaminhando, em cumprimento ao art. 4º
da Resolução do Senado Federal nº 20/04, relatório
sobre as emissões externas de títulos da República,
no período de 1º de janeiro a 31 de março de 2012. O
expediente foi encaminhado aos membros da Comissão por meio do Of. CAE nº 17/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 80/2012/CAE
Brasília, 8 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 18ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 8 de maio, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 23 de 2012 (nº 126/
GMF), de 24 de abril de 2012, do Ministério da Fazenda,
encaminhando, em cumprimento ao art. 41 da Resolução do Senado Federal nº 43/01, relatório contendo as
características das operações de crédito analisadas no
âmbito daquele Ministério no mês de março de 2012,
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos
Estados e do Distrito Federal, e a relação entre a Dívida
Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos
Municípios. O expediente foi encaminhado aos membros
da Comissão por meio do Of. CAE nº 17/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 81/2012/CAE
Brasília, 8 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 18ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 8 de maio, foi dado
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conhecimento à Comissão do Aviso nº 24 de 2012
(nº 44/2012-BCB), de 27 de abril de 2012, do Banco
Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento
ao disposto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo das
emissões do Real referentes ao primeiro trimestre de
2012, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas, bem como
o relatório da execução da programação monetária. O
expediente foi encaminhado aos membros da Comissão por meio da Of. CAE nº 17/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Os Avisos nºs 22, 23 e 24, de 2012
vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo nº 276,
de 2012 (nº 370/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Mali sobre o Exercício de Atividade Remunerada por
Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em
Bamaco, em 22 de outubro de 2009.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O Projeto de Decreto Legislativo nº
276, de 2012, vai à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu, da Câmara
dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 37,
de 2012 (nº 3.839/2012, na Casa de origem, do Deputado Roberto Balestra), que altera a redação da Lei
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O Projeto de Lei da Câmara nº 37,
de 2012, vai à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao ilustre Senador Fernando
Collor, do PTB de Alagoas, como orador inscrito.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Mozarildo
Cavalcante; Srªs e Srs. Senadores, desde o início dos
trabalhos da CPMI, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, que investiga os negócios do Sr. Carlos Cachoeira,
propus e defendi que a primeira pessoa que deveríamos ouvir seria o Procurador-Geral da República. Em
seguida ouviríamos os delegados da Polícia Federal
responsáveis pelas investigações das operações Vegas
e Monte Carlo, bem como os procuradores responsáveis pelos respectivos inquéritos.
A intenção era exatamente a de, em primeiro lugar, termos uma visão global dos inquéritos por meio
do depoimento do Sr. Roberto Gurgel, responsável pelo
oferecimento da denúncia ao Supremo Tribunal Federal.
Daí, partiríamos, então, para o específico, ouvindo os
delegados presidentes dos respectivos inquéritos e os
procuradores responsáveis pelos mesmos inquéritos.
Esta seria, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a opção mais racional, como orienta o princípio básico
de se partir do geral para o específico. A verdade é que
alguns líderes aceitaram a inversão da lógica e isso se
reflete agora, nas críticas quanto à falta de norte que
a CPMI supostamente estaria apresentando.
Contudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
surpreendeu-me a reação despropositada e absolutamente desproporcional do Sr. Roberto Gurgel. Tanto foi
que ele chegou ao ponto de, por meio de conversas
com alguns Senadores, enviar recados velados, as-
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sociando a proposta de sua convocação a processos
outros que estão em vias de julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal, além de outras aberrações alegadas.
A única explicação plausível para esse tipo de
resistência descabida seria o peso na consciência por
atos, falhas ou omissões cometidas pelo Procurador-Geral em algum momento anterior desse processo,
transpondo uma mera questão particular sua, de cunho
pessoal seu, para um pesado litígio institucional.
A mesma inversão o Sr. Roberto Gurgel faz com
relação ao seu impedimento de depor na CPMI. Quem
ficaria supostamente impedido de atuar no Supremo
Tribunal Federal por ter testemunhado nos autos do
processo? Seria ele, pessoa física, e não a instituição
da Procuradoria-Geral da República. Além disso, há
que se lembrar que a Constituição não prevê nenhum
tipo de cargo ou representação que seja insubstituível,
a começar pelo Presidente da República, que possui
quatro substitutos para os seus impedimentos, ausências e vacância.
A indagação que se faz agora é que tendo o Procurador-Geral respondido por escrito às indagações
formuladas pela CPMI, se não estaria ele, a partir de
agora, impedido de vez de atuar no Supremo Tribunal
Federal? Que diferença existe entre um depoimento
escrito e um depoimento oral? Ambos são igualmente
testemunhos, com os mesmos efeitos jurídicos, sejam
eles quais forem.
Existe até a prioridade, no âmbito do processo
judicial, do escrito sobre a oralidade. Assim, estando
ele impedido agora, por que, então, não comparece a
esta CPMI, quem sabe até por livre e espontânea iniciativa? Que grande contribuição não poderia dar ele
não somente à CPMI, mas à República e à sociedade
brasileira! Afinal, o requerimento de sua convocação
ainda aguarda deliberação na comissão.
Sobre a celeuma acerca de uma provável atitude de procrastinação por parte do Sr. Roberto Gurgel
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em relação ao inquérito da operação Vegas, o fato é
que, até agora, ninguém explicou o porquê de ele e a
Subprocuradora Cláudia Sampaio Marques não terem
tomado qualquer providência quanto àquele processo.
Há quem afirme, com base nos Códigos Penal
e de Processo Penal, na Lei – sempre a ela me refiro como ressurreta – nº 1.079, de 1950, na Lei Complementar nº 75, de 1993, na Lei nº 8.625, de 1993,
e nas Resoluções nºs 13, de 2006, e 77, de 2011, do
Conselho Nacional do Ministério Público, que neste
caso desta omissão há, sim, materialização de crime
de prevaricação e, no mínimo, de improbidade administrativa por descumprimento de prazos a que estão
sujeitos os procuradores no trato e nos desfechos de
inquéritos, nos quais se enquadram, acima de tudo, o
dever de decidir e o prazo razoável, ou seja, absoluta
obediência ao princípio do dever de ofício.
Quanto a esse aspecto, o testemunho escrito enviado pelo Procurador-Geral em resposta às indagações feitas pela CPMI – em que pese o seu esforço de
justificar – constitui, isso sim, uma cabal comprovação
daquela sua postura.
Sobre suas alegações, faço o seguinte relato,
com algumas ponderações, para as quais peço, com
a devida vênia, a devida atenção, Sr. Presidente, Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores.
O Procurador-Geral da República, em sua resposta oferecida por escrito às interpelações formuladas
pela CPMI, afirma que recebeu – as datas são importantes para que nós tenhamos uma perfeita noção do
grave crime de prevaricação que ele cometeu –, em
setembro de 2009, os autos do Inquérito nº 042/2008,
acompanhados da Medida Cautelar de Interceptação
Telefônica nº 2008.35.00000871-4, levada a efeito
pela Polícia Federal no bojo da operação Vegas, que
tramitavam, até então, no Juízo Federal de Anápolis,
em Goiás.
A remessa desses autos ao Procurador-Geral da
República havia sido determinada pelo Juiz Federal
de Anápolis, por ter ele se deparado com indícios de
envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro
no Supremo Tribunal Federal. Afirma o Procurador-Geral que analisou o material recebido do juiz e não
observou existência de fato penalmente relevante que
pudesse ensejar a instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal.
Muito bem. Alega, então, que não remeteu os
autos àquela instância máxima, para fins de arquivamento em relação às autoridades com prerrogativa de
foro, porque a tramitação do feito no tribunal revelaria
a existência da investigação. Optou, então, segundo
ele, por sobrestar o inquérito, no intuito de possibilitar
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a retomada das interceptações telefônicas e da investigação – afirmação dele.
Registra, ainda, o Procurador-Geral, que o sobrestamento é procedimento corriqueiro no curso de
investigação envolvendo a atuação de organizações
criminosas, para esperar o momento mais oportuno de
obtenção de provas mediante interceptação telefônica.
Ocorre que, efetivamente, nenhuma medida investigativa foi, em nenhum momento, tomada pelo
chefe do Ministério Público. Ele não solicitou diligências, não requereu interceptações telefônicas, não
fez absolutamente nada. E pior: obstou o seguimento
das investigações que corriam na primeira instância,
na Justiça Federal de Anápolis, porque simplesmente
não restituiu os autos, como deveria ter feito – uma
das alternativas seria essa – àquele juízo.
Em relação à sua justificativa para o sobrestamento, há que se perguntar se é usual o retardamento por
mais de dois anos – dois anos e meio para ser mais
preciso – para a retomada de investigações.
Afinal, até quando o Procurador-Geral pretendia
esperar o tão aguardado – segundo ele – momento
mais eficaz do ponto de vista de formação de prova e
fornecimento de informações?
Ainda no seu testemunho escrito, o Sr. Roberto
Gurgel diz que em março de 2011 – ou seja, 18 meses
após o mencionado sobrestamento a que ele alude, do
inquérito relativo à operação Vegas – teve a confirmação de que a investigação da organização criminosa
continuava – palavras dele estas agora – promissoramente. Argumenta que, diante dessa confirmação, ele
não poderia deixar de manter o sobrestamento, para
aguardar a sequência das investigações e a deflagração de futura operação policial, que veio a ocorrer em
29 de fevereiro de 2012, um ano mais tarde. Um ano
mais tarde!
Logo no mês seguinte, ainda de acordo com a
sua resposta escrita, ele recebeu parte do Inquérito
nº 89, de 2011, relativo à operação Monte Carlo, contendo aqueles casos fortuitos a que ele se referiu em
conversas reservadas, em ameaça velada – pelo menos assim nos pareceu – a alguns integrantes deste
Congresso, casos esses fortuitos que surgiram no
curso das investigações.
Assim, ao afirmar que recebeu o inquérito da
Operação Vegas em setembro de 2009 e que tomou
conhecimento da operação Monte Carlo em março de
2011, o Procurador-Geral tropeça na própria torpeza
ao menos três vezes. Primeiro, ao deixar de apurar por
quase dois anos, numa ação descontrolada, fatos que
ao seu juízo seriam graves. Segundo, ao confessar
saber que três Parlamentares federais estavam sen-
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do investigados. E terceiro, por defender como fortuito
algo esperado, conforme sempre afirmou.
Basta repetir suas palavras: “Decidi sobrestar o
inquérito no intuito de possibilitar a retomada das interceptações telefônicas e da investigação que a toda
evidência se afigurava extremamente promissora”.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, ora, evidente e promissora, nesse
contexto, podem ser sinônimos de fortuito. A verdade,
Sr. Presidente, é que todos sabem – e os delegados que
depuseram perante a CPMI afirmaram inequivocamente – que não houve nenhum liame entre as operações
Vegas e Monte Carlo. Elas desaguaram, por absoluta
coincidência, na organização criminosa comandada
pelo Sr. Carlos Cachoeira. Mas a segunda operação,
a Monte Carlo, foi deflagrada sem que os delegados
sequer tivessem notícia da primeira.
Aliás, a operação Monte Carlo teve início em
2011, mais de um ano após o Procurador-Geral ter
sobrestado o inquérito da operação Vegas.
Além disso, a operação Monte Carlo foi iniciada
pelo Ministério Público de Goiás. Foi ele que, verificando haver entre os investigados um policial rodoviário
federal, enviou o que havia sido apurado para a Polícia
Federal e esta deu continuidade à investigação.
Portanto, o Sr. Roberto Gurgel, ao contrário do
que diz, não se amparou em nenhuma razão republicana ou legal para manter o sigilo do inquérito da
Operação Vegas.
Finalmente, em seu testemunho escrito, o Procurador-Geral afirma que, em 27 de março, peticionou ao
Supremo Tribunal Federal, requerendo a instauração
de quatro inquéritos para apurar fatos relacionados a
autoridades com prerrogativa de foro naquela Corte;
e destaca, por derradeiro, que “tais inquéritos foram
instaurados com apoio, exclusivamente, no relatório
de encontros fortuitos extraídos da chamada operação Monte Carlo”.
Vejam, então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que o próprio Procurador-Geral admite nada ter
feito em relação à operação Vegas, a não ser sobrestá-la e obstar o seguimento das investigações no âmbito
da primeira instância. Foi isso que aconteceu. Ora, se
os inquéritos, tardiamente instaurados no Supremo
Tribunal Federal, tivessem por base apenas as informações ditas fortuitas, obtidas no bojo da operação
Monte Carlo, é fácil deduzir que nada, absolutamente
nada foi feito em relação à operação Vegas.
Se, no seu vislumbre, não havia fatos penalmente
relevantes atribuídos a autoridades com prerrogativas
de foro, então, que o Sr. Procurador solicitasse diligências ou buscasse mais informações. Afinal de contas,
não foi à toa que o Juiz Federal de Anápolis ordenou
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a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, com vistas, claro, ao Supremo Tribunal Federal.
No mínimo, o Chefe do Ministério Público, se continuasse persuadido da inexistência de materialidade,
deveria ter restituído os autos à Justiça Federal de Primeira Instância para prosseguimento das investigações.
Provavelmente, dentro do período de setembro
de 2009 a março de 2011, as gravações fortuitas teriam revelado o cometimento de crimes por parte de
autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Mas, infelizmente, Srªs e Srs. Senadores,
Sr. Presidente, isso não foi feito pelo Sr. Procurador-Geral. E, graças a essa omissão, essa organização
criminosa do Sr. Carlos Cachoeira pode atuar, livre e
destemidamente, por 18 meses, sem ser perturbada.
A conclusão é das senhoras e senhores que nos ouvem e que nos assistem.
Em resumo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o fato é que o Sr. Roberto Gurgel nada sobrestou; ao
contrário, omitiu-se ou prevaricou, falhou com a verdade, ao afirmar a necessidade de se retomarem as
interceptações telefônicas e outras diligências.
Ao confirmar que verificou, no inquérito policial da
Operação Vegas, a inexistência de qualquer fato com
relevância penal, ele tinha o dever legal de arquivá-lo
no prazo de 15 dias, como prevê o Código de Processo Penal. Mas, ao engavetar o inquérito – repito: ao
engavetar o inquérito –, que não chegara a nenhum
ilícito penal, tinha apenas o intuito de guardar a peça
processual e utilizá-la, provavelmente, como moeda
de troca.
No engavetamento da Operação Vegas, sem as
formalidades legais, ou seja, com despacho de arquivamento, o Procurador agiu de forma criminosa, já que
um membro do Ministério Público que atua em qualquer entrância ou instância tem de agir nos estritos
limites da legalidade.
Dentro dos princípios da obrigatoriedade e da
legalidade, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, um
membro do Ministério Público, na apreciação de um
inquérito policial, tem somente três condutas possíveis:
o arquivamento, a denúncia ao juiz ou a devolução para
novas diligências. Não há outra atitude a ser tomada.
O Sr. Roberto Gurgel desprezou solenemente o princípio da obrigatoriedade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a resposta
do Procurador-Geral à CPMI, invocando o instituto da
ação controlada, para tentar justificar o seu ato ou o
seu não ato, é um acinte ao Congresso Nacional. Na
prática, ele chamou todos os parlamentares de ignorantes, já que qualquer rábula ou mesmo um gramático
sabe que ação controlada não prescinde de uma ação.
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A Lei nº 9.034, de 1995, citada pelo Sr. Gurgel,
traz os requisitos indispensáveis à ação controlada.
Esta consiste em retardar a interdição policial do que
se supõe a ação praticada por organizações criminosas
ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se
concretize no momento mais eficaz do ponto de vista
da formação de provas e do fornecimento de informações. É isso que se diz ser uma ação controlada. No
caso, ele não manteve nem mandou manter ninguém
ou nada sob observação ou acompanhamento. Não
havia nenhuma medida legal em andamento, portanto,
passível de se concretizar.
Ao afirmar que, se tivesse dado continuidade às
investigações da Operação Vegas, não teria o êxito que
teve na Operação Monte Carlo, o Sr. Roberto Gurgel
ofende o Supremo Tribunal Federal e o próprio Ministério Público da União. Para ele, como se depreende,
os Procuradores da República que atuam em Goiás e
o juiz federal que autorizou as escutas telefônicas são
mais operacionais do que ele, Sr. Gurgel, e do que os
Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Em suma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais do que nunca, precisamos de uma verdade
definitiva, de uma versão contundente da postura do
Procurador-Geral da República. Precisamos disso. A
República precisa disso, até porque, à medida que essas especulações se agravam, vêm à tona novos fatos
semelhantes de procrastinação ou, como ele diz, de
sobrestamento.
Pior ainda, Sr. Presidente, são as referências
ainda mais danosas que estão aparecendo e que
envolvem o nome do Sr. Roberto Gurgel, a começar
pela perseguição e implacável campanha que ele tem
feito contra a indicação da Câmara dos Deputados do
Conselheiro Luiz Moreira Gomes Júnior, em sua recondução ao Conselho Nacional do Ministério Público.
Contudo, Sr. Presidente, mais grave ainda é o
costume do Procurador-Geral de se utilizar de colegas
e de assessores na coleta de informações de toda ordem, como tem ocorrido com vários de seus procuradores mais próximos.
Espero, sinceramente, não ser essa conduta, esse
método uma constante corriqueira, uma habitual mania
da instituição que ele chefia. E digo isso, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, uma
vez que coube exatamente aos procuradores responsáveis pelos inquéritos das Operações Vegas e Monte
Carlo o vazamento aos repórteres Gustavo Ribeiro e
Rodrigo Rangel, da revista Veja – sempre ela metida
nessas falcatruas! –, dos autos dos processos da 11ª
Vara Federal de Goiás. Imaginem, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a gravidade desse assunto, desse
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gesto, desse ato! Esses processos da 11ª Vara Federal
de Goiás, vale acentuar, estão sob segredo de Justiça
e foram vazados por dois procuradores, a mando do
Sr. Roberto Gurgel.
São esses, Sr. Presidente, os mesmos procuradores, Srª Léa Batista de Oliveira e Sr. Daniel de Rezende
Salgado, que, com o mesmo argumento usado pelo Sr.
Roberto Gurgel quanto ao suposto impedimento legal,
solicitaram o adiamento de seus depoimentos na CPMI.
Sr. Presidente, não quero e não posso acreditar que alguns membros do Ministério Público atuem
como fonte de jornalistas, tal qual o Sr. Carlos Augusto
Ramos e seu grupo. E o pior é que há o vazamento
de documentos que estão sob segredo de Justiça. Se
confirmados, Sr. Presidente, esses atos devem ser
tipificados como crimes. São atos que ferem profundamente a dignidade de uma instituição encarregada
de defender os interesses da sociedade.
Por tudo isso, cada vez mais, convenço-me de
que o norte desta nau, que é a CPMI, aponta para a
revista Veja. Esta, pelo visto, tem seu comportamento
sorneiro de fazer reportagens generalizado por diversos
jornalistas sob o comando do Sr. Policarpo Júnior. Este
era quem distribuía, com presteza, pela lucratividade e
pelo prestígio, as informações obtidas de fontes ilegais
e de quem deveria combater o crime. Manipulava os
insumos recebidos não no interesse público, não em
prol da sociedade, mas, sim, para obter vantagens,
primeiramente para si próprio, em troca de prestígio
profissional, e, depois, para o seu patrão, Sr. Roberto
Civita, e para sua revista. Atuava, assim, como um autêntico armador de equipe, planejando as jogadas em
busca do lucro para o seu grande incentivador e padrinho, aqui já citado algumas vezes, Sr. Roberto Civita.
Já pensaram todos se os demais procuradores
passassem a agir como tem feito o chefe da Procuradoria-Geral? Imaginem todos se o Procurador-Geral
tivesse denunciado esse esquema criminoso que conhecia e os elementos que tinha em mão ainda em
2009, antes das eleições! Já pensaram se essa revista
tivesse também denunciado desde o início a organização criminosa da qual se valia como fonte de informação inesgotável durante quase dez anos? Será que
estaríamos vivendo os momentos tenebrosos pelos
quais estamos hoje passando?
A meu ver, Sr. Presidente, esse semanário, a
revista Veja, cujos métodos rasteiros já perduram por
mais de duas décadas, pode ser o fio que devemos
puxar para desfazer esse novelo, que são os negócios
escusos do Sr. Carlos Cachoeira e a prevaricação e,
no mínimo, a falta de responsabilidade funcional do Sr.
Roberto Gurgel. O Sr. Carlos Cachoeira e o Sr. Roberto Gurgel estão unidos em uma mesma teia, em que
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a aranha é a revista Veja e aqueles que regurgitam
em torno dela.
Sr. Presidente, Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs.
Senadores, para as atividades ilícitas no âmbito da
Administração Pública e as fraudes licitatórias de empreiteiras, dispomos de órgãos vários, como a Controladoria-Geral da República e o Tribunal de Contas da
União. Para as relações não republicanas do esquema
Cachoeira com deputados e senadores, dispomos dos
Conselhos de Ética das duas Casas do Congresso, bem
como do Supremo Tribunal Federal. Para os negócios
ilegais envolvendo governadores, dispomos das respectivas assembleias estaduais e do próprio Superior
Tribunal de Justiça. E, para a própria atuação criminosa do grupo Cachoeira, dispomos da Polícia Federal
e da Justiça brasileira. A todos esses órgãos, a CPMI
poderia prestar valioso auxílio se começássemos de
fato por onde ninguém se dedicou a investigar.
Esse é um entendimento que, à primeira vista,
poderia não proceder, caso todas as apurações e investigações tivessem começado pela própria CPMI. Mas,
como eu disse, desde o início, Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, essa Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, diferentemente de todas as outras já ocorridas, deu início aos seus trabalhos já no fim de um processo judicial, quando todos
os inquéritos, elementos e provas já estão em pleno
andamento, próximos de um desfecho. Começamos,
assim, pelo caminho inverso. Não por outro motivo, as
dificuldades de oitivas e de acessos documentais têm
prevalecido em nossos trabalhos.
Por isso, reafirmo que a nós, na CPMI, restaria,
primordialmente, começar nossas investigações pelas
suspeitas relações entre a revista Veja e todas as suas
fontes criminosas. E isso não seria controlar a imprensa, não! Não queiram confundir! Nada tem a ver com
o controle de imprensa ou com liberdade de informação, absolutamente nada! Tem a ver com a liberdade
que cada um de nós tem de apontar os crimes que
são cometidos em quaisquer áreas da atividade humana. E a atividade jornalística é uma delas. Por que
jornalistas, agora, podem ficar imunes a qualquer tipo
de crítica ou ataque a uma má conduta? Por quê? Em
que se diferenciam de nós? Têm de responder pelos
seus crimes!
Defender o sigilo da fonte não é suficiente, porque o sigilo da fonte não pode servir de trincheira para
acobertar atividades criminosas. Quem assim age é
coautor do crime praticado e, portanto, passível de uma
intimação, no mínimo, para depor e explicar exatamente
os limites das suas atividades. E isso não seria, como
eu disse, controlar a imprensa, muito menos cercear
sua liberdade. Seria tão somente, Sr. Presidente, Srªs
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e Srs. Senadores, investigar o modus operandi de um
veículo específico, a revista do Sr. Civita. Essa revista
e seus jornalistas são, juntamente com o Procurador-Geral da República, a maior fonte de informação à
nossa disposição para chegarmos a um bom e esperado termo ao final dos nossos trabalhos.
O Sr. Procurador–Geral da República, Sr. Roberto
Gurgel; a revista Veja, com o Sr. Roberto Civita, com
o Sr. Policarpo Júnior e outros que tais; e o Sr. Carlos
Cachoeira estão indelevelmente ligados, vinculados,
grudados, colados nestas duas operações: a primeira
é chamada Vegas; e a segunda, Monte Carlo. A eles,
é feito o convite, a convocação, a solicitação, o pedido,
para que, em nome de suas próprias consciências, em
nome da verdade, em nome das profissões que exercem, em nome da República brasileira e da sociedade do nosso País, venham à Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito e apresentem as suas defesas e as
informações de que dispõem.
Era isso o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente
Mozarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, o tempo que
me foi concedido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Cumprimento o Senador Fernando Collor.
Gostaria de convidar o Senador Paulo Paim a
presidir a sessão, já que sou o próximo orador inscrito
para usar da palavra.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao nobre
Senador Mozarildo Cavalcanti.
Já registramos a presença, nesta sessão de sexta-feira, do Senador Pedro Simon.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Paulo Paim, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, quero, inicialmente, antes de
entrar no tema do meu pronunciamento de hoje, cumprimentar os grão-mestres dos Estados das importantes
regiões do Norte e do Nordeste que hoje se reúnem,
em Salvador, na Bahia, para um encontro. Terão a
oportunidade de debater não só o momento atual da
nossa Ordem, a Maçonaria, mas também discutirão
os rumos e os passos futuros da nossa Ordem, uma
instituição que já teve momentos de muita importância
no cenário nacional, tanto político quanto social, principalmente – podemos citar aqui alguns que são conhecidos de todos, mas nunca é demais rememorar –, na
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Independência do Brasil, na abolição da escravatura,
na proclamação da República e em muitos outros atos.
Quando falo de abolição da escravatura, Senador
Paim, quero dizer que, inclusive, a abolição começou
dentro da Maçonaria. Como nós dizemos que, para ser
maçom, o homem tem que ser livre e de bons costumes, é importante dizer que aos maçons era exigido
que libertassem seus escravos. E muitos negros foram
importantes maçons, como Gonçalves Lêdo, José do
Patrocínio e tantos outros. Então, é importante frisar
que, mesmo antes da assinatura da Lei Áurea, a Maçonaria já tinha feito sua própria abolição da escravatura
entre os irmãos maçons.
Portanto, cumprimento todos, inclusive mandando um abraço fraterno ao grão-mestre da Bahia, que
é o anfitrião, o irmão Cardim, e também ao ex-grão-mestre, irmão Humberto Cedraz.
Sr. Presidente, há um tema que tenho trazido
com frequência a esta tribuna. Às vezes, dá até para
desanimar em bater no assunto, porque a população
não vê resultado nessa questão. Vou fazer um pronunciamento até, Senador Paim, com dados que não são
atuais, mas que servem muito bem para ilustrar o sofrimento atual por que passam os usuários da telefonia
móvel, mas também da telefonia fixa e, principalmente,
os usuários da Internet.
No meu Estado, então, a coisa é calamitosa, porque existem apagões em cima de apagões, no que tange à Internet, e, quanto à telefonia móvel, existe uma,
eu diria, verdadeira imoralidade no trato dos usuários.
Por exemplo, só para dar um exemplo pessoal: eu ligo
para o meu filho e aí recebo uma mensagem de volta dizendo que aquele telefone não existe. Ora, se eu
estivesse ligando, por acaso, para uma pessoa que
tivesse me dado o telefone, eu poderia ter confundido a anotação do telefone, mas, do meu filho, eu não
saber o telefone que está cadastrado? É brincadeira!
Mas isso é o mínimo. O importante é que precisamos fazer um raio x, principalmente aqui, e dizer que
este pronunciamento, Senador Paim, vai ser o marco
de onde pretendo mobilizar não só o meu Estado, espero que de Norte a Sul, do Caburaí ao Chuí, para que
possamos entrar com ações coletivas, ações populares,
ações judiciais contra a Anatel e contra as operadores.
Porque o que está acontecendo na prática é um roubo
ao que é pago às operadoras. Por outro lado, há uma
omissão da Anatel, que não fiscaliza, que não cumpre
o seu papel de regular e fiscalizar o setor.
Este pronunciamento, como eu disse, tem dados
do passado. Quero dizer, como já frisei em outras oportunidades, que já estive nesta tribuna para expressar
a minha preocupação. E mais do que isto: a minha inconformidade com as graves distorções existentes no
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setor de telecomunicações refletidas nos altíssimos
custos e na péssima qualidade de serviços oferecidos
à população brasileira.
Já me reportei a duas pesquisas realizadas por
instituições internacionais, indicando uma delas que o
Brasil tinha a segunda maior tarifa de celular do mundo. E, na outra, considerado o critério de paridade do
poder de compra, nosso País estava em primeiro lugar neste lamentável pódio de cobrar a maior tarifa de
celular do mundo, numa comparação que englobava
nada menos que 159 países.
Na ocasião, referi que as causas para os exorbitantes valores cobrados aqui, no Brasil, por esse serviço
resistiam nos brutais ônus dos impostos incidentes e
nas elevadíssimas taxas de interconexão praticadas.
Aqui é bom traduzir, Sr. Presidente Paim, que
eu, às vezes, fico admirado quando vejo uma pessoa,
até pobre, ter dois, três cartões ou chipes; um da TIM,
um da Vivo, enfim, estou citando os nomes aqui, mas
pode ser de qualquer uma, da operadora a, b ou c. E
pergunto: “Mas por que isso?” “Porque se eu ligar da
operadora a para a operadora a, o preço é mais barato;
se eu ligar da operadora a para a operadora b, o preço
é mais caro”. Então, essa chamada interconexão é realmente dolorosa no bolso do usuário e também péssima
no que tange às ligações, seja porque não completa a
ligação, seja porque fica fora da área de serviço, seja
porque, na verdade, a qualidade é péssima.
Eu já tive oportunidade de dizer também aqui que,
logo que comecei a me preocupar com esse ponto...
Não é só porque eu vivo esse problema, mas porque
recebo reclamações de todos os lugares do Brasil, notadamente do meu Estado, que está no extremo norte
do Brasil, principalmente do interior, como os Município
de Caroebe, Baliza, São Luiz, Rorainópolis, Pacaraima,
na fronteira com a Venezuela. Na verdade, há descaso principalmente onde existem menos consumidores.
Proporcionalmente, no entanto, meu Estado é o que
tem mais consumidores, se considerarmos a relação
usuário/população.
Na verdade, se não tomarmos providências, nós
vamos só ser coniventes com o assalto que as operadoras fazem e, ao mesmo tempo, seremos coniventes
com a Anatel.
O jornal Correio Braziliense publicou, há tempo,
um artigo assinado por dois doutores em economia,
Sr. Bernardo Macedo e Cláudia Viegas, explorando a
contradição revelada pela existência de elevada teledensidade e baixo nível de consumo da telefonia celular no Brasil. No texto dos estudiosos, lembro-me que,
em outubro do ano passado, o País superou a casa
de 194 milhões de acessos móveis. Vejam bem: mais
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de um acesso por habitante, Senador Paim. Poucos
países no mundo têm esse tipo de proporção.
Nossa posição, no que se refere ao uso efetivo
de serviços de telecomunicações, no entanto, está longe de ser destaque. Enquanto o consumo mensal do
País gira em torno de 91 minutos, na América Latina
atinge 110 minutos mensais e, na Europa e na Ásia,
157 minutos e 212, respectivamente.
O motivo para a baixa utilização do serviço pelos
brasileiros é obviamente seu custo elevado. Ao apontar
as razões para esses preços tão altos, não hesitaram
aqueles especialistas em indicar a carga de impostos
e a taxa de interconexão a que eu já me referi. O Dr.
Macedo e a Drª Viegas mostraram que é sobre esse
componente do custo de serviço que se deve fazer
sentir a atuação do agente de regulação econômica,
no caso, a Anatel.
Mas não é só nesse caso, não! Ora, eu tive oportunidade de conversar, há mais ou menos um ano, com
uma pessoa da Anatal, e ela me confidenciou que,
quando foi privatizada a telefonia no Brasil, Senador
Paim, as telefônicas trouxeram para o Brasil a sucata
que existia na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Aqueles aparelhos, aquelas transmissões que já
estavam quase em desuso vieram para o Brasil. E pior:
se vieram para o Brasil, os melhores devem ter ficado,
com certeza, no eixo Rio/São Paulo. As piores sucatas,
com certeza, foram para Roraima, para o Acre, para a
Amazônia e para outros Estados menos importantes,
menos densos, pelo menos populacionalmente, porque importantes, para mim, todos são, principalmente
os mais pobres.
É amplamente reconhecida a importância fundamental para as operadoras móveis a receita oriunda da
taxa de interconexão no período em que os serviços
eram incipientes. Era, portanto. Na medida em que o
mercado se expande, contudo, a taxa de conexão deve
ser progressivamente reduzida em favor do usuário
do serviço. Porém, diferentemente do que se observa
internacionalmente, essa interconexão no Brasil não
vem apresentando queda e figura como a segunda
maior do mundo, malgrado a ampla disseminação de
linhas móveis entre a nossa população.
Não tenho dados atuais, Senador Paim, mas tenho certeza de que o Brasil hoje já deve ser, com certeza, um dos principais países onde a telefonia móvel
se expande. É difícil você encontrar qualquer pessoa,
de qualquer estrato social, que não tenha um celular.
Não podemos permanecer inertes em face da
situação reinante no setor de telecomunicações brasileiro, haja vista termos um dos sistemas de telefonia
mais caros e, paradoxalmente, mais ineficientes do
nosso Planeta. É necessário e urgente que medidas
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concretas sejam adotadas para sanar as distorções
hoje observadas, na medida em que se trata de um
setor vital da infraestrutura do País, cujo bom funcionamento é indispensável para que possamos galgar
a posição de destaque que pretendemos assumir no
cenário internacional.
Eu diria até, Senador Paim, que, hoje, a telefonia é um fator, por exemplo, de integração nacional,
porque alguém, por exemplo, que esteja lá no Chuí,
no seu Estado, ou alguém que esteja lá no Caburaí,
no extremo norte do Brasil, lá no meu Estado de Roraima, pode se comunicar, não com a facilidade que
gostaríamos, mas pode se comunicar; fora isso com os
outros serviços que têm a ver com a telefonia, como a
Internet e outros dados que são emitidos via satélite.
Em vista disso, solicitei à Consultoria Legislativa
da nossa Casa, o Senado, a elaboração de uma nota
informativa acerca da realidade do setor. Obtive como
resposta, Srs. Senadores, um minucioso trabalho que
apresenta os princípios gerais que disciplinam o setor,
examina seu desempenho desde sua privatização e
aponta os desafios regulatórios do setor.
Os dados não deixam qualquer dúvida de que o
setor de telecomunicações apresenta um crescimento
expressivo e sustentado ao longo dos anos.
Só para dar um exemplo, ao final de 2008, as
prestadoras de serviços de telecomunicações – aí englobados a telefonia fixa, a móvel, a TV por assinatura
e o acesso à Internet banda larga – serviam, Senador
Alvaro Dias, a 208 milhões e 300 mil assinantes. Portanto, mais do que a população do Brasil. Um crescimento
de impressionantes 600% em relação à quantidade registrada, por exemplo, em dezembro de 1998, ano da
privatização dos serviços. Ao final do terceiro trimestre de 2009 – vejam que já são passados aí, portanto,
três anos, Senador Paim –, os assinantes já eram 226
milhões; e um ano mais tarde esse número já sofrera
incremento de mais 13%, chegando a 255 milhões.
A parcela de domicílios dotados de acesso aos
serviços telefônicos – fixos ou móveis – evoluiu em
32%, em 1998, para mais de 84%. Vejam, pulou de
32%, em 1998, para 84%, em 2009. Há três anos, repito.
E o número de escolas públicas urbanas conectadas
pelo Programa Banda Larga nas Escolas chegou, em
setembro de 2010, a quase 51 mil. Isso já foi ultrapassado em muito. Eu pretendo voltar com dados atuais
porque, como disse, pretendo que, de fato, façamos
uma ação judicial, já que a Anatel não funciona. Ou
representar contra a Anatel, porque é realmente uma
agência que não regula, que não fiscaliza e que, muito menos, pune.
Então, esse aumento do Banda Larga nas Escolas representou um aumento de 2009 a 2010 de 51
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mil, representando o cumprimento de 81% da meta
estipulada para o final do ano de 2010.
No acumulado de janeiro a setembro de 2010, o
setor de telecomunicações apresentou receita operacional bruta, Senador Paim, de R$140 bilhões. Vejam
bem: estou falando de dados de 2010. Apresentou
uma receita bruta na ordem de R$140 bilhões, o que
representa um aumento de 5,4% em relação aos quase R$113 bilhões verificados no acumulado de janeiro a setembro de 2009. Em menos de um ano, subiu
de R$113 bilhões para R$140 bilhões a receita bruta.
Como se pode ver, o setor apresenta um crescimento sustentado ano a ano, tanto no que se refere à
ampliação do acesso aos serviços como no que concerne ao faturamento.
Em que pese o inegável crescimento do setor
de telecomunicações nos últimos anos, sérios problemas acabam por reduzir a capacidade de seu pleno
desenvolvimento, especialmente no que se refere ao
atendimento à população, que é o que interessa. São
ineficiências que podem ser observadas na demanda,
na competição e na qualidade dos serviços. A demanda
é reprimida pelos altos preços praticados.
Comparando-se o Brasil com outros países em
desenvolvimento, verifica-se sua pior situação, principalmente em termos de impostos, mas também no
preço da linha telefônica fixa individual e corporativa
e em custo da chamada da telefonia celular.
O incremento da competição no varejo da telefonia
móvel tem encontrado um grande obstáculo nos altos
custos por atacado. Apesar de as propagandas permanentes, que eu chamo de enganosas, das diversas
operadoras, oferecendo pacotes quase que a preços
simbólicos, “faça isso por tanto, tenha um pacote de
tanto”, o que é verdade é que nem isso é fiscalizado
pela própria Anatel.
Ainda no que se refere aos gargalos relacionados ao ambiente de competição, um sério problema
é a ausência de instrumentos regulatórios claros que
tratem da separação entre a prestação de serviços e
a operação da rede. A consequência dessa deficiência
de nossa regulação setorial é o surgimento de infraestruturas paralelas para o mesmo serviço, uma para
cada prestador desse serviço.
No que concerne à qualidade dos serviços, o
que salta aos olhos de qualquer um, desde logo, é a
generalizada insatisfação dos consumidores com o
setor de telecomunicações.
E aí eu pergunto: se isso está constatado, Senador Paim, o que tem feito a Anatel para realmente ir ao
encontro de quem consome, de quem paga? Quem
paga tanto as prestadoras como os impostos que ela
recolhe é o usuário. Lamentavelmente, isso não é le-
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vado em conta. Tanto a telefonia fixa quanto a móvel
têm sido alvos constantes de reclamações à Anatel. Eu
mesmo já fiz inúmeras reclamações à Anatel.
Apesar de a telefonia fixa não crescer na sua
base de assinantes, o número de reclamações tem
crescido nos últimos anos.
O Sindec (Sistema Nacional de Informações de
Defesa do Consumidor) registrou, no período de 1º de
maio de 2005 a 30 de abril de 2009 – vejam, portanto,
que são dados já passados – cerca de 600 mil reclamações – e repito que vou voltar com dados atualizados
– relativas ao setor de telecomunicações, correspondendo a nada menos que 33% do total de reclamações.
Ora, Sr. Presidente, é um absurdo que isso esteja
acontecendo, que a gente reclame e que nada aconteça, como se isso não fosse importante para o País e
fosse apenas uma espécie de luxo para a população.
É uma questão de necessidade. É uma questão, repito, até de integração nacional. Não é possível, hoje,
pensar-se, por exemplo, que o meu Estado de Roraima
tenha dificuldades de se comunicar com o seu Estado
do Rio Grande do Sul e também, principalmente, com
a nossa Capital da República, onde estão os diversos
órgãos relacionados aos Municípios, ao Estado e aos
diversos setores importantes, como da saúde, educação e segurança.
Com efeito, Sr. Presidente Paulo Paim, o desrespeito aos direitos dos consumidores assume as formas
mais variadas. Nos atendimentos registrados no Sindec,
como mencionei, encontram-se, entre inúmeras outras,
reclamações acerca de cobrança de valores já pagos
pelo consumidor, cobrança de consumidor sem vínculo
com a empresa, cobrança de ligações não reconhecidas pelo consumidor, cobrança de linha telefônica
instalada sem o consentimento do consumidor, falta de
informações no momento da contratação via telefone,
cancelamento da linha sem solicitação do consumidor,
cobrança de valores de linha já cancelada, fidelização
sem a ciência do consumidor.
Relatório a esse respeito, elaborado pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do
Ministério da Justiça, conclui que há uma baixa efetividade – olhe só: um órgão federal do Ministério da
Justiça, um órgão governamental conclui que há uma
baixa efetividade – das políticas regulatórias, destacando que as normas regulatórias são reiteradamente descumpridas pelas prestadoras de serviços
de telecomunicações, acarretando sérios problemas
aos consumidores, ônus para o Estado e quebra da
confiança nas instituições. Ora, Sr. Presidente, aqui
está um dado fundamental. É uma instituição do próprio Governo Federal que constata isso, e a Anatel
não toma providência alguma. Então, é preciso, sim,
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que tomemos medidas judiciais, já que conversar não
adianta, convocar a Anatel aqui para se explicar não
adianta. Quem paga o pato, como se diz no popular,
é o consumidor final.
A nota informativa elaborada pela Consultoria
Legislativa do Senado dimensiona muito claramente
o absurdo ônus tributário que incide sobre os serviços
de telecomunicações no Brasil ao relatar que a carga
de impostos aplicada a esse setor no País é superior a
40%, Senador Paim. Mas quem paga? Por acaso são
as prestadoras? Não, é o consumidor. No que ele paga
está embutido o imposto que vai para o Governo, e o
Governo, portanto, tem obrigação de cobrar dos órgãos
a fiscalização. Enquanto são 40%, Senador Paim, a
carga tributária no Brasil, a média mundial é de 17%,
menos da metade do que o Brasil cobra.
Em vista dessa colossal carga tributária, não
podem causar surpresa as conclusões de um estudo
publicado em março de 2009 pela UIT (União Internacional de Telecomunicações). Conforme esse trabalho,
o brasileiro gasta, em média, 5,9% de sua renda mensal – dados de 2009! – com os serviços de telefonia
fixa, o que coloca o País numa posição relativamente
baixa na classificação geral. Por quê? Porque é caro.
Em simulações posteriores feitas pela Anatel,
se o Brasil tivesse carga de impostos menor, igual à
média mundial, dobraria sua posição em termos de
colocação no ranking, com um percentual de 2,4% da
renda aplicada ao serviço.
No caso da telefonia móvel, o estudo da UIT posicionou o Brasil na 114ª posição, com despesa equivalente a 7,5% da renda mensal. Tal valor foi o maior
entre os 150 países apurados para esse serviço.
Os dados disponibilizados por diversas matérias
jornalísticas e, com veemência ainda maior, aqueles
constantes da nota informativa produzida pela Consultoria do Senado apontam numa única e inequívoca direção: os brasileiros estão pagando tarifas exorbitantes
por serviços de telecomunicações de má qualidade.
Foi essa realidade inaceitável que me trouxe,
mais uma vez, à tribuna da Casa para clamar por providências enérgicas e imediatas, de novo, da Anatel,
do Ministério das Comunicações e do próprio Poder
Legislativo Federal, a fim de que possamos reverter
quadro tão adverso e oferecer ao cidadão brasileiro um
serviço de telefonia eficiente, a preços justos.
Concluindo, Senador Paim, isso é inadmissível
no meu Estado e, de resto, tenho tido notícia do Brasil
todo – recebo isso pelos diversos meios, como Twitter,
Facebook, etc. –, não é muito diferente pelo País afora,
não. Mas, na Amazônia, isso representa um prejuízo
imenso. E um prejuízo, inclusive, para a própria soberania nacional.

MAIO 2012

Maio de 2012

Quero então deixar aqui esse pronunciamento,
essa reclamação e, como eu disse, mais esse apelo.
Quero também informar que meus advogados já estão
trabalhando, Senador Paim, para que nós possamos
de fato entrar com uma medida judicial, a fim de que
tanto a Anatel quanto as operadoras sejam penalizadas. Porque quem não pode só continuar sendo penalizado é o usuário, que paga, mas leva um serviço
de má qualidade.
Esse era o pronunciamento que eu queria deixar
nesta manhã de sexta-feira, protestando mais uma vez
contra esse descaso, esse desrespeito das operadoras com os usuários e também contra o descaso da
Anatel em cumprir o seu papel.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Já que eu sou o próximo orador inscrito, mas antes
de um inscrito há um líder inscrito, que neste momento
é o Senador Romero Jucá, então S. Exª usa a palavra
como líder e eu convido o Senador Mozarildo Cavalcanti a presidir os trabalhos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, trago hoje um tema que interessa
a todo o País, especialmente aos Municípios brasileiros
e a cada cidadão e a cada família. Trata-se exatamente
da institucionalização da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, uma lei aprovada em 2010 – Lei nº 12.305 –,
que determinou a Política Nacional de Resíduos Sólidos e uma série de providências que precisarão ser
tomadas, e já estão sendo tomadas, para que o Brasil
possa tratar melhor o seu lixo, possa dar tratamento
responsável a uma questão que tem forte componente
ambiental e de degradação da vida humana.
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, concebido como instrumento orientador das ações estratégicas do setor, articula diretrizes, objetivos e metas
para encaminhar as iniciativas governamentais e as
ações privadas na área dos resíduos sólidos pelos
próximos anos.
O Plano pretende, primariamente, promover um
equacionamento mais adequado da disposição dos
resíduos, independente de sua fonte de produção –
doméstica, industrial, hospitalar ou rural, para citar
apenas as mais relevantes. Mais que isso, o Plano
agrega outros objetivos de elevado impacto econômico
e social, entre os quais está a redução do volume gerado de sólidos e a ampliação da reciclagem, matéria
extremamente importante na ordem do dia do conceito
da sustentabilidade ambiental.
Lugar de destaque ocupam, ainda, os mecanismos de responsabilização dos produtores pelo destino dos resíduos sólidos, pelo envolvimento em todos
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os níveis federativos – estadual, municipal, federal –,
determinando a elaboração de planos municipais e
planos estaduais de tratamento dos resíduos sólidos.
Entre todas as metas que determinam a erradicação dos lixões, está para 2014 este fato, que é extremamente relevante e já começa a tomar corpo no
debate da sociedade: exatamente o fim dos lixões até
o ano de 2014, medida, ao mesmo tempo, ousada e
oportuna, vistos os inúmeros malefícios que a manutenção dessa ultrapassada forma de destinação de resíduos traz, ao mesmo tempo, para o ambiente e para
as comunidades circundantes. Resta reafirmar aqui,
hoje, a degradação humana que se vê nos lixões por
todo o País, realmente uma situação deprimente, que
precisa ser tratada de forma diferenciada.
Algumas notícias do setor, levantadas no diagnóstico que abre o Plano, são positivas. A taxa de cobertura da coleta de lixo alcança 90% no nosso País,
mas apenas 30% na zona rural. Portanto, há um déficit
de atendimento muito grande na zona rural do nosso
País. Da mesma forma, a coleta seletiva tem ganhado espaço. Entre 2000 e 2008 houve um aumento de
120% no número de Municípios que implementam esse
programa, mas ainda é um número pequeno. Cerca
de 994 Municípios fazem hoje coleta seletiva, o que
representa apenas 18% dos Municípios brasileiros.
É importante dizer que, nessa coleta seletiva, a
reciclagem é um ponto fundamental e tem crescido,
mas ainda é baixa. A participação do total de plásticos
reciclados é inferior a 18%; de vidro, pouco maior que
10%; de papel, 7,5%; e de metais, tendo em vista a
grande participação desse montante de alumínio das
latinhas, inferior a 1%.
Apesar de a massa de resíduos sólidos urbanos
apresentar alto percentual de matéria orgânica – uma
vez que a coleta, em geral, não separa o resíduo sólido
orgânico dos resíduos do esgoto doméstico familiar, no
Brasil –, são ainda muito incipientes as experiências nacionais de compostagem também. Assim, a destinação
conjunta dos materiais gera despesas que poderiam ser
evitadas, caso os resíduos sólidos orgânicos fossem
separados na fonte e sofressem tratamento específico
– a compostagem, por exemplo. Esse processo, que
estabiliza materiais orgânicos instáveis, trata somente 1,6% do total de resíduos orgânicos coletados nas
áreas urbanas. Portanto, a compostagem também é
algo com índice muito baixo.
Estou registrando, Sr. Presidente, toda essa problemática, para dizer aqui, num parêntese, que estou
propondo, como relator do Orçamento, que o Governo
Federal possa fazer um PAC dos resíduos sólidos; que
possamos ter um Programa de Aceleração do Crescimento para financiar o fim dos lixões, o tratamento
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e a coleta seletiva, para que tenhamos efetivamente
um tratamento dispensado aos resíduos sólidos, de
acordo com o que pretende a lei.
A lei foi criada, é uma lei importante, avança bastante, mas, sem dúvida nenhuma, é uma lei que precisa de recursos para ser implementada. E a maioria
dos Municípios brasileiros não têm hoje a condição
de implementar essa política que está prevista para
ser concluída, Senador Paulo Paim, a partir de 2014.
Portanto, temos um prazo exíguo, os lixões estão
aí, as grandes cidades estão tratando dessa questão,
porque têm uma arrecadação que dá suporte a esse tipo
de investimento, mas as médias e pequenas cidades
efetivamente não têm tomado providências no sentido
de buscar uma solução dentro do enquadramento da
lei, por falta exatamente de recursos.
É importante dizer também que hoje os catadores
de matéria reciclável somam entre 400 e 600 mil homens e mulheres, 10% dos quais pertencentes a uma
de mais de 1.100 organizações em funcionamento. E,
com relação a essas organizações, certamente muito
há a fazer, tendo o diagnóstico apontado de que 60%
entre elas operam em níveis exageradamente baixos
de eficiência. Também assim, a renda média dos catadores não chega a atingir o valor do salário mínimo,
situando-se entre R$420,00 e R$520,00, e sua faixa
de instrução mais frequente vai da quinta à oitava série do ensino fundamental.
Há um público a ser trabalhado exatamente dentro
desse programa de reciclagem, dentro desse programa
de solução do lixo domiciliar, urbano e rural. Portanto,
há um componente social extremamente forte, que são
os catadores que vivem hoje em situação de extrema
pobreza e de extremo aviltamento das condições de
higiene para desenvolver o seu trabalho nos lixões.
Eles precisam ser reciclados, treinados, capacitados
e organizados em cooperativas. E esse processo de
reciclagem deve ser fortalecido para gerar uma renda
efetivamente melhor do que a de hoje.
Sr. Presidente, não vou ler o discurso, mas gostaria de registrar que é fundamental a movimentação
do Governo Federal, a articulação dos governos estaduais a fim de que as prefeituras possam construir
alternativas viáveis para o problema do lixo urbano.
Fica aqui a minha sugestão de criarmos um PAC
dos resíduos sólidos, onde recursos possam ser investidos a fim de que os Municípios cumpram a lei e, assim,
acabem com os lixões até 2014, tratando também o
componente dos catadores, dando um encaminhamento mais viável dentro exatamente do Programa Brasil
sem Miséria. Esse é um ponto que amplia o debate da
ação social do Governo nesse segmento populacional
que precisa do nosso apoio.
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Agradeço a oportunidade de fazer este registro
e peço a transcrição na íntegra do discurso que preparei sobre a Lei dos Resíduos Sólidos e sobre a necessidade de termos um Programa de Aceleração do
Crescimento a fim de tratarmos do lixo urbano e rural
no nosso País nos próximos dois anos, com investimentos federais maciços para equacionar definitivamente
essa questão ambiental.
Estamos às vésperas da Rio+20, conferência ambiental que vai tratar da sustentabilidade, e, sem dúvida, para as cidades, a questão do lixo é uma questão
extremamente relevante que precisa ser encarada de
frente, financiada e resolvida com o esforço dos três
estágios de poder: estadual, federal e municipal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ROMERO JUCÁ.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr.Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a despeito de seus importantes impactos
socioambientais, teve efetivamente pouca repercussão
pública a aprovação, em agosto de 2010 – após mais
de 20 anos de debates –, da Lei no 12.305, diploma
que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS). Concebido como instrumento orientador das
ações estratégicas do setor, o Plano articula diretrizes,
objetivos e metas para encaminhamento das iniciativas governamentais e das ações privadas na área dos
resíduos sólidos, pelos próximos anos.
O PNRS pretende, primariamente, promover um
equacionamento mais adequado da disposição dos
resíduos, independente de sua fonte de produção –
doméstica, industrial, hospitalar ou rural, para citar
apenas as mais relevantes.
Mais que isso, o documento agrega outros objetivos de elevado impacto econômico e social, entre os
quais está a redução do volume gerado de sólidos e a
ampliação da reciclagem, por meio da coleta seletiva
e da participação dos catadores. Lugar de destaque
ocupam, ainda, os mecanismos de responsabilização dos produtores e consumidores pelo destino dos
resíduos, além do envolvimento de todos os níveis
federativos no enfrentamento do problema, por meio
da vinculação do repasse de determinados recursos
à elaboração de planos municipais, intermunicipais e
estaduais de tratamento de resíduos.
Entre todas, destaco a meta que determina a
erradicação dos lixões até o final de 2014, medida ao
mesmo tempo ousada e oportuna, vistos os inúmeros
malefícios que a manutenção dessa ultrapassada forma de destinação de resíduos traz, ao mesmo tempo,
para o ambiente e para as comunidades circundantes.
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Algumas notícias do setor, levantadas no diagnóstico que abre o Plano, são bastante positivas. A taxa de
cobertura da coleta de lixo, por exemplo, alcançou em
2009 quase 90% do total de domicílios. Esse indicador
esconde, contudo, uma realidade desigual: enquanto o
índice supera os 98%, nas áreas urbanas, nas rurais
ainda não atinge 33%.
Da mesma forma, a coleta seletiva de materiais
recicláveis vem aumentando num ritmo bastante rápido.
Entre 2000 e 2008 houve uma escalada de 120% no
número de municípios que implementaram esse tipo
de programa. A disparidade regional, entretanto, ainda
é brutal, situando-se a esmagadora maioria dos casos
levantados nas regiões Sul e Sudeste. A quantidade
de Municípios que a adota é também modesta, perfazendo os 994 casos identificados participação inferior
a 18% dos municípios brasileiros.
Outro ponto que merece ressalvas é a pequena amplitude com que esses programas têm tratado
a disponibilidade de resíduos, indicando os números
que as sistemáticas de coleta para reciclagem capturam, neste momento, uma proporção muito tímida de
seu real potencial.
Esse desempenho é ainda pior se avaliados os
programas formais de coleta seletiva de recicláveis!
Para que se tenha uma ideia da precariedade
dessas iniciativas, basta dizer que sua participação no
total de plástico reciclado é inferior a 18%; no de vidro,
pouco maior que 10%; na de papel, da ordem de 7,5%;
e na de metais – em vista da grande participação, nesse montante, do alumínio das latinhas –, inferior a 1%.
Apesar da massa de resíduos sólidos urbanos
apresentar alto percentual de matéria orgânica – uma
vez que a coleta, em geral, não separa o resíduo sólido
orgânico dos resíduos do esgoto doméstico familiar, no
Brasil –, são ainda muito incipientes as experiências
nacionais de compostagem. Assim, a destinação conjunta dos materiais gera despesas que poderiam ser
evitadas, caso os resíduos sólidos orgânicos fossem
separados na fonte, e sofressem tratamento específico; a compostagem, por exemplo. Esse processo, que
estabiliza materiais orgânicos instáveis, trata somente
1,6% do total estimado dos resíduos orgânicos coletados nas áreas urbanas.
A destinação dos resíduos também vem se aprimorando, tendo sido registrado aumento de 120% na
quantidade de rejeitos dispostos em aterros sanitários,
ao mesmo tempo em que houve redução de 18% na
quantidade encaminhada para lixões. Porém, ainda há
uma expressiva quantidade de 74 mil toneladas diárias
sendo alocadas em aterros meramente controlados e,
pior ainda, em lixões.
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O problema dos lixões representa, portanto, um
capítulo à parte no complexo de desafios que o setor
dos resíduos sólidos deverá enfrentar, a partir do PNRS,
com previsão de sua total desativação, até o final de
2014, devendo, então, ser garantida uma disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos. Esse é
um objetivo cujo alcance exigirá soluções inovadoras,
coletivas, entre as quais certamente figurarão iniciativas de consórcio público para gestão dos rejeitos.
Com base nesse diagnóstico, o Plano estabelece
um conjunto enxuto, mas consistente, de recomendações. Uma delas é precisamente a fixação da atenção
do poder público no esforço de erradicação dos lixões,
priorizando para tanto as cidades de pequeno porte,
principalmente por meio (como já disse) dos consórcios. Outra, é a implantação de novas unidades de
compostagem, feita em sincronia com a expansão da
coleta seletiva, nos Municípios de médio porte, e com
sua consolidação, nas grandes cidades.
Por fim, Sr. Presidente, registro que é muito auspicioso o tratamento que o Plano dá aos catadores de
material reciclável, abordagem ainda mais justa porque, além da importância social e econômica que tem
hoje essa categoria, é ela a grande responsável pelo
sucesso da reciclagem em praticamente todas as comunidades que a adotam.
Hoje, os catadores somam entre 400 e 600 mil
homens e mulheres, 10% dos quais pertencentes a
uma de mais de 1.100 organizações em funcionamento. E, com relação a essas organizações, certamente
muito há a fazer, tendo o diagnóstico apontado que
60% entre elas operam em níveis exageradamente
baixos de eficiência. Também assim, a renda média
dos catadores não chega a atingir o valor do salário
mínimo, situando-se entre 420 e 520 reais, e sua faixa de instrução mais frequente vai da 5ª à 8ª série do
ensino fundamental.
Por tudo isso, a inclusão social dos catadores
vem sendo buscada por meio de uma série de medidas
indutoras à atividade de catação. Entre as principais
políticas públicas desenvolvidas no País em prol do segmento dos catadores de materiais recicláveis destaco,
inicialmente, a constituição do Comitê Interministerial
de Inclusão dos Catadores de Materiais Recicláveis
(CIISC), instalado em 2003. Propõe o Plano, ainda,
uma política de pagamento por serviços ambientais
urbanos, com previsão de remuneração dos catadores pelos resultados de sua atividade, e a instituição
do Programa Pró-Catador, cuja finalidade é integrar e
articular as ações de governo voltadas ao apoio e ao
fomento à organização produtiva dos catadores.
Sr.Presidente, Srªs e Srs. Senadores, conforme
competente conclusão que pude encontrar em estu-
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do recentemente divulgado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), “a geração de resíduos
sólidos urbanos tende a aumentar não apenas com o
aumento da população, mas também com o aumento
da renda”. Isso se dá por uma série de fatores, principalmente quando os estratos marginalizados da
população ganham poder de compra e passam a ter
acesso a bens industrializados, ou seja, a produtos
embalados. Esse aumento de consumo, em si mesmo
uma boa notícia, porque vinculado à melhora geral da
qualidade de vida, impõe, por sua vez, novos desafios
no manejo dos resíduos gerados por esse consumo.
Por isso é crítica a assunção, pelo País, de novo
paradigma de economia onde, no que diz respeito ao
setor de resíduos, passam a ser decisivos, entre outros,
fatores tais como tecnologias de redução de materiais
e o emprego crescente de materiais cujo ciclo de vida
tenha menor impacto ambiental.
Daí a tempestividade de que se reveste a Lei no
12.305, de 2010, cuja aprovação ocorre em um momento crítico para o desenvolvimento nacional. Daí,
também, a relevância de que apoiemos, todos nós, os
saudáveis princípios por ela trazidos ao manejo dos
resíduos sólidos. Daí, por fim, a importância de que
a sociedade brasileira valorize mais o segmento dos
catadores – esse conjunto de trabalhadoras e de trabalhadores que tem feito, de modo consistentemente
continuado, uma enorme diferença nos índices ainda
modestos de reciclagem de lixo apresentados pelo
Brasil.
É o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado pela atenção.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste instante,
ao Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Antes que V. Exª comece a falar, quero autorizar
a transcrição solicitada à Mesa pelo Senador Romero Jucá.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Senadores e Senadoras,
alguns dizem que sou teimoso. E sou teimoso mesmo.
Por isso, briguei tanto pelo fator previdenciário, pois
acho que podemos buscar uma solução, pelo Estatuto
do Idoso, que já é lei, pela igualdade racial, pela política
do salário mínimo, pela PEC Paralela. E, como teimoso, não poderia ser diferente quando tocam no meu
nome. Fico muito bravo, podem ter certeza absoluta.
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Decidi, Senador Mozarildo, que, como recebo em
torno de dez convites por dia em meu gabinete para
palestras em todo o País ou sessões de homenagem
– que bom isso! –, pelo trabalho que realizamos aqui
com o apoio dos Senadores, só aceitarei sessão de
homenagem ou palestra se quem a propor for ficha
limpa. Senão, o camarada depois, como foi esse caso
de dez anos atrás, diz: “Ah, o Paim esteve na minha
cidade e eu o conheço”.
Ora, eu não cobro palestra. Sabe o que eu peço,
Senador Romero Jucá? Se puderem, paguem a passagem e a estadia. Pronto. Se vou dormir aqui ou ali,
não sou chato para isso. Na última vez, por exemplo,
eu dormi em uma casa que só tinha um segurança e
alguém para fazer comida. Tenho essa posição, e o
camarada depois diz: “Eu conheço o Paim porque ele
já esteve na minha cidade fazendo a palestra tal”. E
depois diz, ainda, no depoimento: “Eu tenho a mania
de indicar pessoas famosas”. Eu não sou famoso. Eu
sou um operário da política, e todo mundo sabe a área
em que trabalho.
Então, tomei essa posição, respeitando, inclusive até prestigiando, os que me convidam. Só aceitarei
convite se o cidadão mostrar que está no campo da
ficha limpa.
Já conferi, o Betinho, um vereador de Canoas,
quer fazer um debate sobre o Congresso Nacional. Eu
estarei lá. Está confirmado. Em Venâncio Aires também,
em Santa Cruz também. E vou para Curitiba, cidade
do Senador Requião. Lá, o evento será no dia 14, na
Federação das Indústrias do Estado do Paraná, um
debate promovido pelo movimento sindical. Já confirmei que os promotores do evento são ficha limpa.
Faço esse esclarecimento. Alguém disse: “Paim,
encerra esse capítulo porque é uma bobagem”. Mas eu
faço questão de deixar muito clara a minha caminhada e o compromisso que tenho com o povo brasileiro
e não só com o povo gaúcho. Repito: não cobro, faço
as palestras, mas vou exigir que o cidadão proponente
do convite seja ficha limpa.
Com esse rápido esclarecimento, Sr. Presidente,
passo ao tema que me traz à tribuna no dia de hoje.
Eu vou falar, Sr. Presidente, sobre algo de que
gostaria de ter falado há mais tempo, mas aguardei
porque queria ver o desdobramento desse encaminhamento, que é a importante medida tomada pela Presidenta Dilma de combate à taxa de juros. Como percebi
– e tenho informações precisas nesse sentido – que
a taxa de juros está caindo – inúmeros companheiros
meus ligaram para dizer que estão renegociando suas
dívidas –, venho à tribuna para comentar o tema.
Tenho acompanhado os últimos movimentos do
Governo, principalmente na área econômica, principal-
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mente no que se refere à redução da taxa de juros e
à modificação nas regras da caderneta de poupança.
Vejo com alegria que a equipe econômica do Governo,
coordenada pelo Ministro da Fazenda, finalmente ouviu um dos clamores mais antigos do País: a redução
da taxa de juros.
Faço aqui a minha homenagem ao saudoso Vice-Presidente da República José Alencar, que foi uma das
pessoas com quem eu tive oportunidade de dialogar
sobre esse tema. Ele foi quem mais debateu, pediu,
implorou que houvesse no País a redução da taxa de
juros. Finalmente, chegamos ao dia em que podemos
anunciar, comentar da tribuna do Senado que o Governo está trabalhando, e já tomando medidas, para
que a taxa de juros diminua.
O Brasil não suporta mais as estratosféricas taxas de juros com as quais estamos ainda convivendo.
São juros que sufocam o setor produtivo, asfixiam o
consumidor, principalmente no preço final. São juros
incompatíveis não apenas com o novo patamar de
desenvolvimento alcançado pelo Brasil, mas também
com a nova conjuntura internacional pós-crise de 2009.
De acordo com o levantamento divulgado pelo
Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a 11ª posição do ranking dos 60 países com maior estabilidade
financeira, aparecendo à frente de todos os países da
Zona do Euro, dos Estados Unidos e do Japão. Esse
ranking leva em conta a estabilidade da moeda, do
sistema bancário e o risco da crise da dívida soberana. E mais: enquanto os países europeus amargam
um índice de desemprego próximo a 20%, no Brasil,
estamos, em média, com 6% de desempregados, segundo o IBGE.
Quem imaginaria, Sr. Presidente, há poucos anos,
que o Brasil poderia ocupar uma posição dessas no
cenário internacional? Hoje o Brasil é visto como um
dos melhores mercados para se investir, com um imenso potencial de crescimento, reservas de minerais; no
campo petrolífero, avançamos de forma fabulosa e há
estabilidade da economia.
Contudo, as elevadíssimas taxas de juros em vigor vêm no impedimento de aproveitar todo esse potencial para alavancar, de uma vez por todas, nossa
economia para que o Brasil se torne, de fato, um País
do presente e não só, como dizem, um País do futuro.
Não podemos e não devemos deixar passar essa
grande oportunidade. Reduzir juros é permitir que os
investimentos sejam carreados para o setor produtivo
e não para especulação no mercado financeiro. Reduzir juros é permitir que o consumo aumente, porque o
crédito fica mais barato e mais pessoas têm condições
de comprar e, com isso, nós estamos impulsionando
o próprio mercado interno.
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Sr. Presidente, reduzir juros é também reduzir a
dívida pública; com isso, sobram mais recursos para
que o Governo possa investir no progresso, no social
e no desenvolvimento do País.
Atenta a tudo isso, a Presidenta Dilma Rousseff determinou ao Ministro da Fazenda que realizasse
estudos para implementar a redução da taxa de juros,
o que está acontecendo, não só Caixa Econômica Federal, como também no Banco do Brasil, mas também
nos bancos particulares.
Como consequência, na noite do dia 18 de abril,
foi anunciada a redução da taxa Selic a 9% ao ano.
Agora, descontada a inflação esperada para os próximos 12 meses, a taxa real pelo Governo caiu para
3% ao ano, o nível mais baixo desde o início do Plano
Real, em 1994.
Já existem sinalizações no sentido de que Selic vai cair ainda mais. Essa redução da Selic já está
se refletindo, como dizia na abertura, no mundo real.
De acordo com os dados da Anefac, Associação
Nacional dos Executivos de Finanças, Administração
e Contabilidade, a taxa de juros ao consumidor atingiu
6,25% ao mês em abril passado, a menor taxa de juro
da série histórica iniciada em 1995.
É, na verdade, Sr. Presidente a menor taxa de
juros. Estou no Congresso há 26 anos, e essa é, de
fato, a menor taxa de juros que eu pude verificar.
Os juros imobiliários também estão baixando.
Segundo dados da Caixa Econômica Federal, se calculada a redução máxima, de 10 para 7,9% ao ano, a
economia de recursos pode chegar a R$18 mil para
um apartamento de R$200 mil financiado em 10 anos.
Para um trabalhador, Sr. Presidente, uma economia de
R$18 mil é uma grande economia.
Essa decisão de reduzir a taxa de juros deve ser
festejada por toda a sociedade brasileira. É evidente que
essa queda será progressiva, porque hoje as nossas
taxas ainda permanecem muito altas se compararmos
com as praticadas em outros mercados internacionais.
Mas, como já disse, é um grande começo. Eu diria, fizemos muito, mas há muito ainda por fazer.
O Governo já vinha pensando em fazer isso há
muito tempo, mas sempre esbarrava em uma trava
que impedia a redução da Selic a níveis mais baixos.
Essa trava era a metodologia de remuneração da caderneta de poupança. O Governo observou que a remuneração fixa da poupança criava taxa mínima de
juros para captação dos bancos e que, a partir de um
certo nível da Selic, haveria uma tendência de fuga,
de fuga em massa de recursos, dos fundos de renda
fixa e CDBs, por exemplo, para a poupança, que ia se
tornar mais rentável do que esses investimentos. Mas
isso não poderia ocorrer, porque, Sr. Presidente, são
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esses investimentos que financiam grande parte da
dívida do Governo. Então, a única saída seria alterar
as regras da caderneta de poupança para acelerar a
queda dos juros e dinamizar a economia.
Ao decidir fazer isso, a Presidenta Dilma demonstrou que se preocupa, sobretudo, com o crescimento
efetivo do País, com a distribuição de renda e o emprego. Ela poderia perfeitamente adiar essa decisão
para após as eleições municipais de outubro próximo,
prática, aliás, muito comum no Brasil e adotada por
diversos presidentes ao longo dos anos. Mas isso poderia ser interpretado como um estelionato eleitoral.
Então, a Presidenta Dilma, com a coragem de sempre,
preferiu assumir os custos, os custos políticos dessa
decisão e adotar o melhor caminho para o Brasil neste momento.
Senador Mozarildo, que preside esta sessão, Senador Requião, Senador Simon, Senador Alvaro Dias,
não podemos nos esquecer de que os brasileiros ainda
estão traumatizados com o confisco da poupança, que
foi, sem dúvida, um dos momentos mais dramáticos
para os trabalhadores do Brasil.
A caderneta de poupança é o investimento mais
tradicional do nosso povo. Criada há 150 anos, ainda
nos tempos do Império, foi usada até por escravos libertos para fazer seu pequeno pé-de-meia. De acordo
com os dados do Ministério da Fazenda, hoje há 100
milhões de contas de poupanças ativas, com um total
de R$431 bilhões em depósitos, 65% dos quais estão
em contas de até R$500,00, revelando que esse tipo
de investimento é dirigido, sobretudo, aos pequenos
poupadores e aos pequenos investidores.
Por isso, ao anunciar a mudança das regras da
caderneta de poupança, o Ministério da Fazenda fez
questão de enfatizar, várias vezes, que não haveria
mudança nos depósitos que já estavam nas contas
da poupança até aquele momento; apenas os novos
depósitos seriam submetidos às novas regras. E quais
são essas novas regras?
Em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro
que não houve mudança na metodologia de cálculo
da TR, Taxa Referencial de juros; em segundo lugar, o
que o Governo fez foi simplesmente fixar a Selic como
um indexador da poupança. A partir do momento em
que a Selic atingir o percentual de 8,5% ou menos,
a remuneração das novas contas de poupança passará a corresponder a 70% da Selic mais a variação
da TR. Enquanto a Selic permanecer acima de 8,5%
ao ano, estará em vigor a regra antiga: correção de
6,17% mais TR.
A poupança continua, Sr. Presidente, sendo um
investimento muito atrativo. Isso porque, nos últimos
dez anos, se confrontarmos a variação da Selic com a
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rentabilidade da poupança, verificamos que o máximo
que esta rendeu foi 70,5% da Selic, em 2010; em 2003,
primeiro ano do Governo Lula, ela rendeu 47,2% da
Selic, segundo dados do próprio Ministério.
Sr. Presidente, o que o Governo fez foi apenas
pegar a máxima rentabilidade obtida pela poupança,
em relação à Selic, nos últimos dez anos, e adotar
esse valor como parâmetro para a indexação da poupança. Não haverá perdas para os poupadores. Então,
essa foi uma saída, no meu entendimento, inteligente
que a equipe econômica do Governo encontrou para
reduzir a taxa de juros e dinamizar a economia, para
que haja mais produção, mais emprego e mais distribuição de renda.
Com essas medidas adotadas de forma coordenada, o Governo não apenas sinaliza a redução dos juros
como força o mercado a trazer os juros para baixo. De
acordo com o Ministério da Fazenda, a expectativa do
Governo é ter, daqui a alguns anos, uma taxa de juros
que flutue entre 4% e 8% ao ano, ou seja, bem abaixo
dos famosos dois dígitos tão sonhados por todos nós.
Por sua vez, a nova regra da poupança aproxima-se do que já é adotado em outros países, em que
a taxa de reajuste da poupança é variável, conforme
uma composição que leve em conta, basicamente, a
taxa de juros do País, o tempo de permanência da
aplicação e os valores aplicados.
Sr. Presidente, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou, na última
quarta-feira, a convocação do Presidente do Banco
Central, Alexandre Tombini, para uma audiência pública, na qual ele deverá falar sobre esse movimento
em relação às tarifas bancárias.
Realmente, Sr. Presidente, esse é um debate
que precisamos enfrentar. Entre janeiro e setembro do
ano passado, por exemplo, de acordo com a própria
Febraban, os três maiores bancos do País (Banco do
Brasil, Itaú Unibanco e Bradesco) tiveram um lucro
de R$38 bilhões apenas com prestação de serviço e
tarifa, o equivalente a 66% do lucro líquido do setor
bancário. Em relação a 2010, isso representou um
crescimento de 11%.
Destaco, Senadores, Senadoras, que, nos últimos
dois anos, as tarifas bancárias registraram um aumento de, aproximadamente, 77%; a do cartão de crédito
cresceu 45%; enquanto que a inflação no período foi
de 17,65%. Vejam: tarifa bancária cresce 77%; cartão
de crédito, 45%; a inflação, 17,65%.
Então, esse é outro ponto em que precisamos
avançar. E é muito bom que o Ministro Tombini venha
mesmo prestar informações aos Deputados e Senadores como está encaminhado.
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Sr. Presidente, a Presidenta Dilma, no programa
Café com a Presidenta, disse, recentemente:
O Brasil tem um dos sistemas financeiros
mais sólidos e lucrativos do mundo que pode,
perfeitamente, fazer a sua parte e ajudar o País,
diminuindo os juros que cobram dos trabalhadores, dos empresários, e reduzir as tarifas.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Paim...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Senador Paim, eu pediria a permissão de
V. Exª e do Senador Jorge Viana para fazer o registro
de que se encontram, em nossas galerias, os alunos
do Ensino Fundamental da Escola Classe Dom Bosco
de São Sebastião, Distrito Federal.
Sejam bem-vindos aos nossos trabalhos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Jorge Viana, um aparte.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, caro Senador Paim, faço este aparte primeiro
para cumprimentar V. Exª pela maneira como dedicadamente representa não só o povo do Rio Grande do
Sul, mas os brasileiros todos, trabalhando de segunda-feira a sexta-feira aqui no Senado, um dos primeiros a
chegar e um dos últimos a sair, todos os dias. A Comissão que V. Exª preside, certamente, é onde nós temos
concentrado – e nós nos orgulhamos, toda a Bancada
do PT, por ter colaborado, de alguma maneira, com a
vossa indicação –, sem dúvida, mais espaço, no Senado, para ouvir a sociedade. E o discurso de V. Exª
hoje – V. Exª inclusive me aparteou e esteve presidindo
quando eu falava – traz, numa parte importante dele,
uma preocupação que tem muito a ver com o cotidiano
de todos os brasileiros. Quer dizer, V. Exª sempre teve
uma preocupação grande com o social, com a renda
dos trabalhadores, com os aposentados. Eu mesmo,
como prefeito, como governador, já acompanhava o
trabalho de V. Exª, o Brasil inteiro acompanha, e toda
a luta nossa, a luta do Governo do Presidente Lula, da
Presidente Dilma, era para que as pessoas tivessem
mais um pouco de dinheiro no bolso, que tivessem
uma renda um pouco melhor, para ter uma vida um
pouco melhor. Mas o problema é todo esse sistema
financeiro brasileiro, que é altamente lucrativo, talvez
o mais lucrativo do mundo, há muitos anos. Quer dizer, eles lucravam muito quando o Brasil estava indo
muito mal; eles lucravam muito quando os brasileiros
estavam indo muito mal. Agora, a partir do Governo
do Presidente Lula e segue com a Presidente Dilma,
o Brasil começou a experimentar algo novo, que é a
distribuição de renda. Quer dizer, o Brasil começa a
crescer, e esse crescimento começa a alcançar as
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pessoas. Ou seja, estamos tendo uma inclusão social,
são quase 40 milhões de pessoas que foram incluídas
agora como consumidoras, como cidadãs. Mas o sistema financeiro, já que o Brasil agora tem uma economia
mais pujante, uma economia que cresce, uma economia que agora disputa com as maiores economias do
mundo, quer seguir tendo os lucros mais absurdos do
mundo, os maiores lucros do mundo. E aí isso é meter a mão no bolso do trabalhador, isso é querer tirar,
isso, de alguma maneira, é querer institucionalizar a
agiotagem, e nós não podemos permitir isso. Então, a
Presidente Dilma fez uma cruzada pela redução dos
juros; nós todos nos somamos – eu fiz pelo menos já
três discursos lutando por isso –; os bancos oficiais,
graças a termos bancos oficiais – Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia e outros, o próprio
BNDES –, mudaram suas taxas de juros, mudaram o
custo dos serviços bancários. Agora está acontecendo uma coisa estranha: a rede privada mudou a taxa
de juro e está cobrando um pedágio – V. Exª tem toda
a razão –, eles estão impondo condicionantes: o primeiro querendo que o trabalhador seja obrigado a pôr
a conta no banco para poder acessar aos benefícios
com juros mais baixos – isso é um absurdo –; o segundo é a mudança no valor dos serviços, das taxas
cobradas pelos bancos; isso é disfarçar uma diminuição da taxa de juros. Então, V. Exª tem toda a razão,
associo-me, parabenizo V. Exª e digo que a última vez
que subi à tribuna – e hoje vou subir novamente – foi
para pedir agora que todos os fundos constitucionais,
administrados pelo Banco do Nordeste, pelo Banco da
Amazônia e, aqui, no Centro-Oeste, o FNO, também
possam baixar as suas taxas de juros para que esses
financiamentos fiquem mais atrativos. Nós estamos
falando agora de apoiar aquele cidadão simples que
quer fazer uma pequena compra de um bem na sua
casa, melhorar o seu padrão de vida, e aí é assaltado com taxas de juros que são as maiores do mundo.
Então, parabéns a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Parabéns,
Senador Jorge Viana. V. Exª, com a competência de
sempre, como Senador e ex-Governador do Estado do
Acre, resumiu o meu pronunciamento, que é exatamente
o que V. Exª, em três minutos, demonstrou aqui ao País.
Este é o objetivo: elogiar o movimento da Presidenta
Dilma e dizer que agora os bancos resolveram de outra forma, aumentando as tarifas, continuar lucrando a
mesma coisa. Por isso, meus cumprimentos a V. Exª.
Encaminho o meu pronunciamento, Sr. Presidente,
dizendo que quero ainda fazer um comentário sobre a
recente notícia divulgada pelo Banco Central no sentido de que, a partir da próxima reunião do Comitê de
Política Monetária, o Copom, a realizar-se em 30 de
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maio próximo, cada voto de seus integrantes passará a ser conhecido nominalmente, já no comunicado
distribuído após a decisão sobre o juro e também na
ata divulgada dia depois. Isso demonstra, Sr. Presidente, que nós estamos caminhando cada vez mais pela
transparência, e, por isso, Senador Alvaro Dias, Senador Simon, Senador Requião e Senador Mozarildo,
eu continuo insistindo na importância de aprovarmos
aqui, se depender de mim, a PEC 50.
Voto secreto em nenhuma hipótese. Em nenhuma
hipótese! Nenhuma! Nenhuma! Eu lembro a questão
dos vetos, que é uma briga antiga.
Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui há 26
anos e não me lembro de um veto em que o projeto
tenha sido aprovado por unanimidade e aqui, depois,
o veto tenha sido derrotado. Ou seja: quando o voto é
aberto, as pessoas votam a favor de causas de apelo
popular; quando vem o veto – e é secreto –, eles mudam radicalmente de posição. Não me lembro de um
único veto que tenhamos derrubado, em 26 anos, a não
ser aquele veto em que o próprio Executivo, seja qual
for o Governo, tenha dito: “Esse veto podem derrubar.”
Por isso, essa decisão do voto aberto do Copom vai
também nesse sentido. Cumprimento o Copom, pois
isso fortalece a própria iniciativa do Congresso.
Sr. Presidente, por fim, quero ainda concluir e
dizer que na segunda-feira, pela manhã, teremos, na
Comissão de Direitos Humanos, a audiência que vai
discutir a violência contra os jornalistas no Brasil e
no mundo. É uma audiência que já estamos programando há vários meses e ocorrerá agora nessa próxima segunda-feira. Por isso, eu faço o destaque, Sr.
Presidente, para dizer que às 11h nos deslocaremos
daquela Comissão para o Plenário do Senado, onde
teremos uma sessão de homenagem a 13 de Maio,
data da Lei Áurea.
Mas, se me permitir, Sr. Presidente, contando com
a mesma tolerância que eu tive com todos os que me
antecederam – falaram em torno de 40 minutos cada
um e eu estou ainda nos meus 20 minutos mais dois
minutos –, eu ainda gostaria de fazer esse rápido registro quanto ao que ocorrerá na próxima segunda-feira.
Na segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos vai debater a violência contra os jornalistas brasileiros e estrangeiros, tendo em vista que, a cada dia,
há casos e mais casos de profissionais de imprensa
que têm sofrido perseguição, ameaça, violência física
e até assassinato.
No nosso País, mesmo com a liberdade de imprensa, o trabalho do jornalista ainda – como foi o recente caso no Maranhão – é tratado com violência, a
ponto de um jornalista ter sido assassinado.
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Sr. Presidente, produzir reportagens que se aprofundam nas questões virou risco de vida. No começo
deste mês, representantes das associações e sindicatos de Jornalistas de todo o Brasil se reuniram com
a Ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, para debater
sobre ações que visem a reduzir os casos de violência
contra os profissionais.
Diante disso, o Governo brasileiro criará um comitê, chamado também de Observatório, para acompanhar os casos de violência, centralizar informação,
além de fazer levantamentos e dados estatísticos de
agressões a jornalistas e demais profissionais da área
da comunicação.
Segundo Maurício Azêdo, Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a violência contra jornalistas é um problema extremamente grave, porque
envolve não apenas a integridade física dos jornalistas,
o direito ao exercício da profissão, mas também um
direito do conjunto da sociedade, que é a liberdade de
expressão e acesso à informação.
Quero aqui destacar que, conforme dados da Federação Nacional dos Jornalistas, de cada dez casos
de violência contra jornalistas, seis ocorreram contra
profissionais da área da política.
No início deste mês, as associações de Jornalistas de seis países, dentre eles o Brasil, divulgaram um
documento que mostra a violência contra profissionais
na área da América Latina. O documento é nomeado
Declaração de Santiago, sobre a liberdade de imprensa
na América Latina, e mostra a importância da liberdade de imprensa para a garantia da democracia e para
que o cidadão tenha direito a todo tipo de informação.
Dados da organização não governamental Comitê
de Proteção aos Jornalistas mostram que em regiões
conflituosas o homicídio deliberado de jornalistas é
comum e que 46% das vítimas assassinadas em todo
o mundo sofrem ameaças antes da execução. É um
crime preanunciado. Outra informação que assusta é
de que em cada cinco casos de mortes, de assassinatos de jornalistas, ao menos um jornalista, antes do
tiro fatal do assassinato, foi torturado.
O Comitê de Proteção aos Jornalistas elaborou,
ainda, lista que mostra a posição dos países mais impunes do mundo quando o assunto é assassinato de
jornalista. Em primeiro lugar está o Iraque; em segundo
vem a Somália; em terceiro, as Filipinas; em quarto, o
Sri Lanka; em quinto, a Colômbia; em sexto, o Nepal; em
sétimo, o Afeganistão; em oitavo, o México; em nono, a
Rússia; em décimo, o Paquistão; em décimo primeiro
está o Brasil; na décima segunda posição está a Índia.
Só em 2011, em toda a América do Sul, foram
registrados 29 assassinatos, 29 mortes, o que equi-
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vale a 1/3, aqui na América do Sul, dos assassinatos
de jornalistas que aconteceram no mundo.
Há, na Câmara dos Deputados, projeto de lei de
autoria do Deputado Protógenes Queiroz, que altera a
Lei 4.446, de 8 de maio de 2002, para dispor sobre a
participação da Polícia Federal na investigação de crimes em que houver omissão ou ineficiência das esferas
competentes em crimes contra atividades do jornalista.
Aí, eu termino, Sr. Presidente, dizendo que na
CDH vamos discutir, sim, nesta segunda-feira, com a
profundidade devida, uma campanha nacional e internacional contra a tortura, o assassinato e a proibição
de que o jornalista possa exercer a sua função.
É preciso garantir a liberdade de imprensa e combater com muita garra os crimes acontecidos em todo
mundo, em todas as áreas; mas neste caso é contra
os jornalistas.
Encerro, Sr. Presidente, minha fala agradecendo
a ambos: V. Exª e o Senador Renan Calheiros.
Senador Requião, eu vou estar na sua cidade.
Como o senhor é ficha limpa, quero vê-lo lá comigo,
no dia em que estarei na Federação das Indústrias
do Estado do Paraná. Encerrei meu pronunciamento
fazendo um convite a V. Exª. Só quero ficha limpa e V.
Exª é ficha limpa.
Encerrei.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Senador, eu tenho alguma preocupação com os critérios dessa ficha limpa.
Quando, por exemplo, estabelece-se que um Tribunal de Contas pode inviabilizar uma carreira política
– e nós sabemos que os Tribunais de Contas são políticos, que as nomeações são nomeações partidárias
e que, de uma forma geral, alguns não se comportam
como deveriam se comportar –, nós estamos colocando
a democracia em risco, dando um poder extraordinário
para uma instituição.
Essa sacralização dos julgamentos me preocupa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu quero
dizer, Senador Requião, do meu entendimento, porque sei que é o de V. Exª, do Renan, do Simon, assim
como do Alvaro Dias, todos aqui presentes. Nós queremos ficha limpa de verdade! Nós queremos que os
verdadeiros ficha limpa estejam sempre caminhando
conosco, por isso eu dei o exemplo de V. Exª. Agora,
se há o julgamento equivocado, estamos sendo aqui
condenados.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A dificuldade é essa.
Eu, de certa feita, Senador, tive um atrito com o
Tribunal de Justiça do Paraná. O Tribunal de Justiça
resolveu, por decisão do seu órgão especial, que iria
aumentar o seu salário; e o fez sem a lei, que é um
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ato jurídico complexo, com a participação do próprio
Tribunal, da Assembleia Legislativa e a sanção ou veto
do Governador. Eu não aceitei o aumento. Eu tive, na
sequência, 38 condenações no Tribunal de Justiça do
Paraná. Trinta e oito condenações que, posteriormente, foram eliminadas no Supremo Tribunal Federal, que
não entrou nessa disputa. Veja, então, qual é o risco
da Ficha Limpa, quando um governador sério tem um
embate com corporações.
Preocupa-me muito esse poder dado ao Tribunal
de Contas de dizer se um determinado político é ficha
limpa ou não, porque uma boa parte dessas acusações e desses julgados acabam sendo anulados, ou
nas Assembleias Legislativas, ou mesmo em juízo.
Então, eu acho um pouco ingênuo essa sacralização
da capacidade de julgamento de Tribunais de Contas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT ‑ RS) ‑ Mas V. Exª
concorda que o princípio da Ficha Limpa está correto.
Se há análise equivocada de um ou de outro, é outra
história. V. Exª sabe porque estou falando isso – inclusive o Senador Renan Calheiros, que está aqui.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB ‑ PR) – Claro. Nós dois concordamos...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT ‑ RS) – Repito
que eu fiz uma palestra em Goiânia – eu não queria
voltar a este tema, mas vou voltar – há dez anos! E
um vereador que estava lá e era um dos organizadores do evento disse que me conhecia. Foi motivo de
todo mundo me perguntar o que eu estava fazendo
lá. Só que não disseram que eu fui fazer uma palestra
na Câmara de Vereadores de Goiânia, para falar de
igualdade racial, salário mínimo, direito dos trabalhadores... Aí é de ficar indignado! Por isso, antes de eu
fazer palestra, primeiro me digam se não tem nenhum
ficha suja no plenário. Se tiver, eu vou ter de sair, porque senão, o ficha suja depois diz: “Eu estive com o
Paim. Eu organizei a vinda dele e a estrutura para cá”.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB ‑ PR) – Ladrão na cadeia, não é isso?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT ‑ RS) – Exatamente. Fechou.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB ‑ PR) – E a CPMI, aqui, nossa comissão mista,
de uma vez por todas tem de quebrar o sigilo da Delta,
nacionalmente, e ver para onde foi esse dinheiro todo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT ‑ RS) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB ‑ PR) – Que partidos e que políticos receberam, sempre havendo a possibilidade de alguém ter
recebido ingenuamente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT ‑ RS) – Com
certeza.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB ‑ PR) – Uma possibilidade remota, mas existente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT ‑ RS) – Com
certeza.
Meus cumprimentos, Senador Requião.
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, tenho acompanhado os últimos movimentos do Governo na área econômica, principalmente no
que se refere à redução dos juros e à modificação nas
regras da Caderneta de Poupança.
E vejo, com alegria, que a equipe econômica do
Governo, coordenada pelo Ministro Guido Mantega,
finalmente ouviu um dos clamores mais antigos deste
País: a redução das taxas de juros. O falecido e saudoso Vice-Presidente da República, José de Alencar, foi
uma das pessoas que mais se debateu pela redução
das taxas de juros.
Finalmente, chegamos ao dia em que podemos
anunciar, da tribuna do Senado, que essa decisão foi
adotada pelo Governo.
O Brasil já não suporta mais as estratosféricas
taxas de juros com que estamos convivendo.
São juros que sufocam o setor produtivo e asfixiam o consumidor final de bens e serviços.
São juros incompatíveis, não apenas com o novo
patamar de desenvolvimento alcançado pelo Brasil,
mas também com a nova conjuntura internacional
pós-crise de 2009.
De acordo com levantamento divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, o Brasil ocupa a 11ª posição
no ranking dos 60 países com maior estabilidade financeira, aparecendo à frente de todos os países da zona
do euro, dos Estados Unidos e do Japão.
Esse ranking leva em conta a estabilidade da
moeda, do sistema bancário e o risco de crise da dívida soberana.
E mais: enquanto os países europeus amargam
índices de desemprego próximos a 20%, no Brasil
estamos, em média, com 6% de desempregados, segundo dados do IBGE.
Quem imaginaria, Sr. Presidente, há poucos anos,
que o Brasil poderia ocupar uma posição dessas no
cenário internacional?
Hoje o Brasil é visto como um dos melhores mercados para se investir, com um imenso potencial de
crescimento, reservas minerais e petrolíferas fabulosas
e estabilidade econômica.
Contudo, as elevadíssimas taxas de juros em
vigor vêm nos impedindo de aproveitar todo esse po-
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tencial para alavancar, de uma vez por todas, nossa
economia, para que o Brasil se torne, de fato, um país
do presente, e não do futuro.
Não podemos, e não devemos deixar passar essa
janela de oportunidade.
Reduzir juros é permitir que os investimentos
sejam carreados para o setor produtivo, e não para a
especulação no mercado financeiro.
Reduzir juros é permitir que o consumo aumente, porque o crédito fica mais barato, e mais pessoas
terão condições de comprar;
Finalmente, reduzir juros é, também, reduzir a
dívida pública. Com isso, sobram mais recursos para
o governo investir no progresso e no desenvolvimento do Brasil.
Atenta a tudo isso, a Presidenta Dilma Rousseff
determinou ao Ministro Mantega que realizasse estudos
para promover a redução das taxas de juros.
Como consequência, na noite do dia 18 de abril,
foi anunciada a redução da taxa Selic para 9% ao ano.
Agora, descontada a inflação esperada para os
próximos 12 meses, a taxa real paga pelo governo
caiu para 3% ao ano, o nível mais baixo desde o início
do Plano Real, em 1994! E já existem sinalizações no
sentido de que a Selic vai cair ainda mais!
Essa redução da Selic já está se refletindo no
mundo real!
De acordo com dados da Anefac (Associação
Nacional dos Executivos de Finanças, Administração
e Contabilidade), a taxa de juros ao consumidor atingiu 6,25% ao mês, em abril passado – a menor taxa
de juros da série histórica iniciada em 1995.
Os juros imobiliários também estão baixando.
Segundo dados da Caixa Econômica Federal, se calculada a redução máxima, de 10% para 7,9% ao ano,
a economia de recursos pode chegar a 18 mil reais
para um apartamento de 200 mil reais financiado em
10 anos.
Então essa decisão de reduzir a taxa de juros
deve ser muito comemorada pela sociedade brasileira!
É evidente que essa queda será progressiva,
porque, hoje, nossas taxas ainda permanecem muito
altas, se comparadas com as praticadas em outros
mercados internacionais. Mas já é um grande, um ótimo começo, Senhor Presidente.
O Governo já vinha pensando em fazer isso há
muito tempo, mas sempre esbarrava em uma trava
que impedia a redução da Selic a níveis mais baixos.
Essa trava era a metodologia de remuneração da Caderneta de Poupança.
O Governo observou que a remuneração fixa
da poupança criava uma taxa mínima de juros para a
captação dos bancos e que, a partir de um certo nível
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da Selic, haveria uma tendência de fuga em massa de
recursos, dos fundos de renda fixa e CDBs, por exemplo, para a Poupança, que iria se tornar mais rentável
do que esses investimentos.
Mas isso não poderia ocorrer porque são esses
investimentos que financiam parte da dívida do governo.
Então, a única saída seria alterar as regras da
Caderneta de Poupança, para acelerar a queda dos
juros e dinamizar a economia.
Ao decidir fazer isso, a Presidenta Dilma demonstrou que se preocupa, sobretudo, com o País.
Ela poderia, perfeitamente, adiar essa decisão
para após as eleições municipais de outubro próximo
– prática, aliás, muito comum no Brasil, e adotada por
diversos presidentes no passado.
Mas isso poderia ser interpretado como um estelionato eleitoral! Então, a Presidenta Dilma preferiu
assumir os custos políticos dessa decisão, e adotar o
melhor caminho para o Brasil neste momento.
Não podemos nos esquecer que os brasileiros
ainda estão traumatizados com o confisco da Poupança realizado no Governo Collor! Aquele, sem dúvida,
foi um dos momentos mais dramáticos para os trabalhadores do Brasil!
A Caderneta de Poupança é o investimento mais
tradicional do brasileiro. Criada há 150 anos, ainda nos
tempos do Império, foi usada até por escravos libertos
para fazer seu pé de meia.
De acordo com dados do Ministério da Fazenda,
hoje são 100 milhões de contas de poupança ativas,
com um total de 431 bilhões de reais em depósitos!
65% desses depósitos estão em contas de até 500 reais, revelando que esse tipo de investimento é dirigido,
sobretudo, aos pequenos poupadores, aos pequenos
investidores.
Por isso, ao anunciar a mudança das regras da
Caderneta de Poupança, o Ministro Mantega fez questão de enfatizar, várias vezes, que não haveria mudança
nos depósitos que já estavam nas contas de poupança
naquele momento.
Apenas os novos depósitos seriam submetidos
às novas regras.
E quais são essas novas regras, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores?
Em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro
que não houve mudança na metodologia de cálculo
da TR – Taxa Referencial de juros.
Em segundo lugar, o que o Governo fez, foi simplesmente fixar a Selic como um indexador da Poupança.
A partir do momento em que a Selic atingir o percentual de 8,5% ou menos, a remuneração das novas
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contas de poupança passará a corresponder a 70%
da Selic mais a variação da TR.
Enquanto a Selic permanecer acima de 8,5%
ao ano, estará em vigor a regra antiga – correção de
6,17% mais TR.
A Poupança ainda continuará sendo um investimento bastante atrativo! Isso porque, nos últimos dez
anos, se confrontarmos a variação da Selic com a
rentabilidade da Poupança, verificaremos que o máximo que ela rendeu foi 70,5% da Selic, em 2010; em
2003 – primeiro ano do Governo Lula – ela rendeu
apenas 47,2% da Selic, segundo dados do Ministério
da Fazenda .
Então, o que o Governo fez foi apenas pegar
a máxima rentabilidade já obtida pela Poupança em
relação à Selic, nos últimos dez anos, e adotar esse
valor como parâmetro para a indexação da Poupança.
Não haverá perdas para os poupadores!
Então essa foi uma saída genial que a equipe
econômica do governo encontrou para reduzir os juros
e dinamizar a economia, para que haja mais produção, mais empregos e mais renda para os brasileiros.
Com essas medidas, adotadas de forma coordenada, o governo não apenas sinaliza a redução dos juros, como força o mercado a trazer os juros para baixo.
De acordo com o Ministério da Fazenda, a expectativa do governo é ter, daqui a alguns anos, uma taxa
de juros que flutue entre 4% e 8% ao ano.
Por sua vez, a nova regra da Poupança aproxima-se do que já é adotado em outros países, em que a
taxa de reajuste das poupanças é variável conforme
uma composição que leva em conta, basicamente,
a taxa de juros do país, o tempo de permanência da
aplicação e os valores aplicados.
Agora precisamos avançar também na questão
das tarifas bancárias!
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira
(16/05), a convocação do Presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, para uma audiência pública
na qual ele deverá falar sobre as tarifas bancárias
praticadas no Brasil.
Realmente, esse é outro absurdo com que somos
obrigados a conviver!
Entre janeiro e setembro do ano passado, por
exemplo, de acordo com a Febraban, os três maiores
bancos do País – Banco do Brasil, Itaú Unibanco e
Bradesco – tiveram um lucro de 38 bilhões de reais,
apenas com prestação de serviços e tarifas – o equivalente a 66% do lucro líquido do setor bancário em 2011.
Em relação a 2010, isso representou um crescimento de 11%!
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Destaco, Senhoras e Senhores Senadores, que,
nos últimos dois anos, as tarifas bancárias registraram
um aumento de 77%; a do cartão de crédito cresceu
45%, enquanto a inflação do período foi de apenas
17,65%!
Então, esse é outro ponto em que precisamos
avançar! É muito bom que o Ministro Tombini vá mesmo
prestar essas informações às Senhoras e aos Senhores
Deputados, porque o consumidor brasileiro já não
suporta mais o peso dessas tarifas.
Nesse sentido, estou com a Presidenta Dilma,
que, no programa Café com a Presidenta disse, recentemente (abro aspas) que “ o Brasil tem um dos sistemas financeiros mais sólidos e lucrativos do mundo, e
pode perfeitamente fazer a sua parte e ajudar o País
diminuindo os juros que cobram dos trabalhadores e
dos empresários.
Essa força dos bancos e a segurança da nossa
economia têm de permitir que eles ofereçam crédito
mais barato para o povo brasileiro” (fecho aspas).
Que essa redução dos juros possa também se
fazer acompanhar de uma redução nas tarifas praticadas pelos bancos!
Antes de encerrar, Sr. Presidente, quero ainda
fazer um comentário sobre a recente notícia divulgada
pelo Banco Central no sentido de que, a partir da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), a
realizar-se em 30 de maio próximo, cada voto de seus
integrantes passará a ser conhecido nominalmente, já
no comunicado distribuído após a decisão sobre o juro
e também na ata divulgada dias depois.
Além disso, informações, documentos e apresentações usados como subsídios às decisões do Copom
serão divulgados após quatro anos.
Vejo essa medida como um sinal extremamente
positivo de transparência das contas públicas, de democratização da informação neste País.
Afinal, o Copom é o órgão que decide sobre a
taxa básica de juros a ser praticada pelo mercado, um
índice de extrema importância econômica.
Nada mais justo, portanto, que os votos de seus
integrantes possam ser do conhecimento de todos os
brasileiros.
Por que não aproveitamos essa deixa, Senhor
Presidente, e banimos de uma vez por todas nesta
Casa, e no Congresso Nacional, o voto secreto, que
tanto nos envergonha?
Já que estamos em pleno vigor da Lei de Acesso à Informação, num movimento inédito em prol da
transparência, por que ainda temos de nos esconder
atrás de recursos como o voto secreto?
A população brasileira tem o direito de saber como
vota o seu parlamentar em relação a todas as matérias.

358

21386 Sábado 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Em nome do interesse público, da democracia,
da transparência e do respeito à cidadania brasileira!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na próxima segunda-feira, na Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, vamos debater a violência contra jornalistas brasileiros
e estrangeiros.
Temos visto, a cada dia, casos e mais casos de
profissionais da imprensa que tem sofrido perseguições, ameaças, violência física e psicológica por conta
da divulgação de informações.
No nosso país, mesmo com a liberdade de imprensa, o trabalho do jornalista é dificultado. Produzir
reportagens e investigar tornou-se sinônimo de perigo.
No começo desse mês representantes de associações e sindicatos de jornalistas de todo o Brasil reuniram-se com a ministra Maria do Rosário, da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República..., para debater sobre ações que visem a
reduzir os casos de violência contra os profissionais.
Diante disso, o Governo brasileiro criará um comitê, chamado também de Observatório, para acompanhar os casos de violência..., centralizar informações,
além de fazer levantamento dos dados estatísticos de
agressões a jornalistas e demais profissionais da área
comunicacional.
Segundo Maurício Azedo, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a violência contra jornalistas é um “problema é extremamente grave..., porque
envolve não apenas a integridade física dos jornalistas
e o direito do exercício da profissão, mas também o
direito do conjunto da sociedade, que é a liberdade de
expressão e o acesso à informação.”
Sr. Presidente, quero aqui destacar que, conforme
dados da Federação Nacional dos Jornalistas, de cada
dez casos de violência contra jornalistas seis ocorrem
contra profissionais da área política.
No início desse mês associações de jornalismo
de seis países, dentre eles o Brasil, divulgaram documento que mostra a violência contra profissionais da
área na América Latina.
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O documento é nomeado “Declaração de Santiago sobre a liberdade de imprensa na América Latina.
Mostra a importância da liberdade de imprensa para
a garantia da democracia e controle, pelos cidadãos,
dos atos das mais diversas autoridades.
Dados da organização não governamental Comitê de Proteção aos Jornalistas mostram que em
regiões conflituosas o homicídio deliberado de jornalistas é comum.
E que 40% das vítimas assassinadas em todo o
mundo sofreram ameaças antes da execução. Outra
informação que assusta é que, em cada cinco casos de
mortes registradas, ao menos um jornalista foi torturado.
O Comitê de Proteção aos Jornalistas elaborou,
ainda, lista que mostra a posição dos países mais impunes do mundo, quando o assunto é assassinatos
de jornalistas.
Em primeiro lugar está o Iraque. A Somália vem
em segundo. Em terceiro, filipinas. Quarto, siri Lanka.
Quinto, Colômbia. Sexto, Nepal. Sétimo, Afeganistão.
Oitavo, México. Em nono, a Rússia. Décimo, Paquistão.
Em décimo primeiro está o Brasil. Na décima segunda
posição está a Índia.
Só em 2011 em toda a America do sul foram
registradas 29 mortes. O que equivale a um terço do
total mundial.
Srªs e Srs. Senadores, há na Câmara dos Deputados Projeto de Lei de autoria do deputado Protógenes Queiroz que altera a Lei nº 10.446, de 08 de maio
de 2002..., para dispor sobre a participação da Polícia Federal na investigação de crimes em que houver
omissão ou ineficiência das esferas competentes e em
crimes contra a atividade jornalística.
Na CDH vamos discutir maneiras de impedir ou,
ao menos, reduzir o número de casos de violência
contra jornalistas no Brasil e no mundo.
É preciso garantir a liberdade de imprensa. É
preciso garantir segurança no exercício da profissão.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. art. 210,
inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB ‑ PR) – Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, prefiro dizer que inicio,
neste momento, uma oração. Os nossos melhores dicionários definem oração como discurso, súplica, sermão.
Não quero me limitar a mais um mero discurso quando
trato, mais uma vez, de corrupção e de impunidade.
Busquei, nos Anais do Senado, quantas vezes eu
tratei dessa matéria, nesta mesma tribuna, da questão
dos desvios de conduta, principalmente nos últimos tempos que estamos vivendo, e do uso individual do dinheiro público. Foram muitos rosários de constatações, que
parecem – o que é pior – voltados para um plenário ou
para um altar, para um verdadeiro muro de lamentações.
Realmente, são lamentações diante de um muro,
se bem que as orações, em geral, são sempre palavras
reiteradas. Confesso que, em nenhum momento da minha vida parlamentar, fui tão repetitivo. É que parece
que, quanto mais a gente reza, mais corrupção aparece.
Então, talvez, eu necessite ir além de uma oração no seu significado de discurso, quando falo sobre
desvios de recursos públicos, recursos que faltam no
hospital, na escola e na mesa do brasileiro.
Como súplica, acho também uma oração em vão.
Os corruptores e os corruptos parecem não ouvir, nem
falar. E tudo indica que quem deveria investigá-los e
puni-los não veem. Mais do que isso, os corruptores e
os corruptos, ante a oração como súplica, posam como
ateus. Não acreditam no inferno da punição, porque
creem, piamente, no céu da impunidade.
Para não ser mais tão repetitivo nesta minha oração,
talvez eu tenha, então, de me valer do terceiro significado: sermão. Volto ao dicionário e vejo o sinônimo dessa
palavra: “sermão” significa “admoestação com o objetivo
de moralizar”. É isto mesmo: mais que um discurso, com
a listagem de novos casos de corrupção que se valeram
da impunidade, mais do que falar novamente sobre ela,
mais do que suplicar por atitudes mais contundentes
contra ela, o que desejo neste momento é admoestar,
ou advertir, com o objetivo de tentar moralizar.
O capítulo do dia são os pecados do Cachoeira, que já foram os do tesoureiro da campanha; que
já foram os dos anões do Orçamento; que já foram os
dos sanguessugas das ambulâncias, dos precatórios,
das privatizações, dos Correios, da compra de votos,
dos fundos de pensão, do mensalão, dos bingos, dos
cartões corporativos.
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Tudo indica que outros capítulos virão, no rastro da
impunidade que já se desenha, mal começada a CPI. É uma
novela que a população não quer ver de novo, mas que se
repete, com atores distintos, os corruptos, mas com praticamente os mesmos autores e diretores, os corruptores.
A CPMI do Cachoeira parece ter se afogado sem
ter dado um único mergulho nem nos documentos, que
são profundos em números e gravações, nem nos depoimentos, que são rasos em manifestações.
Já que os depoentes são mudos, os ouvidos
dos corruptos e dos corruptores são moucos, e os de
quem deveria investigá-los e puni-los são ouvidos de
mercador. Pouco vai adiantar, repito, mais um discurso
ou mais uma súplica.
Neste meu sermão, o tema é a vergonha. É isto
mesmo: a vergonha, no sentido de “sentimento da própria dignidade, brio, honra”. É um sermão no sentido
da mudança do enredo da história! É que, para a população brasileira, a história atual nunca valerá a pena
ver de novo! E essa população está prestes a lançar
um grito contundente pela vergonha. Como ensinam
nossos pais, vergonha na cara!
Não tenho dúvida de que essa mudança de enredo da nossa história política está na educação. Afinal,
quem escolhe os dirigentes políticos é o povo. Com
uma melhor educação, haverá uma mudança na qualidade do voto. O eleitor terá melhor consciência na
escolha do seu representante político. Também não
resta dúvida de que quem quer manter o status quo
nega prioridade à educação.
O título de eleitor constitui-se, nesse caso, mais
uma espécie de Bolsa Família bienal ou quadrienal, na
troca do voto pela dádiva, que pode ser bem-vinda do
ponto de vista da população, tamanhas as suas necessidades. O voto é trocado pelos óculos, pelo uniforme
do time, pela roupa do batizado, pela passagem para
a visita ao amigo distante ou até mesmo pela urna funerária da última viagem do parente próximo.
Mas a educação a que me refiro não é apenas
a do eleitor. O Brasil precisa urgentemente de melhor
formar ou de educar seus dirigentes. Valho-me do Prof.
Fábio Konder Comparato:
Não existe tarefa mais importante para
a educação brasileira do que a formação de
governantes. Por que formar os governantes?
Em primeiro lugar, porque o governo é o principal órgão de funcionamento da sociedade. Em
segundo lugar, porque as tarefas de governo
são as mais complexas que existem em qualquer sociedade. O governo é o principal órgão
de funcionamento da vida social. Governo vem
do grego e significa ‘piloto’. O piloto numa nave
qualquer, sem dúvida, é importante. A trajetó-
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ria, o rumo e a maneira de conduzir o veículo
dependem dele. Mas é preciso reconhecer que
a orientação da viagem não é dada pelo piloto. Ou seja, no caso, o governante não pode
nunca substituir o povo na indicação do tipo
de sociedade que deve ser construída.
Portanto, é preciso que o povo tenha plena consciência de que país ele quer, de que tipo de sociedade ele
quer e de quais são suas prioridades e saiba escolher os
melhores governantes, ou os melhores pilotos, para levar à
realização dos seus projetos coletivos de vida, dos projetos
do seu País, do seu Estado, do seu Município, do seu lugar.
Dirão alguns que são tantas as nossas necessidades,
que faltarão recursos para construir um projeto de desenvolvimento nacional, de formação da verdadeira cidadania.
Digo eu que recursos existem e que tão somente os recursos desviados pela corrupção seriam suficientes para
pavimentar os nossos caminhos, para que se cumprisse,
de fato, o que determina a nossa Constituição Cidadã.
As nossas cláusulas pétreas não podem permanecer letras mortas.
Esse caminho é longo e penoso. Muitas das mudanças necessárias no nosso quadro político dependem
da decisão de quem não quer alterar o trajeto, nem o
rumo, nem a maneira de governar. Há, aí, infelizmente,
um círculo vicioso: o governante, sem a devida formação
técnica e ética, não se esforça pela mudança em uma
sociedade em que ele próprio usufrui da falta de formação política e cultural do povo, que vota pela dádiva e
que, quando tem consciência mais profunda, vota por
protesto, não para mudar uma realidade que ele vê como
deteriorada, pois tem pouca esperança de mudança.
A esperança maior está, como tenho repetido muitas vezes, com o povo na rua. A história tem demonstrado
que não há ouvidos moucos para vozes roucas. O grito
pela vergonha, quando vem das ruas, envergonha até
mesmo aqueles que teimam em continuar sem-vergonha.
É preciso, em primeiro lugar, o fim da impunidade,
principalmente daqueles que lidam com dinheiro público. A impunidade é mãe e mestra de todos os males
da Administração Pública. Não há de continuar essa
situação em que a Justiça cuida do rico, para protegê-lo, e em que quem trata do pobre é a Polícia, para
puni-lo. Na pirâmide social, a Justiça cuida da parte de
cima, e a Polícia, da parte de baixo. O que muda é o
conceito de cuidar: para os de cima, cuidar no sentido
de proteger; para os de baixo, cuidar significa punir.
Quando falo em impunidade, é evidente que não
me refiro tão somente aos corruptos. A impunidade é
maior quando se trata dos corruptores. Para
���������������
os corruptores, construiu-se uma verdadeira armadura de proteção não só na Justiça. Os corruptores são, por exemplo,
normalmente, os mesmos que financiam a imprensa.
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Não há, no caso da grande mídia, o mesmo ímpeto de
investigar e de punir, quando o alvo é o corruptor.
Ninguém investe contra o mantenedor. E, como
a imprensa é a principal formadora de opinião, a população também concentra as cobranças contra os
corruptos, quase nada contra os corruptores.
Quando propus a tal CPI dos Corruptores, ela foi
negada. Não vi um movimento de mídia intenso a fortalecer a ideia. Há condescendência suspeita, quando
o assunto é o corruptor.
Digo isso, sem contar que os corruptores também são financiadores de campanha. É muito difícil
encontrar um corruptor depondo em uma CPI como
investigado, por exemplo. E, quando vem, municia-se
dos melhores advogados, muitas vezes pagos com o
dinheiro da própria corrupção. Quando vem, recebe
a “devida” proteção daquele cuja campanha política
financiou ou, o que é pior, de quem com ele fez negócios nem sempre cobertos pela legalidade.
O rico silencia, porque assim a Justiça lhe propicia.
O pobre fala, porque, não raras vezes, a Polícia o cala.
Não haverá o fim da corrupção, portanto, enquanto
o foco de investigações se dirigir tão somente ao corrupto,
e não ao corruptor, nem enquanto corrupto e corruptor
continuarem protegendo-se sob o manto da impunidade.
Em segundo lugar, é preciso, como bem disse
o Prof. Comparato, “formar governantes”. A chamada
reforma política, que tanto reclamamos, tem de avançar muito mais que os arremedos hoje discutidos no
Congresso Nacional, que, por definição, apenas imitam,
não mudam. Há de se ter um novo modelo de gestão
política no Brasil. O Prof. Comparato vai mais longe:
No regime político brasileiro, não é a
maioria do povo quem dá a orientação de
governo. É sempre uma minoria. Até agora,
todos os nossos esforços foram vãos no sentido de tornar as eleições mais autênticas e
mais expressivas da vontade popular e das
necessidades do povo. Estamos caminhando
nesse sentido. Mas, para encontrar o resultado, é preciso entender esta grande verdade:
o governante é servidor do povo.
É bom enfatizar que esse texto do Prof. Comparato foi transcrito de uma aula por ele ministrada em
um curso de Formação Política, em 1996. De lá para
cá, estendendo o que ele mesmo disse, caminhamos
ainda mais. A Lei da Ficha Limpa, por exemplo, é um
passo largo na direção da ética na política.
Mas a realidade também mostra que ainda há
muito que avançar. A aula do Prof. Comparato permanece, portanto, atual. Ainda somos alunos de um curso
de Formação Política, para aprender que “o governante

364

21392 Sábado 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

é servidor do povo” e não está a serviço de uma minoria. E a minoria, não raras vezes, para se manter no
poder, ou é corruptora ou é corrupta ou as duas coisas.
Infelizmente – os últimos acontecimentos que tratam
dos pecados do Cachoeira corroboram isto –, há um clima
de vergonha, ou de falta de vergonha, neste Congresso.
Há um clima de vergonha para quem tem uma única personalidade voltada para a ética e o bem comum. Há um
clima de falta de vergonha para quem tem um discurso e
uma prática em caminhos opostos. Quantos serão estes
últimos? Que surpresas ainda nos reservam outras revelações de quebras de sigilos telefônicos de corruptores e
corruptos com braços políticos no Congresso Nacional?
Quantas outras CPIs ainda virão como jogos de compadres, em que o resultado é sabido de antemão, porque
os jogos sempre terminam empatados em zero a zero?
Aliás, falando-se em vergonha, as últimas CPIs
são exemplos típicos da falta dela. O meu sentimento
é o de que estamos caminhando, ou correndo, para
uma CPI das CPIs. Isso ocorrerá se a população não
fizer antes a CPI da República.
Acho que está aí a trindade sagrada, para que possamos, de fato, caminhar para uma nova história política
para o País: a educação do povo, a melhor formação técnica
e ética dos governantes e a erradicação da impunidade.
Nessa mesma sequência, para que se quebre o círculo vicioso, a educação leva a uma melhor escolha dos
governantes, que, sem a impunidade de agora, não se
deixarão levar pelos acenos corruptores do poder. Sem
impunidade e sem a consequente corrupção, não haverá a fome, nem a insegurança, nem a falta de hospitais,
nem as desigualdades que, cada vez mais, nos dividem.
Haverá, sim, outra versão contrária do tal “você é
nosso, nós somos seus”. Aliás, ali estava presente, como
um “torpedo”, a tal trindade: a necessidade de volta aos
bancos escolares, tamanhas as gafes na gramática, a
péssima formação ética de um governante e a certeza
absoluta da impunidade. Na verdade, a tal mensagem
deveria ser transmitida ao povo brasileiro: “Nós somos
todos, porque a todos representamos, legitimamente”.
Somos ‘pilotos’, mas nunca podemos ‘substituir o povo
na indicação do tipo de sociedade que deve ser construída’. Vocês são nossos, nós somos seus”.
Não existe dúvida sobre que tipo de sociedade o
povo quer ver construída. Ela será, com certeza, mais justa,
mais democrática, mais humana. A sociedade sabe, e quer
mudar. Os governantes também sabem, mas não querem
alterar a correlação de forças que os mantém no poder.
Um novo tempo virá. Eu tenho certeza de que
se trata de um sonho possível. Pobre de nós, sem as
nossas utopias.
É interessante que, nos dicionários, “fé” é sinónimo de “esperança”. Se há esperança, é porque há
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fé. Mas, na definição de “fé”, o Mestre Aurélio troca
“esperança” por “confiança”. Então, a fé é mais forte,
porque ela traz, no seu âmago, o sentimento de confiança, mais que esperança. Ou a “esperança firme”,
como ele prefere definir. Fé é confiança, é esperança
forte. A fé é uma esperança qualificada, mais vigorosa.
Talvez seja por isso, então, que, quando a esperança parece querer se afastar de mim, aumenta-me
a fé, porque mantenho viva a confiança de que ainda
é possível mudar a nossa história política escrita com
tintas de corrupção e de impunidade.
Confiança! Mais que esperança: Fé! É o que eu
acho realmente importante.
Encerro, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª a
tolerância e pedindo a transcrição, nos Anais do Senado, da manchete do Correio Braziliense: “Era uma
vez uma CPI”. E aqui se conta a história dos acordos
que foram feitos, dos entendimentos que foram feitos
para deixar a Delta fora, para deixar os governantes
fora, para que tudo desse em zero.
Terça-feira é o dia, jovens das chamadas redes
sociais! Terça-feira, às 10h, vocês devem estar aqui no
Senado, na frente do Senado. Vocês devem vir aqui,
porque a presença de vocês, com as mãos limpas,
tornou-se realidade. Com a presença dos senhores,
a Diretas Já se tornou realidade. Com a presença dos
senhores, o presidente que tinha de ser afastado foi
cassado. Com a presença dos senhores, a reunião de
terça-feira abrirá as contas da Delta e abrirá as contas
dos que devem ser policiados. Se os senhores não estiverem aqui, será mais uma reunião ridícula, ridícula,
humilhante e que desmoralizará este Congresso.
Eu faço um apelo aos jovens para que entendam
isso, especialmente neste momento em que o mundo
inteiro reconhece a importância dos jovens e da realidade das redes sociais, que não nos deixam à mercê
da rede oficial, que orienta num determinado sentido,
mas onde cada um tem a sua voz, tem a sua vez.
Terça-feira é um dia importante, terça-feira se
abrem as contas da Delta, terça-feira se determina a
vinda dos que têm de vir depor e contar as coisas. Haveremos de apurar uma grande CPMI. Ou sepultá-la.
É uma coisa fantástica, porque até hoje não aconteceu... A norma da CPMI é buscar e encontrar o que
acontece.
Quando o ilustre Presidente da Mesa – o Senador
Requião foi o Relator – começou a relatar, não havia
nada. Aos poucos se foi descobrindo, foram enviando
caso por caso, e os casos foram aparecendo. No caso
do mensalão, também não havia nada. A CPMI foi chamada de CPMI Chapa Branca, porque o Presidente, que
era do PT de Mato Grosso do Sul, e o Relator estariam
firmados no sentido de não encontrarem nada. Mas as
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coisas foram aparecendo, e foram encontradas. E o
ilustre Senador Líder do PT, Presidente da Comissão,
na hora em que encontrou os fatos, não aceitou os que
queriam silenciá-lo, os que queriam que ele abafasse.
Ele e o Relator do Paraná trouxeram os fatos à tona.
Hoje eu falo daqui ao jovem Relator do PT de
Minas Gerais. Dizem que é um jovem brilhante. Falam até na sua candidatura futura ao governo de Minas Gerais. Confesso que tenho a melhor impressão
dele, mas, sinceramente, a sua posição é delicada, a
sua posição de querer esconder a Delta, de deixar a
Delta fora de tudo, não tem saída, não tem explicação.
Ele que entenda: se as coisas acontecerem como se
está prevendo aqui, todos nós vamos pagar um preço,
mas o preço mais caro vai ser o dele. Ele vai pagar o
preço mais caro, que pode extingui-lo politicamente,
matá-lo politicamente. Esse preço quem vai pagar é
ele, porque ele vai ser o responsável. Ele era o Relator; e Relator que não precisou apurar, não precisou
buscar, investigar os fatos. Os fatos já vieram prontos.
E ele, em vez de apresentá-los, engaveta-os.
Eu faço um apelo a esse jovem Relator: não
brinque com a sua história. Eu faço um apelo ao Presidente, nosso ilustre companheiro da Paraíba: seja
firme e realmente aceite o que hoje é normalidade, é
unanimidade. Que se abram as contas da Delta.
É ridículo! Primeiro quiseram transformar a CPMI
do Cachoeira na CPMI do Procurador-Geral. A culpa
era do Procurador-Geral. O Procurador-Geral recebeu,
engavetou, levou anos, não fez nada, e ele era o culpado. Então, quiseram fazer a CPMI do Procurador-Geral. E é interessante! Quiseram fazer a CPMI do
Procurador-Geral porque ele ficou com o assunto. Ele
disse que ainda não tinha elementos para apurar, para
fazer uma denúncia concreta. E agora está provado que
ele tinha razão. Foi a espera, foi a continuidade, foi o
que apareceu depois das novas gravações que hoje
tornaram a situação do Sr. Cachoeira insustentável.
Mas interessante é que o Relator e alguns líderes
que queriam transformar a CPMI em CPMI do Procurador
queriam que ele viesse explicar o porquê de ter levado
tanto tempo. E ele argumentava que levou tanto tempo
porque não tinha ainda elementos para fazer a denúncia.
O Relator, quando entra com pedido para que
sejam abertas as contas da Delta, diz que até agora
não tem elementos. Ele diz agora que tem um milhão
de elementos, mas que ainda não tem convicção. Tem
que esperar para ver.
Não fica bem! Não fica bem!
Meu querido Presidente Ophir Cavalcante, extraordinário homem público, a OAB tem tido posição
extraordinária em toda essa caminhada.
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Conclamo os jovens para, terça-feira, às 10h,
estarem aqui, no Senado. Estará reunida a CPMI, e
ela tomará a decisão.
Abram as contas da Delta e permitam que se
faça a investigação de todos. Ou encerrem a CPMI.
Termina a CPMI aqui.
Meu Deus, não sei o que nos resta!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Senador Pedro Simon, na verdade o
sigilo da Delta já foi quebrado pela Justiça Federal. A
impressão que a gente tem é que a CPMI não que ver,
não quer tomar conhecimento dos dados ...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É
mais grave ainda.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Tomando conhecimento dos dados, tem
que tomar uma atitude.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É
mais grave Sr. Presidente. V Exª aborda um ponto que
já foi aberto. E a CPMI não entra em discussão porque
diz que ainda não foi aberto.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Não quer ver.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Exatamente, não quer ver.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – E, ontem, um Ministro do Supremo disse que coloca em disponibilidade os dados, mas não
quebra o sigilo das gravações telefônicas, gravações
essas que já são de conhecimento público, que foram
publicadas por todos os jornais do País. É um Ministro
do Supremo dando meia trave na CPMI.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É
pegar a página do Deputado Miro, na televisão, e lá
estão todas as gravações. Todas as gravações estão
lá. Ou, se quiser, pode-se pegar a do Garotinho, que
tem mais outras inclusive.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Agora, Senador, essa prerrogativa do
Supremo de colocar dificuldades ou facilidades para
a CPMI pode ser liquidada também por lei. As leis são
feitas no Congresso. Por que, de uma vez por todas,
nós não damos autonomia para a CPMI quebrar sigilos
e tomar essas medidas?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Porque ela não quer, Senador; porque a CPMI não quer.
Nós estamos nos desmoralizando perante o Supremo.
O Supremo está legislando em cima de nós desde lá
atrás, quando o Supremo decidiu que o mandato é do
partido. Não é do Parlamentar. Se trocar de partido,
perde. Isso é uma legislação nossa. Está na Constituição. Nós botamos na Constituição, só que nós botamos
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uma vírgula: “de acordo com a lei.”. E nunca fizemos
a lei. Então, o Supremo passou por cima de nós e fez
isso. Nesse caso, é a mesma coisa. Como tem gente
que não quer ver a CPMI avançar, vai deixando, vai
deixando, e o Governo faz o que quer.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – E as versões, Senador, nos jornais de
hoje: a Ministra, o Ministro libera o Presidente da Delta
de fazer depoimento na CPMI. Ele pode falar ou não. A
Ministra não tem que dizer nada disso. Quem garante
essa prerrogativa de o réu não falar em prejuízo próprio é a lei. Não é a Ministra do Supremo. Não sei por
que isso teria que ir ao Supremo, por que um Ministro
do Supremo fala a respeito disso.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Senador, porque nós não nos impomos, porque o Congresso não se impõe. O Congresso não firma, o Congresso não tem nenhuma preocupação em dar força
para a CPMI. Então, as coisas vão acontecendo, vão
levando. O Congresso não sabe o que quer.
O normal, numa CPMI, é a gente querer a verdade. Nós fizemos parte, V. Exª fez parte, o Senador
Renan... De quantas CPMIs nós já fizemos parte? É
buscar a verdade. Às vezes, é claro, por amor de Deus,
há divergência de partido. Há partido de um lado, do
outro lado. Eu defendo os meus companheiros, o outro defende os companheiros dele. Mas até um limite.
Quando aparece a verdade ou aparecem os fatos, é
isso aí. Isso era feito assim. O mensalão foi feito assim.
E repare que o mensalão veio com uma história
interessante: o mensalão salvou o mandato do Lula.
Se não tivesse havido mensalão, se ele não tivesse
terminado, ia acabar em impeachment, porque todo
mundo estava fazendo um movimento para pedir o impeachment. No entanto, houve o mensalão, houve as
coisas, o Lula conseguiu, bem ou mal, mas conseguiu
provar que ele estava fora, e as coisas foram assim.
Mas a comissão fez. São 40 a serem julgados. Hoje,
não. Hoje é tudo de mentirinha.
Obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PEDRO SIMON
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
...ERA UMA VEZ UMA CPI
PARA BLINDAR PERILLO, PSDB ESQUECE CPI
Autor(es): Josie Jeronimo
Correio Braziliense - 25/05/2012
A expressão do presidente da CPI do Cachoeira,
Vital do Rêgo Filho, é um retrato do fiasco que se anuncia. Tudo conspira para que os trabalhos da comissão
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acabem em pizza. Exemplo disso foi a reunião em que
senadores e deputados do PSDB, às 7h30, no então
deserto cafezinho do Senado, decidiram: para evitar
a convocação do governador tucano Marconi Perillo,
eles deixam de brigar para que Agnelo Queiroz (PT),
do DF, e Sérgio Cabral, do Rio, também sejam obrigados a depor na CPI. Ontem, dados do contador de
Cachoeira mostraram que o escritório de Geraldo Brindeiro, subprocurador-geral da República, recebeu R$
161 mil de empresas ligadas ao esquema do bicheiro.
Reunidos ontem de manhã, tucanos avaliam
que é melhor abrir mão da investigação para evitar a
convocação do governador de Goiás. Governistas, no
entanto, pretendem forçar o depoimento
O PSDB fez um balanço dos primeiros trabalhos
da CPI criada para investigar os elos do bicheiro Carlinhos Cachoeira e chegou à conclusão de que, até agora, o partido é o maior prejudicado. E para proteger o
governador de Goiás, Marconi Perillo, os tucanos vão
abrir mão da investigação. Em vez de trabalhar para
aprovar requerimentos de convocações de integrantes
e de envolvidos com a quadrilha de Cachoeira, os correligionários de Perillo apostam no aprofundamento de
dados do inquérito, dando ênfase ao envolvimento da
Delta Construções em âmbito nacional e na influência
do bicheiro em órgãos do governo federal.
Na manhã de ontem, 11 tucanos – quatro senadores e sete deputados – se encontraram às 7h30
no cafezinho do Senado para combinar estratégia de
condução do depoimento de comparsas de Cachoeira
na CPI e de participação na sessão administrativa de
votação de requerimentos para evitar a convocação de
Perillo. A conversa secreta foi municiada por um envelope repleto de documentos elaborados pela assessoria
parlamentar da Câmara com informações que pudessem
ampliar para o plano nacional as questões direcionadas
aos comparsas de Cachoeira que atuavam em Goiás.
No encontro, os parlamentares chegaram a um
consenso de que os depoimentos de integrantes da
quadrilha tendem a fragilizar mais a situação de Perillo
do que de outros envolvidos. Citaram o exemplo do ex-vereador Wladimir Garcez. Apesar de o ex-presidente da
Câmara Municipal de Goiânia ter sido flagrado fazendo
lobby para empresas farmacêuticas de Cachoeira, é a
história do suposto pagamento da casa do governador
com cheques da Delta, informação dada por Garcez,
que prevalece no noticiário (leia matéria abaixo).
Ao Correio, um dos parlamentares que participou
da reunião de ontem afirmou que o objetivo do partido
agora é “começar a fechar o cerco pelos depoimentos”.
Se for para aprovar requerimento de depoente que
possa provocar mais problemas a Perillo, os tucanos
não têm interesse. O senador Aloysio Nunes (PSDB-
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-SP), um dos que madrugaram ontem no Senado para
a reunião, contou que os tucanos se encontraram para
combinar perguntas para o depoimento do ex-vereador,
do araponga Idalberto Matias, o Dadá, e Jairo Martins.
Delta
A polêmica do requerimento de convocação dos
governadores só pode ser contornada se a comissão
aprovar requerimento dando preferência a texto do
senador Alvaro Dias (PSDB-PR) que lista o nome dos
três chefes de Executivo — Perillo, Sérgio Cabral Filho
(PMDB-RJ) e Agnelo Queiroz (PT-DF) — no mesmo
documento, para que o tucano não seja o único a depor. “O PT quer circunscrever a CPI. Dos 60 da CPI,
nós não chegamos a 16. Para nós não interessa ouvir
um só.” Para os tucanos, apenas a quebra de sigilo da
Delta nacional e uma possível convocação do ex-presidente da empreiteira Fernando Cavendish poderia
ampliar o assunto, que atualmente tem foco em Goiás.
O líder do PSDB, senador Alvaro Dias (PR), nega
que o encontro no cafezinho do Senado tenha sido uma
reunião institucional do partido para discutir a atuação
na CPI. “Pode ter tido encontro de alguns, mas não foi
uma reunião de liderança.”
Sem votação
Na sessão de ontem, o único tucano que defendeu abertura de sessão administrativa para votar
requerimento de convocação dos governadores foi o
deputado Fernando Francischini (PR). A bancada do
PT também não se arriscou em aprovar nenhum requerimento e o fim da sessão foi esvaziado, deixando
para a próxima terça-feira decisão sobre a participação
dos governadores na comissão.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra o Senador Renan Calheiros. Posteriormente, o Senador Alvaro Dias.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Roberto Requião, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, em um cenário de adversidade
na economia mundial, notadamente na zona do euro,
o Brasil, com responsabilidade, com coragem e com
transparência, está trabalhando para fazer o dever de
casa, a fim de manter o nível da atividade econômica.
Assim, o Governo brasileiro reduziu juros, reformulou a poupança e, mais recentemente, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, adotou novamente as desonerações
tributárias para o setor automobilístico. Claro que outras
medidas precisarão ser encaminhadas, na sequência.
Assim como as autoridades econômicas, não
tenho dúvidas de que estamos em um caminho certo,
de que estamos em um caminho seguro, ao estimular
o mercado interno, como, aliás, foi feito na crise do biênio 2008/2009. E a Presidente Dilma, Sr. Presidente,
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Srs. Senadores, tem insistido nessa direção, inclusive
apontando essa direção para a saída da crise europeia. Como todos sabem, é importante perseguir essa
diretriz, porque é fundamental, fundamental mesmo,
manter a vitalidade da nossa economia.
Um sinal eloquente de que a economia brasileira
está conseguindo, de certa forma, manter sua vitalidade – e esse é o sinal mais confortável e o que mais
interessa aos brasileiros – está na taxa de desemprego no Brasil. A mais recente pesquisa sobre emprego
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesta quinta-feira, mostra, Sr. Presidente, que
o desemprego voltou a cair. A taxa de desemprego do
País, apurada pelo IBGE, ficou em 6%, em abril, contra
6,2% em março. Permanecemos, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, dentro do chamado pleno emprego. É bom
frisar que as taxas internacionais, principalmente em
alguns países da Europa, beiram os 20%.
A medição do IBGE, feita nas seis principais regiões metropolitanas do País, apontou que o contingente
de desempregados no Brasil foi estimado em 1,5 milhão de pessoas no total das seis regiões pesquisadas.
Já a população ocupada cresceu 0,3%, em abril, na
comparação com março deste ano, e aumentou 1,8%,
comparando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o
mesmo período do ano anterior.
A queda no desemprego é, portanto, de 2,5%
sobre março, e a redução, tomando-se o mês de abril
do ano passado, foi de 4,9%. Os desocupados incluem
temporários, dispensados e desempregados em busca
de uma chance no mercado. Este, Sr. Presidente, é o
menor nível para o mês de abril – é importante que se
diga, que se ressalte – desde 2002.
A melhor notícia, todavia, está na expansão dos salários. Muito embora tenha havido uma redução de 1,2%,
tomando abril e março deste ano, a renda, em uma análise de longo prazo, apresentou uma expansão de 6,2%
sobre abril de 2011, atingindo R$1.719,00. Ou seja, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, em plena crise, os empregos estão garantidos e os salários estão em expansão.
O fortalecimento da renda e do emprego tem
sido uma das principais ferramentas do Governo para
evitar a continuidade da desaceleração da economia
brasileira. Avalio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
esses instrumentos que se revelaram eficazes na última crise mundial serão, como todos sabem e como
têm insistido a Presidente Dilma e a equipe econômica
do seu Governo, novamente úteis, especialmente no
momento em que o índice de atividade econômica do
Banco Central, espécie de parâmetro de Produto Interno Bruto, registrou no primeiro trimestre deste ano
uma pequena desaceleração.
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Reitero – e por isso fiz questão de hoje vir aqui
à tribuna, como já fiz inclusive em outras oportunidades – que o mercado interno salvou o Brasil na crise
de 2008/2009 e é o caminho mais seguro para evitarmos sobressaltos maiores na atual crise mundial. Essas medidas recentes são importantes, mas pontuais.
Elas, entretanto, por serem conjunturais, repito, não
substituem as grandes reformas que o Brasil ainda
precisa empreender, principalmente, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a reforma tributária, implicando redução de custos e produtividade mais eficiente. Esses
são os sinais que cessariam a hesitação do mercado
mundial quanto a potencialidades do Brasil.
Outro caminho que precisa ser seguido também
é o do aumento do investimento público. Ontem aqui,
neste Senado Federal, o Senador Walter Pinheiro lembrava que, neste Orçamento de 2012, vamos ter R$165
bilhões de investimentos. Desses R$165 bilhões de
investimentos, R$105 bilhões são investimentos das
estatais. Desses R$105 bilhões de investimentos das
estatais, 78% são investimentos da Petrobras. Claro
que para manter esse crescimento econômico nós não
precisamos apenas investir 18%, 19%, 20%, nós precisamos investir, Sr. Presidente, 24%, 25%. Não dá para
acompanhar, por exemplo, os investimentos da China,
claro, mas precisamos avançar nos investimentos públicos do Brasil para ampliarmos a nossa infraestrutura,
ampliarmos a competitividade do nosso País.
Outro assunto que eu gostaria de rapidamente
destacar aqui é que, ontem – é um assunto mais do Nordeste, é uma preocupação do Nordeste, sobretudo do
Estado de Alagoas –, tivemos uma reunião com líderes
partidários para tratar da necessidade de renegociação
das dívidas dos pequenos agricultores do Nordeste.
Nós já avançamos, Sr. Presidente, em algumas
oportunidades com relação a essa renegociação. Acabamos, no mês que passou, de reabrir o prazo por mais
um ano para que esses pequenos agricultores, muitos
deles da agricultura familiar, renegociassem suas dívidas.
Mas, agora, com a seca, com a conjuntura de inadimplência, é importante, definitivamente, resolvermos esse
problema. São seiscentos e quarenta mil contratos que
estão em cobrança apenas no Banco do Nordeste. Seiscentos e quarenta mil! Desses seiscentos e quarenta
mil, cento e quarenta mil estão em cobrança judicial.
Nós precisamos, Sr. Presidente, incluir nessa
renegociação todas as fontes. Quando o pequeno
agricultor foi tomar seu empréstimo junto ao Banco
do Nordeste, junto ao Banco do Brasil, ele não escolheu a fonte. A lei só autorizou a renegociação dos
empréstimos com recursos do Fundo Constitucional.
Nós precisamos estender essas fontes na renegociação, incluir os empréstimos realizados com recursos
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do FAT, com recursos do Tesouro, com recursos de
bancos privados, com recursos de bancos que foram
securitizados e elevar o patamar de negociação com
rebate dessa dívida que foi reajustada ao longo dos
tempos pela TJLP mais juros e que acabaram montando um estoque em absoluto descompasso com o
valor das propriedades dadas em garantia.
É importante, Sr. Presidente, elevar essa negociação de R$35 mil na origem, portanto, dívida de
pequeno agricultor da agricultura familiar para, pelo
menos, R$100 mil, na origem, para definitivamente
resolvermos o problema da agricultura, da pequena
agricultura do Nordeste, especialmente do semiárido,
criando condições para que os agricultores tenham
acesso a um crédito novo e possam manter, em funcionamento, seus sistemas produtivos.
Eram essas as duas considerações que eu gostaria de fazer. A expectativa é de que, no dia cinco,
no encontro com a equipe econômica do Governo,
no encontro de lideranças, nós possamos avançar no
sentido da construção desse texto. Nós estamos contando com a boa vontade, com a melhor boa vontade
do Relator da medida provisória, Senador Walter Pinheiro, e esperamos – e essa é a expectativa que todos nós temos realmente – que, definitivamente, agora
e nessas circunstâncias, resolvamos esse problema.
Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Com a palavra o último orador inscrito,
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, sinceramente, não
creio que a crítica generalizada a respeito de Comissão
Parlamentar de Inquérito seja um serviço prestado a
esta Instituição e ao País.
Como minoria, somos apenas seis votos dos
trinta, seria confortável atacar a maioria e a CPI. Seria
um discurso do oportunismo, prejulgando e talvez até
desejando que nada ocorresse ao final dos trabalhos
desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas considero tão importante esse instituto da CPI que entendo
ser necessário preservá-lo, porque estaremos preservando a Instituição parlamentar naquilo que é fundamental, a sua atribuição de fiscalizar o Poder Executivo. O instituto da CPI é o mecanismo essencial para
essa fiscalização e a desmoralização desse instituto,
portanto, só serve aos desonestos.
Estamos, certamente, nos precipitando quando
julgamos antecipadamente o que será essa CPI. Participei de várias e confesso que nunca tivemos tanta
facilidade para aprovar requerimentos de convocação e
de quebra de sigilo, já aprovamos mais de uma centena
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de requerimentos. Alguém poderá dizer que o essencial
ainda não foi aprovado, mas está praticamente aprovado, terça-feira nós teremos apenas a confirmação,
porque já há assinaturas suficientes no requerimento
que propõe a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico da empresa Delta. Para fazer justiça ao relator,
que é do PT, que é governista, tenho que afirmar que
ele próprio já anunciou que é inevitável a quebra do
sigilo bancário, fiscal e telefônico da empresa Delta.
Então, não há razão para precipitações.
O Governador do meu Partido, Marconi Perillo,
desde o primeiro momento, apresentou-se para depor na
CPI e pediu à sua bancada na Câmara que apresentasse o requerimento de convocação. Ontem, circulou um
requerimento com a maioria de assinaturas, inclusive a
minha, convocando o Governador de Goiás. Portanto, a
convocação do Governador de Goiás já está aprovada,
o Presidente da Comissão pode, de ofício, anunciar que,
tendo a maioria das assinaturas, considera aprovado o
requerimento de convocação do Governador de Goiás.
O que nós queremos é tratamento isonômico em
relação a personalidades que se encontram no mesmo
patamar de responsabilidade pública e de suspeição.
Por isso, queremos a aprovação dos requerimentos
que convocam os Governadores do Distrito Federal e
do Rio de Janeiro. Quando nós chegamos ao limite das
nossas responsabilidades, é preciso enfrentar situações. Se há risco de se cometer injustiças em relação a
algumas autoridades públicas que são expostas numa
Comissão Parlamentar de Inquérito, o risco que nós
não podemos correr é o de comprometer a instituição.
Entre errar em relação a pessoas e errar em relação
à instituição, obviamente, não há dúvida, em relação
à alternativa que devemos perseguir.
Portanto, vou repetir, não sei o que ocorrerá até
o final desta Comissão Parlamentar de Inquérito, Sei
o que ela já produziu e, apesar de todos os percalços,
de alguns cenários impróprios, transformando-se, em
determinados momentos, em palco para uma peça
teatral de mau gosto, isto é próprio de todas as CPIs,
no mundo todo, apesar de tudo isso, é bom dizer que
já há produção, porque há transparência.
Hoje, por exemplo, os jornais anunciam que o Ministro Ricardo Lewandowski revoga a parte substancial do
sigilo judicial imposto ao inquérito da operação Vegas e
Monte Carlo. Por iniciativa nossa, propus o requerimento
logo nos primeiros momentos da CPI. Houve acolhida
generalizada, a maioria subscreveu o requerimento, que
a comissão aprovou e encaminhou ao Ministro Ricardo
Lewandowski, que ontem acolheu. Os cumprimentos ao
Ministro, porque atende ao interesse público.
Os fatos são relevantes e, sobretudo, sabemos
que os elementos essenciais constantes do inquéri-
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to já são do conhecimento público. Ainda há muito a
revelar relativamente à relação de promiscuidade do
Poder Público com empresas a partir da Delta, o que
esperamos poder revelar com a quebra dos sigilos
bancários, fiscal e telefônico dessa empresa.
A partir de agora, a CPI não precisa mais limitar
a ação dos parlamentares e seus assessores relativamente a informações sigilosas que chegam à sala
denominada sala-cofre. Haverá uma abertura maior.
Portanto, a tarefa essencial da CPI, que é conferir transparência, colocando o mal à luz para que ele possa
ser identificado, combatido, denunciado e julgado, estará facilitada, em que pese o fato de o Ministro ainda
manter sob sigilo o teor de conversas telefônicas. E nós
vamos continuar insistindo para que também o sigilo
judicial relativamente às conversas telefônicas possa
ser revogado. Na verdade, o que se deseja é transparência total, irrestrita, para que a população possa
acompanhar os trabalhos de investigação dessa CPI
e isso possa significar a necessária pressão sobre as
autoridades responsáveis pelo julgamento final.
Enfim, a revogação do sigilo nessas circunstâncias
é uma exigência do bom-senso, até porque, desde o
início do noticiário, tivemos vazamentos seletivos, que
tinham por objetivo alcançar determinados alvos. Com
esses vazamentos, procurava-se proteger outros alvos,
que poderão ser agora alcançados na continuidade dos
trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.
Desejo que os críticos mais contundentes da CPI
possam se decepcionar ao final, possam se frustrar e
possam concluir que se equivocaram na análise precipitada, na previsão do que poderá ocorrer.
Sinceramente, desejo que eles se frustrem, porque quem ganhará com isso será o País. Não apenas
a instituição parlamentar se revitalizará, reconquistando credibilidade perdida, mas, certamente, oferecerá
satisfação à sociedade brasileira, por cumprir o seu
dever num momento crucial para a credibilidade das
instituições públicas brasileiras.
Quero também, Sr. Presidente, fazer referência
a outra notícia do dia.
A Folha de S.Paulo publica matéria da jornalista
Cátia Seabra e do Breno Costa, informando que o PT
arrecadou, no ano de 2011, R$50,7 milhões – arrecadou de empresas. Em 2011, R$50,7 milhões. Dois anos
antes, foram R$11,2 milhões, segundo prestação de
contas à Justiça Eleitoral. Em 2007, o PT havia arrecadado R$4,2 milhões. Vejam, portanto, a evolução de
2007 a 2011: de R$4,2 milhões, para R$50,7 milhões.
A lista de doadores é emblemática: diversas empresas com interesses no Governo Federal.
A principal empresa da holding J&F, a JBS, o frigorífico Friboi, aquele que obteve R$16 bilhões com
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taxas de juros privilegiadas junto ao BNDES, destinou,
no ano passado, R$2,9 milhões ao PT. Foi a quarta
empresa no ranking de doadores, e é essa empresa
que está, agora, comprando a Delta.
Veja que cenário de promiscuidade: uma empresa
obtém R$16 bilhões do BNDES, generosamente, com
juros subsidiados, avança sobre frigoríficos concorrentes, em Mato Grosso, compra um banco e, agora...
Aliás, é preciso analisar o lucro desse banco; é
preciso verificar que lucratividade fenomenal obteve
esse banco, e nós vamos voltar a este assunto para
mostrar ao País o milagre operado por uma instituição
financeira. É preciso explicar como se obtém lucro monumental, como o banco dessa holding, da J&F.
E agora a compra da Delta. A compra da Delta
tem de ser impedida. O Ministério Público do Rio de
Janeiro já adotou providências, parlamentares ingressaram com ação popular. Desde abril do ano passado,
estamos interpelando judicialmente o Sr. Fernando Cavendish, que é o grande proprietário dessa empresa,
e agora essa tentativa de compra, exatamente no olho
do furacão do escândalo Cachoeira, é algo inusitado,
para que se assiste a isso passivamente, sem nenhuma
providência judicial concreta para impedir tal negociata.
Mas vamos em frente com as doações para os
partidos políticos.
Esse grupo do Friboi, que compra agora a empresa Delta, também doou R$1 milhão ao PMDB. Portanto,
R$2,9 milhões para o PT e R$1 milhão para o PMDB.
A empresa Andrade Gutierrez foi a maior doadora
do PT, com R$4,7 milhões. Também doaram, ao menos
R$1 milhão cada, o grupo WTorre, a Estre Ambiental
e a Minerva S.A. Todas essas empresas afirmam que
as doações foram legais.
O PT arrecadou, portanto, R$50,718 milhões por
meio dessas doações privadas e, em março, o Partido
informou ter quitado o montante dos empréstimos contraídos no período do mensalão com o Banco Rural e
o BMG. Segundo a Procuradoria-Geral da República,
as operações teriam sido usadas para encobrir o uso
de dinheiro público para irrigar o mensalão.
Veja a gravidade deste fato. A Procuradoria-Geral
da República denuncia que operações contábeis fictícias, na forma de empréstimos suspeitos, foram realizadas para acobertar o desvio de dinheiro público.
Essa é a denúncia da Procuradoria-Geral da República.
E agora, às vésperas do julgamento, o PT informa
que saldou esses empréstimos com essa arrecadação,
também suspeita, junto a empresas com interesses
diretamente ligados ao Poder Público.
O PMDB e o PSDB captaram, em 2011, R$2,8
milhões e R$2,3 milhões. O PSDB arrecadou R$2,3
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milhões em 2011; portanto, muito longe da arrecadação do PT.
O total arrecadado pelo PT, somado ao Fundo
Partidário, foi de R$109,9 milhões (cento e nove milhões e novecentos mil reais). Cento e nove milhões
arrecadou o PT em 2011. O candidato republicano
Mitt Romney recolheu no mesmo ano US$56 milhões
para as prévias. Portanto, um candidato republicano,
nos Estados Unidos, em campanha, arrecada soma
similar àquela arrecadada pelo Partido dos Trabalhadores no Brasil. E o Presidente Barack Obama arrecadou US$106 milhões.
Portanto, considero isso um escândalo. Com todo
respeito aos dirigentes do PT, isso não me parece ser
postura republicana. Isso tem que ser visto. Isso não
pode ser ignorado. Essa denúncia é muito séria.
Nós estamos investigando o escândalo Cachoeira,
mas isso aqui também é um escândalo. São empresas
com interesses nos cofres públicos fazendo doações
generosas num período sem eleições. Não há como
se alegar que é contribuição para campanha eleitoral.
Qual é o pretexto dessa doação? Qual é a finalidade dessa doação? Qual é o objetivo dela?
A prestação de contas? Enfim, isso precisa ser
visto, precisa ser investigado. Há uma coincidência
fantástica. Este é o país das coincidências inusitadas.
Na antevéspera do julgamento do mensalão, há uma
operação financeira que tem por objetivo tapar buracos
abertos durante o escândalo do mensalão.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
esse é o fato, essa é a denúncia, e nós esperamos
que o Partido dos Trabalhadores possa dar explicações sobre tudo isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência comunica às Srªs e Srs.
Parlamentares que está convocada sessão conjunta do
Congresso Nacional, a realizar-se dia 30 de maio do
corrente, quarta-feira, às vinte horas e trinta minutos,
no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à
leitura e apreciação de expediente e à deliberação do
Projeto de Lei do Congresso Nacional n° 2, de 2012,
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Integração Nacional, crédito especial no
valor de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais),
para o fim que especifica.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, o Substitutivo da Câmara à Proposta de
Emenda à Constituição n° 57, de 1999 (nº 438/2001,
naquela Casa), que dá nova redação ao art. 243 da
Constituição Federal.
É o seguinte o Substitutivo:
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição n° 57, de 1999, que acaba de
ser lido, é considerado proposta nova, foi numerado
como 57-A, de 1999, e vai ao exame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, estando sujeito às

disposições específicas dos arts. 354 e seguintes do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Não havendo mais oradores inscritos,
está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 59
minutos.)
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Terça-feira 29 21563

Ata da 90ª Sessão, Não Deliberativa
em 28 de maio de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Waldemir Moka, Acir Gurgacz e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 8 minutos e encerra-se às 16 horas e 51 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos no dia 28 de maio, às 14 horas e 8 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 61, de
2012, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Decreto
Legislativo nºs 10, 56, 298, 304, 336, 350, 356, 357,
358, 359, 361, 364, 369, 370, 375, 376, 377, 378, 379,
385, 390, 393, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 405, 412,
421, 423, 432, 443, 458 e 460, de 2011; 4, 6, 12, 13,
15, 18, 25, 29 e 30, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 61/2012 – CCT
Brasília, 23 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo nºs: 10, 56, 298, 304, 336, 350, 356, 357, 358,
359, 361, 364, 369, 370, 375, 376, 377, 378, 379, 385,
390, 393, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 405, 412, 421,
423, 432, 443, 458 e 460 de 2011; 4, 6, 12, 13, 15, 18,
25, 29 e 30 de 2012. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente Eventual da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Com referência ao Ofício nº 61, 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 (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 88, de
2012, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, dos Projeto de Decreto
Legislativo nº 137, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 88/2012 – CCT
Brasília, 23 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou,
em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo nº 137, de 2012. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Com referência ao Ofício nº 88, de 2012, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – 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 279, de 2011, do Senador Rodrigo Rollemberg, 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;
– Projeto de Lei do Senado nº 352, de 2011, 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 os tratamentos antineoplásicos de uso oral
entre as coberturas obrigatórias; e
– Projeto de Lei do Senado nº 637, de 2011, do Senador Valdir Raupp, 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.
Tendo sido apreciados terminativamente pela
Comissão de Assuntos Sociais, os Projetos de Lei
do Senado nºs 279, 352 e 637, de 2011, aprovados,
vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – A Presidência recebeu, da Presidente da República, as seguintes Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – As matérias vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. GLPMDB nº 140/2012
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Renan Calheiros, Líder do Bloco Parlamentar da Maioria.
Brasília, 28 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Na condição de Presidente da CPMI – Práticas
criminosas desvendadas pelas operações “Vegas” e

Brasília, 28 de maio de 2012

“Monte Carlo”, da Polícia Federal – CPMIVEGAS, e

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco Parlamentar da
Maioria cede uma vaga de Titular, ao Partido Social
Cristão – PSC, na Subcomissão Permanente do Desenvolvimento do Nordeste pertencente à Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo.

devido à extensa reunião que presidi na última quinta-feira, 24 de maio do corrente, não foi possível registrar
a minha presença em Plenário. Solicito a Vossa Excelência providências no sentido de justificar a minha
ausência nos trabalhos da Casa.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – A Presidência designa a Senadora Kátia Abreu,
para integrar, como suplente, a Comissão Temporária
Externa, criada nos termos do Requerimento nº 39,
de 2012, destinada a representar o Senado Federal
no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, conforme o
Ofício nº 27/2012, da Liderança do PSD.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 27/2012-GLPSD
Brasília, 24 de maio de 2012
Ref.: Indicação para compor a Comissão Externa para
representar o Senado na Conferência da ONU – Rio+20
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, conforme cessão
do Bloco Parlamentar da Maioria, constante do Ofício
GLPMDB nº 136, de 2012, de uma vaga como suplente na Comissão Externa para representar o Senado
na Conferência da ONU – Rio+20, coloco meu nome
a disposição, pelo Partido Social Democrático – PSD,
para compor essa comissão.
Certo de contar com sua atenção, agradeço antecipadamente.
Atenciosamente, – Senadora Kátia Abreu, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 329,
de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara do Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto de
Lei da Câmara nº 25, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 329/12/PS-GSE
Brasília, 24 de maio de 2012
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foram aprovadas nesta Casa as Emendas do Senado Federal oferecidas ao Projeto de Lei nº 1.597, de 2011, do Superior
Tribunal de Justiça, que “Dispõe sobre a criação de
estrutura permanente para as Turmas Recursais dos
Juizados Especiais Federais; cria os respectivos cargos de Juízes Federais; e revoga dispositivos da Lei
nº 10.259, de 12 de julho de 2001”.
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Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Iniciamos os trabalhos com o Senador Mozarildo Cavalcanti, do PTB de Roraima, em permuta com
o Senador Paulo Paim.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz, é uma
feliz coincidência que eu vá falar do tema Amazônia
tendo V. Exª, que é de Rondônia, portanto, da nossa
Amazônia, presidindo a sessão neste momento.
Muito se fala e se constata, aliás, que a Amazônia é tratada pelo Brasil de uma maneira inadequada
sob todos os aspectos. Primeiro, só se ouve e se vê
falar nas televisões da Amazônia como uma espécie
de lugar onde só há devastadores, onde só há grileiros,
onde só há malfeitores, enfim. E aí pergunta-se: o que
existe, de fato, de investimento do Governo brasileiro
no sentido de fazer com que os amazônidas que estão
lá, 25 milhões de brasileiros e brasileiras, possam, de
fato, ter uma condição de vida melhor no que tange à
saúde, à segurança, a condições de trabalho, de sobrevivência e de educação? Posso até ter colocado os
termos na ordem inversa.
Por exemplo, tive a oportunidade, Senador Acir,
de ver a questão do programa da Capes no que tange
aos programas de pós-graduação para o Brasil. Tenho
dois dados aqui: um mais antigo, que diz que, das 75
áreas de conhecimento em que a Capes desenvolve
programa de pós-graduação, 25 não são contempladas na região amazônica brasileira, ou seja, em nosso
País, simplesmente um terço dos campos científicos
apoiados e contemplados oficialmente não existe nas
universidades dos Estados do Norte.
Em plena era do conhecimento, quando a informação e a tecnologia assumem a condição de reais
indutores do desenvolvimento, alguns dados sobre os
nossos investimentos em pesquisa científica nos causam preocupação, notadamente uma constatação relacionada à região Norte que eu já comecei a mencionar.
Aí estão incluídas áreas como a Botânica, cujo maior
laboratório e campo experimental do mundo é justamente a Floresta Amazônica. Percebam o absurdo da
situação: não temos pesquisadores gabaritados nem
projetos de pesquisa acadêmica sediados na Amazô-
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nia, projetos de botânica para estudar a riquíssima e
cobiçada flora da região!
Tal constatação levou o Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia a afirmar que o principal
entrave para a cooperação científica naquela região
é, justamente, a falta de massa crítica e de produção
científica da qual padecem os órgãos de pesquisa de lá.
A conclusão do Diretor do Inpa é de uma lógica
incontestável. Como estabelecer convênios ligados à
cooperação científica na região se não há um número
minimamente razoável de pesquisadores científicos fixados e residentes na Amazônia? E aqui é bom dizer,
Senador Moka, que agora preside a sessão, que, além
disso, os pesquisadores que vão para lá não são concursados. Quer dizer, não se abrem concursos para que
pesquisadores permaneçam lá na Amazônia. Apenas
são alguns bolsistas ou alguns contratados temporariamente. Trata-se de um grave problema estratégico,
Sr. Presidente, que tem levado a sérias restrições na
produção de conhecimento sobre a floresta e suas
particularidades. Quando se fala em Amazônia, só se
pensa em floresta, e não temos sequer, portanto, pesquisadores brasileiros amazônidas lá fixados.
O fato é que, ao incremento do ciclo de cooperação, não bastam vontades e recursos. Para tanto,
torna-se necessária, acima de tudo, a criação de uma
massa crítica local, que possibilite o enraizamento do
conhecimento e sua aplicação direta nas potencialidades e perspectivas da região.
Nesse sentido, Sr. Presidente, compreendemos
perfeitamente as alegações do Diretor do Inpa sobre
as dificuldades em estabelecer acordos de incentivo
à pesquisa científica entre instituições acadêmicas da
região, dada a baixa densidade em seus programas
de inovação tecnológica.
Nas zonas de fronteira, onde as possibilidades de
intercâmbio científico com instituições dos países vizinhos são naturais e amplamente promissoras, há outro
importante entrave para essa cooperação: a burocracia.
Há relatos de pesquisadores brasileiros que, para
realizar uma reunião em uma nação de nossa vizinhança, levaram quase dois meses em seu planejamento.
Tiveram que solicitar autorização prévia do Ministro da Ciência e Tecnologia para aprovar o pedido
e esperar sua publicação no Diário Oficial da União.
Tais constrangimentos, Sr. Presidente, têm causado graves óbices ao desenvolvimento da área que
considero o maior valor estratégico para o nosso País:
a geração de conhecimento e de novas tecnologias.
Todos nós sabemos das imensas e imensuráveis
potencialidades de pesquisa que se apresentam em

599

Terça-feira 29 21783

nossa região amazônica. Cobiçado e ameaçado por
interesses alienígenas e corporativos, seu fantástico
patrimônio natural corre sério risco de se tornar objeto
de investigação e exploração científica de pessoas e
institutos alhures, sem a nossa participação.
Aqui, abro parêntesis para dizer claramente que
casos de biopirataria na Amazônia já estão fartamente comprovados, porque, disfarçados, pesquisadores
de outros países vão para lá, identificam produtos da
nossa flora ou da nossa fauna e os patenteiam fora
do Brasil. Chegou-se ao cúmulo até de se patentear
produtos típicos da região, como o cupuaçu e o açaí.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, alerto para a
necessidade científica de, em nossa região, incrementarmos cursos e a presença de pesquisadores,
facilitarmos a cooperação com outros institutos de
pesquisa. Um país que investe e planeja na área de
inovação tecnológica será uma nação preparada e
voltada para o futuro.
Aqui, Sr. Presidente Waldemir Moka, tenho um
material intitulado Amazônia – Reflexões para o Plano
Nacional de Pós-Graduação – 2011-2020, de autoria
de Adalberto Luís Val, Doutor pelo Inpa, com pós-graduação na UBC do Canadá, autor de centenas de
artigos e livros, que orientou mais de 50 dissertações
e teses e é membro titular da Academia Brasileira de
Ciências e pesquisador do CNPq. Atualmente, é Diretor
do Inpa – Instituto Nacional da Amazônia.
Ao pedir a V. Exª que autorize a transcrição, na
íntegra, desse material, chamo atenção para o total de
cursos de mestrado e de pós-graduação e mestrados
profissionais. Se compararmos a região Norte com a
região Sul: no Norte, temos 124 programas; na região
Sul, há 526 e, na Sudeste, Senador Paim, 1.526. Na
região Norte, repito, 124. Doutorados: na região Norte
toda, 44; na região Sudeste, 875; na região Sul, 290.
Mestrado profissional: 7 na região Norte; 148 na Sudeste; 57 na Sul. Então, é um descalabro o que se faz
aqui também no que tange, portanto, à capacitação,
à pós-graduação, mestrado, doutorado, à formação,
enfim, de cientistas e pesquisadores.
Também aqui a região Norte e a Amazônia como
um todo é penalizada, é discriminada. Eu quero deixar
este meu protesto, já que em tantos outros aspectos a
Amazônia é tratada, eu diria, aqui num linguajar bem
claro, como uma espécie de quintal do País, e um
quintal abandonado. Não é nem um quintal bem tratado onde haja preocupação de, de fato, ter esse quintal
bem desenvolvido. Os amazônidas não merecem esse
tipo de tratamento.
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Eu quero, como um amazônida de fato, porque
não só represento um Estado da Amazônia, meu querido Roraima, mas sou uma pessoa que nasci na região
amazônica, estudei e me formei em Medicina na região
amazônica, não concordo com esse descaso, com esse
tratamento desigual, com mais esse aspecto, porque
não é só nesse aspecto que é tratado desigualmente
não. Mas, nesse aspecto da educação, querer que a
Amazônia seja, de fato, uma Amazônia brasileira digna
tratando um assunto tão importante, como é o caso da
educação, dessa forma é inadmissível.
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Termino, portanto, Senador Paim, pedindo a V. Exª
que autorize a transcrição dessa matéria Amazônia –
Reflexões para o Plano Nacional de Pós-Graduação
– 2011-2020, do Dr. Adalberto Luís Val.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir
Moka, 2º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Mozarildo Cavalcanti. V.
Exª será atendido na forma do Regimento.
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Por permuta com este Senador, passo a palavra,
neste momento, como orador, inscrito, ao Senador
Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente Senador Paulo Paim, Senador Mozarildo
Cavalcanti, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, confesso
que este é o discurso que não gostaria de pronunciar.
O fato é grave, inusitado, afrontoso e ofende a
consciência democrática do povo brasileiro.
Há os que negam o holocausto, Lula teima em
negar o mensalão. Se inexistem razões para que ne-
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guem o holocausto, razões inexistem para que se negue o mensalão.
Postura herege de quem deseja esconder a verdade dos fatos. Certamente o que ocorreu, e foi revelado neste final de semana pela revista Veja, neste
embate entre Lula e o Ministro Gilmar Mendes não
surpreende a muitos, já que nos acostumamos a ver
o Presidente Lula, durante oito anos de seu mandato,
como advogado de defesa dos desonestos, a passar a
mão na cabeça de corruptos e ditadores mundo afora.
Portanto, essa violência contra duas instituições
essenciais no Estado de direito democrático, o Supremo Tribunal Federal e o Parlamento, não surpreende
a muitos dos brasileiros. Mas nem por isso deve ser
assimilada passivamente, nem por isso não deve existir
reação que tenha o tamanho da indignação das pessoas lúcidas deste País.
O Presidente, agora, pretende estabelecer um
cerco sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Cachoeira,
que, para muitos, foi estimulado por ele, com objetivo
de desviar o foco do julgamento do mensalão, que o
angustia profundamente por ter sido ele o artífice principal ou ter sido ele o alvo dos benefícios propugnados
por aqueles que idealizaram o complexo e sofisticado
esquema de corrupção que escandalizou as pessoas
decentes deste País.
Estamos diante de uma agressão brutal a duas
instituições. É evidente que causa espanto ver o ex-Presidente tentando derrotar o Supremo Tribunal Federal, que não foi derrotado nem mesmo pelo autoritarismo. Voltemos aos anos de chumbo e nos lembremos:
cassações de mandato ocorreram, até o fechamento
do Congresso Nacional, mas o Supremo Tribunal Federal não foi derrotado pelo autoritarismo. Pensa o
Presidente Lula em derrotá-lo agora? Alcançará esse
intento malévolo? Certamente, não. Mas a palavra da
oposição pode ser suspeita para alguns. Há aqueles
que certamente afirmarão que a oposição se vale de
uma notícia da imprensa para, mais uma vez, agredir
o ex-Presidente da República. Não é esse o nosso
propósito.
Congresso Nacional agredido; Supremo Tribunal
Federal agredido. Nessas duas instituições estão fincados os alicerces essenciais do Estado de direito democrático. Como não reagir a esse avanço que revela
resquícios autoritários? Aliás, a democracia brasileira
atual é de uma família especial. Sim, há ingredientes
democráticos consolidados, mas há resquícios de autoritarismos que sobrevivem. Como consequência, a
instituição democrática, que deveria ser valorizada, é
substituída pelo populismo autoritário de alguém com
carisma e que empolga multidões. E vale-se o ex-
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-Presidente desse populismo carismático para afrontar
o Estado de direito democrático, tentando derrotar o
Supremo Tribunal Federal, que está prestes a realizar
um julgamento histórico, que o valor exara sobremaneira na história do País ou o jogará no chão, diante
das expectativas da sociedade brasileira. Nós acreditamos na primeira alternativa.
Vejo que não é apenas a voz da oposição que se
apresenta indignada. Vejam o que dizem Ministros do
Supremo Tribunal Federal: “se ainda fosse Presidente
da República, esse comportamento seria passível de
Impeachment, por configurar infração político-administrativa em que um chefe de poder tenta interferir em
outro”, essa frase é do decano do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Celso de Mello.
Ainda segundo Ministro Celso de Mello, Senador Cristovam Buarque: “a conduta do ex-presidente
da República, se confirmada, constituirá lamentável
expressão de grave desconhecimento das instituições
republicanas e de seu regular funcionamento no âmbito
do estado democrático de direito”. “O episódio revela
um comportamento eticamente censurável, politicamente atrevido e juridicamente ilegítimo.”
Já o Ministro Marco Aurélio afirmou que pressão
sobre o Ministro do Supremo é algo impensável. Para
o Ministro, “qualquer tipo de pressão ilegítima sobre
o Supremo Tribunal Federal é intolerável”. O Ministro
Marco Aurélio disse: “não concebo uma tentativa de
cooptação de um Ministro, mesmo que não se tenha
tratado do mérito do processo, mas apenas do adiamento, para não se realizar o julgamento no semestre
das eleições. Ainda assim é algo inimaginável. Quem
tem que decidir o melhor momento para julgar o processo, e decidirá, é o próprio Supremo”.
Enfim, a melhor resposta que o Supremo Tribunal
Federal poderia dar é liberar logo os autos do processo,
para que o início do julgamento possa se dar o mais
rapidamente possível.
É preciso que nos reportemos, quando a CPI Cachoeira se instalou, falou-se, anunciou-se que havia
sim um estímulo que tinha origem em São Bernardo
do Campo e vinha do ex-Presidente da República, na
esteira da estratégia de que era preciso desviar o foco
do julgamento do mensalão.
E agora isso se explicitou de forma nítida, com
clareza solar, quando o ex-Presidente ameaça um
Ministro do Supremo de levá-lo à CPI para responder
a respeito de uma viagem à Alemanha. E o Ministro
corajosamente afirmou: vá fundo na CPI. Eu vou à
Alemanha tanto quanto o senhor vai a São Bernardo
do Campo, porque lá tenho uma filha. E denunciou à
imprensa, em outra manifestação de coragem do Ministro Gilmar Mendes.
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Se a atitude do ex-Presidente não tem nada de
republicana, certamente a denúncia formulada pelo Ministro Gilmar Mendes é republicana. E teve ele o cuidado de imediatamente comunicar ao Presidente Carlos
Ayres Britto do Supremo Tribunal Federal o ocorrido.
Essa tentativa de chantagear, essa tentativa de
manipular politicamente uma comissão parlamentar
de inquérito para alcançar objetivos escusos tem de
ser repudiada. E é o que pretendemos com uma representação que vamos encaminhar ao Procurador-Geral da República.
Mas antes, e antes mesmo de conceder o aparte
ao Senador Cristovam Buarque, eu gostaria de fazer
referência à opinião de um constitucionalista, que diz:
Lula cometeu crime.
O presidente do Conselho Fundador da
Academia Brasileira de Direito Constitucional
(ABDConst), Flávio Pansieri, afirmou nessa
segunda-feira que o ex-Presidente Lula cometeu crime ao propor ao Ministro Gilmar
Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF),
o adiamento do julgamento do mensalão em
troca de “blindagem” do magistrado na CPI
do Cachoeira. Segundo Pansieri, a notícia representa a maior afronta tornada pública da
história do Judiciário brasileiro. Ele conclamou
o Ministério Público Federal a entrar imediatamente com uma ação contra Lula, “para evitar
que fatos semelhantes voltem a ocorrer no
mais importante tribunal do país”.
Na opinião do jurista, o Supremo deve agora pautar e concluir o julgamento do mensalão, demonstrando
dessa forma a sua independência e autonomia absoluta
de relações espúrias com o Poder ou ex-autoridades
da República.
Portanto, as palavras do jurista se compatibilizam com aquilo que estamos produzindo hoje como
providência, uma representação ao Procurador-Geral
da República.
Concedo, antes de anunciar esta representação,
um aparte ao Senador Cristovam Buarque, com quem
conversamos já no último sábado sobre este fato, sobre esta ocorrência.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Alvaro, o Senado não poderia deixar passar
esta segunda-feira sem enfrentar este problema. Fico
feliz que logo no início da tarde, no início da sessão, o
senhor esteja aqui levantando todas as consequências,
os riscos, as surpresas do Brasil inteiro em relação a
este fato. Nem vou querer falar em pessoas especificamente, nem quero “fulanizar” o assunto, quero é
chamar à atenção o fato, Senador Paim, de que nós
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temos um ministro do Supremo Federal, ex-Presidente desta Suprema Corte, dizendo que recebeu de um
ex-Presidente da República, o último dos nossos ex-presidentes, propostas a que posso chamar de indecorosas. E um outro ministro, ex-Presidente também
da Corte Suprema, dizendo que o que falou o outro
ministro não é verdade. Essa é uma imbricação da
maior gravidade para a credibilidade das instituições
brasileiras. Se o Presidente Lula fez aquela proposta,
temos uma situação de interferência no processo judicial – o que se chama de obstrução da Justiça, se
ele fez. Se ele não fez, temos um ministro do Supremo faltando à verdade. Esse fato, pode saber, é um
fato que vai ficar na história deste País como um dos
momentos negros do nosso republicanismo. Mas eu
creio que tem algo mais forte ainda do que isso tudo.
É que nós estamos vivendo um momento de promiscuidade entre pessoas de Poderes diferentes. A CPI
do Cachoeira, como se diz, já está demonstrando que,
na verdade, é uma CPI da promiscuidade entre política, mídia, Justiça, empresas e crime. O que a gente
está vendo é uma imbricação terrível de empresas que
usaram criminosos, manipularam jornalistas, tentam –
sendo verdade isso – comprar juízes. Mesmo que não
tentem, outros juízes estão sendo citados; o Ministério
Público, sendo citado; e nós políticos, também, alguns
políticos, sendo citados nisso. Essa promiscuidade
leva a esse tipo de realidade. Em qualquer país onde
os três Poderes sejam separados, muito dificilmente
um ministro do Supremo se encontraria na casa de
outro para conversar com um ex-presidente. Isso é
inimaginável em países onde a Corte Suprema tem
uma estatura tão alta que os ministros nem circulam.
Nos Estados Unidos, as pessoas não convivem com
os ministros. Os ministros convivem entre eles e com
suas famílias; com mais ninguém. Não se vê ministro
do Supremo convivendo com outras autoridades, com
empresas, e muito menos ex-presidentes visitando ministros do Supremo, com intenção óbvia – mesmo que
não tenha falado nada disso o Presidente Lula, mas a
intenção era uma espécie de cooptação. Isso é muito
mais grave do que o encontro em si. Mas essa coisa
mais grave do que o encontro em si só pode ser levada a fundo estudando o encontro em si. Não podemos
deixar passar em branco essa situação. Não podemos!
É uma traição à República deixar passar isso em branco, como foi uma falta de respeito à República, ou ter
acontecido a proposta, ou o Ministro mentir dizendo
que a proposta aconteceu sem ela ter acontecido. Não
podemos deixar isso passar em branco. Eu confesso
que é tão grave que eu me sinto perplexo sem ter o
que propor aqui exatamente. Não sei. Salvo uma coisa:
esse assunto não pode morrer até ele ficar esclarecido.
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Esse é um ponto. E, segundo, até tomarmos medidas
que acabem com a possibilidade de promiscuidade
entre os Poderes. E eu acho que uma das formas de
promiscuidade é o fato de que, no Brasil, o Ministro
do Supremo é praticamente nomeado pelo Presidente
da República, porque nossas sabatinas não cumprem
o papel de, realmente, fiscalizar as indicações. Cito
outra vez os EUA por falta de outro. Há sabatinas que
duram sete meses, analisando o nome indicado pelo
Presidente. Não é raro que algum nome seja recusado. Eu tenho impressão de que tem que acabar com
essa ideia de que Presidentes da República indiquem
um nome. Que indiquem pelo menos três, quatro, ou
cinco, para que o Senado possa selecionar, porque
se o Senado tiver de selecionar, ele vai levar a sério a
sabatina. Sem ter que selecionar, apenas dizer sim ou
não – e nós as sabemos que o sim é uma das palavras preferidas na política hoje, porque ninguém quer
enfrentar nada –, nós temos na verdade a nomeação.
A comprovação disso é como a mídia está dizendo
quem nomeou quem. Eu ouvi hoje pessoas dizendo
que o Ministro Gilmar Mendes está fazendo isso porque foi nomeado por Fernando Henrique Cardoso. A
mídia diz que o Presidente Lula dizia que havia alguns
Ministros que votariam como ele desejava. Não falou,
mas se entenderia que é porque foram indicados por
ele. Esta conivência, esta dependência, essa, digamos, gratidão a quem indicou acima da gratidão na
República e ao papel republicano do cargo, isso ameaça nossas instituições. Por isso não podemos deixar
passar em branco, sem apurar, e não podemos deixar
passar em branco, sem tomar medidas legais que impeçam que coisas como essas venham a acontecer.
Esse é o comentário de um brasileiro extremamente
perplexo e preocupado, nem digo com o fato, mas,
simplesmente, com as notícias deste fato, porque só
isso já é muito grave.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Cristovam Buarque...
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – V. Exª
enriquece o nosso pronunciamento com a sua postura e com a sua cobrança. Realmente, não podemos
ignorar o fato. Ele existe e é lamentável, é dramático,
do ponto de vista institucional e republicano, mas nós
temos que enfrentá-lo. E é por isso que estamos aqui,
tomando providências.
E vou ouvir, com muita satisfação, as palavras
do Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Meu caro
Líder, Senador Alvaro Dias, V. Exª tem cumprido nesta Casa uma missão muito difícil, tendo em vista a

MAIO 2012

Maio de 2012

composição do Senado a partir das eleições de 2010.
Mas devo dizer que V. Exª cumpre, com determinação
e competência, diariamente, o papel de Líder da Oposição aqui no Senado. Eu estava ouvindo o discurso de
V. Exª, ouvi o aparte do Senador Cristovam e também
acompanhei o noticiário no final de semana. Confesso que me sinto, aqui, no generoso aparte que V. Exª
me permite fazer ao vosso discurso, na obrigação de
trazer alguns aspectos que acho importantes. Primeiro, o Brasil, hoje, enfrenta e espera que se desmonte
o crime organizado, instalado aqui próximo da Praça
dos Três Poderes, em Brasília, que operava aqui. O
Congresso instalou uma CPMI, que está funcionando.
V. Exª e outros colegas – eu sou suplente nela – estamos procurando uma maneira de dar uma satisfação
ao Brasil, usando esse instrumento regimental que
temos, constitucional, para apurar e colaborar com a
Justiça, que já está agindo, no sentido de desmontar
essa estrutura criminosa que foi montada, envolvendo
autoridades dos mais diferentes espaços institucionais
da República. Até aqui, os indícios vão de pessoas da
imprensa até parlamentares e pessoas que ocupam
funções no Executivo. É óbvio que, também, paralelamente a esse episódio, há agora o julgamento do
que se denominou no Brasil de mensalão. E há uma
expectativa muito grande sobre o desdobramento do
posicionamento da Justiça sobre esse mensalão. E
o que me traz para o aparte a V. Exª é dizer que os
interesses envolvidos hoje, no País, nesses dois temas, são os mais diversos – alguns interesses claros,
como o da oposição, de cobrar isso ou aquilo, e como
o nosso, de defender o Governo. Mas o certo é que há
muitos outros interesses escusos, escondidos, por trás
desses episódios. Eu, particularmente, no aparte que
V. Exª me concede com sua generosidade, só queria
deixar bem clara uma coisa: houve uma reunião na
casa de um Ministro, ex-Presidente do Supremo, Ministro Jobim, da qual participaram o ex-Presidente Lula
e um atual Ministro e ex-Presidente do Supremo, que
também estava lá, Gilmar Mendes. O Ministro Gilmar
Mendes, pelo menos é a versão que chegou em parte da imprensa, falou algo que debatemos aqui hoje.
O Ministro Nelson Jobim – foi na casa dele a reunião
–, parece-me que convidou o próprio Ministro Gilmar
Mendes, deu outra versão completamente diferente,
que uma parte da imprensa divulgou e outra escondeu. Só aí já estranho. A gente, para saber um pouco
do que ocorreu, tem que ler o que uma e outra parte
da imprensa falam. Uma fala uma coisa; a outra, outra
coisa. Eu só queria concluir, Senador Alvaro, dizendo
uma coisa. Talvez quem melhor possa falar sobre esse
episódio seja o Ministro Jobim, porque foi no escritório
dele, na casa dele que ocorreu a reunião. E ele já falou.
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Mas eu queria aqui dizer e espero e acredito que V.
Exª reconheça: o Presidente Lula, a favor dele, tem a
sua atitude durante a vida inteira. O Presidente Lula foi
um lutador pela democracia. Ficou oito anos no Governo e não mexeu na Constituição em benefício do seu
Governo ou de suas pretensões. Talvez só a História
do Brasil vá reconhecer isso. Mas ele, com as atitudes
dele, sempre demonstrou apreço pelas instituições e
praticou isso como maior mandatário do País. Outros
foram tentados em situações diferentes, mudaram
Constituição, fizeram esquemas que implicaram mudar
as regras do jogo com o jogo andando, que deixaram o
País absolutamente perplexo e desconfiado da nossa
própria e tão nova democracia. O Presidente Lula, não.
Cumpriu à risca o seu mandato, nomeou Ministros do
Supremo. E acho que, até os dias de hoje, ficou muito
bem claro, Senador Cristovam, que ele foi mais do que
republicano. Ele, nas nomeações que fez, fez questão
de dizer da independência que, a partir daquela nomeação, existiria entre quem estaria indo para um Tribunal,
no caso a mais alta Corte de Justiça do País, e ele,
que era Presidente de outro Poder. E praticou isso ao
longo desses anos todos. Eu prefiro, Senador Alvaro,
na dúvida, ficar com a palavra, com o posicionamento
do Ministro Nelson Jobim e, especialmente, ficar com
as atitudes, com a vida democrática, que sempre foi
pautada pelo respeito às instituições e pela luta pela
democracia que o Presidente Lula deixa para todos
nós como legado de vida, que ele vai seguir praticando. Agora, sinceramente, Senador Alvaro, acho que
nós temos que, rapidamente, voltar para temas que
nos são muito caros. Tomara que, por trás disso, não
esteja uma tentativa de alguns, que certamente têm
algo a prestar contas sobre a CPI do seu Cachoeira,
de quererem colocar um “bode” na sala. Eu acho que
o Congresso tem a obrigação de trabalhar bem essa
CPI do seu Cachoeira, de desbaratar mais essa quadrilha que toma conta do nosso País, de governos, de
Municípios, de Estados – e que me parece atinge o
Governo Federal ou que estava aqui tentando atingi-lo
–, para que a gente possa seguir adiante. Tomara que
esse episódio não seja mais uma tentativa de alguns
de distorcer aquilo que é fundamental para o Brasil
neste momento, qual seja, combater a corrupção, como
o Congresso está fazendo e V. Exª, inclusive, como
membro, está buscando fazer na CPMI do Cachoeira.
Obrigado, Senador Alvaro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Jorge Viana.
Eu faço agora um apelo ao Senador Paulo Paim
para que me dê mais alguns minutos, já que, com muita
honra, eu concedi dois longos apartes e, naturalmente, o meu tempo foi ocupado com brilhantismo pelos
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dois aparteantes. Gostaria de concluir o meu pronunciamento, pois anunciei estar na tribuna exatamente
para comunicar uma providência.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O tempo será dado, Senador, tranquilamente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
Senador Cristovam pede mais um aparte, vou conceder com prazer, e depois concluirei meu pensamento.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Na
verdade, quero fazer um comentário ao Senador Jorge
Viana. Senador Jorge Viana, eu prefiro levantar dúvida
sobre tudo isso. Agora, se eu tivesse, como o senhor,
a certeza de que o ex-Senador Jobim está falando a
verdade, eu acho que deveríamos pedir o impeachment
do Ministro Gilmar Mendes. Porque mentir dessa maneira para o povo inteiro, levantando suspeição desse
calibre contra um ex-presidente da República, é da
uma gravidade que não pode passar em branco. Não
quero dizer que estou pedindo isso, porque estou em
dúvida sobre tudo. E, na minha dúvida, eu tenho que
acreditar nele também.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
quero abordar essa questão, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, o Ministro Nelson Jobim, com a elegância
reconhecida que possui, procurou minimizar o fato.
Na verdade, ele não disse que isso não ocorreu, que
esse diálogo não aconteceu. Ao contrário. O Ministro
Jobim tentou minimizar o fato e preferiu recolher-se ao
silêncio. O Ministro Gilmar Mendes, corajosamente e
de forma peremptória, confirma o inteiro teor da matéria veiculada pela revista Veja nesse final de semana.
Ele reitera os termos do diálogo havido com o ex-Presidente Lula. De outro lado, o Presidente Lula, com o
temperamento que possui, não ficaria em silêncio se
estivesse sendo vítima de uma calúnia. Não adotaria
a estratégia do Cachoeira, de ficar calado diante das
indagações feitas, se realmente estivesse sendo vítima de uma calúnia que tem origem num Ministro do
Supremo Tribunal Federal.
Na verdade, houve uma tentativa patética de
chantagear e cooptar um Ministro do Supremo Tribunal
Federal, valendo-se de uma suposta autoridade sobre uma comissão parlamentar de inquérito instalada
no Congresso Nacional. É muito grave anunciar que
se utiliza de uma comissão parlamentar de inquérito
como mecanismo de natureza política para alcançar
objetivos escusos, tentando jogar para as calendas o
julgamento do mensalão. Tentativa, repito, patética,
mas que vem na esteira de um comportamento de
oito anos, em que a cumplicidade com a corrupção
se tornou a festa dos desonestos neste País. Nunca
houve, pelo menos, durante os anos da minha geração, um Presidente da República que se tornasse tão
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cúmplice da corrupção, como assistimos, nos últimos
oito anos, no Brasil.
Agora, Sr. Presidente, a providência que vamos
anunciar. Hoje, pela manhã, o Senador Aloysio discutiu conosco uma alternativa. Conversamos com os
Líderes dos partidos de oposição, do DEM, do PSOL,
do PPS, com os Líderes da Câmara e do Senado, e
concluímos que deveríamos encaminhar, Senador
Aloysio, ao Procurador-Geral da República a seguinte
representação:
Estabelece o Código Penal Brasileiro,
proporcionando o fundamento jurídico do presente requerimento, que constitui crime ‘usar
de violência ou grave ameaça, com o fim de
favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que
funciona ou é chamada a intetvir em processo
judicial, policial ou administrativo, ou em juízo
arbitral’, consoante disposto em seu art. 344,
em que se estabelece o tipo penal da coação
no curso do processo.
Outrossim, o art. 332 do referido diploma
legal dispõe que constitui delito de tráfico de
influência ‘solicitar, exigir, cobrar ou obter, para
si ou para outrem, vantagem ou promessa de
vantagem, a pretexto de influir em ato praticado
por funcionário público no exercício da função’
Diante dos fatos relatados, ficam evidentes os flagrantes indícios da prática desses
crimes, bem como de corrupção ativa, previsto
no art. 333 do Código Penal Brasileiro, em vista que veio a “oferecer ou prometer vantagem
indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de oficio.”
Por serem passíveis de ação penal pública, os fatos citados legitimam os presentes
parlamentares a solicitar a instauração de inquérito policial.
Neste sentido, diante de todo o exposto,
solicitamos a Vossa Excelência:
A instauração do inquérito policial para
apurar a materialidade e a autoria da pessoa
envolvida.
Promover a devida ação penal, em face
da conduta flagrantemente ilícita do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Assinam os Líderes dos partidos de oposição no
Senado e na Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, concluo dizendo: na ditadura, o
Supremo Tribunal Federal não foi derrotado. Não será
agora também. E se há aqueles que negam a existên-
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cia do holocausto, não é por isso que alguém haverá
de negar a existência do mensalão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Alvaro Dias.
Passamos a palavra ao Senador Acir, que permutou com o Senador Pedro Simon. Em seguida, falará o
Senador Jorge Viana, que permutou com este Senador.
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, quero iniciar cumprimentando a nossa
Presidenta Dilma por ter sancionado o novo Código
Florestal. Mesmo com vetos, com uma nova medida
provisória, hoje nós temos um código florestal, votado
pelo Congresso Nacional, debatido na Câmara dos
Deputados, debatido aqui no Senado Federal e sancionado pela nossa Presidenta Dilma.
Houve mudanças no Senado, voltou para a Câmara, onde também houve mudanças, assim como
vetos da Presidenta Dilma, todos pertinentes. Todas
as modificações que houve, tanto aqui, no Senado Federal, quanto na Câmara dos Deputados, assim como
o veto feito pela Presidenta, estão dentro da Constituição, dentro do nosso sistema da democracia brasileira.
A Medida Provisória nº 571, de 2012, publicada na
edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União,
juntamente com o texto do novo Código Florestal, sancionado com vetos pela Presidenta Dilma Rousseff,
introduz mais de trinta mudanças ao texto aprovado
pelo Congresso Nacional. A nossa Presidenta Dilma
sancionou o texto do novo código com doze vetos e
editou a MP para suprir lacunas deixadas pelos vetos,
o que resultou em trinta e duas mudanças. Dessas mudanças, catorze recuperam o texto do Senado, cinco
são dispositivos novos e treze são ajustes de conteúdo.
É evidente, Sr. Presidente, que os ajustes feitos
pela Presidenta não vão agradar todos os setores,
nem mesmo todos os Parlamentares, tanto da Câmara
quando do Senado, que, durante tanto tempo, debateram o assunto com a sociedade. Convivemos com a
dificuldade de construir consenso sobre um tema tão
amplo e complexo aqui, no Senado, onde, depois de
muito diálogo, conseguimos quebrar o cabo de força
entre ambientalistas e produtores rurais e elaborar um
texto equilibrado, que fosse bom para o Brasil e para
todos os brasileiros.
O mais importante é que, ao sancionar o texto
aprovado pelo Congresso, a Presidenta respeita a
decisão democrática tomada pelos representantes
do povo brasileiro e abre a possibilidade de levarmos
segurança jurídica para o campo.
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Temos ainda mais uma etapa pela frente agora,
com a apreciação da medida provisória pelo Congresso Nacional, mas creio que saberemos novamente
constuir um entendimento que seja bom para todo o
País, para o meio ambiente e para a produção agropecuária brasileira.
Sr. Presidente, nessa sexta-feira, enquanto a Presidenta Dilma e os Ministros da Agricultura, Mendes
Ribeiro, do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, e
da AGU, Luis Inácio Lucena Adams, e a Ministra do
Meio Ambiente, Izabella Teixeira, faziam o anúncio da
sanção ao Código Florestal e da nova medida provisória aqui, em Brasília, a Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária do Senado Federal realizava seu
ciclo de debates e palestras em Ji-Paraná, na região
central de Rondônia, dentro do pavilhão da I Feira de
Tecnologias e Oportunidades de Negócios, a I Rondônia Rural Show.
Os Ministros Pepe Vargas e Mendes Ribeiro tinham programado participar de nossa feira, mas, em
virtude da convocação para o anúncio da sanção ao
Código Florestal, juntamente com a Presidenta Dilma,
enviaram seus representantes, que tiveram uma participação importante na abertura da feira, no dia 24,
como também em nosso seminário da Comissão de
Agricultura, na sexta-feira. Agradecemos pelo apoio
desses dois Ministérios e também do Ministério da Pesca; enfim, ao Governo Federal, de um modo geral, que
está firmando uma grande parceria com o Estado de
Rondônia para o desenvolvimento de nossa agricultura.
Participaram do evento os representantes dos
Ministros Mendes Ribeiro e Pepe Vargas, respectivamente Dr. Francisco Jardim e Dr. Laudemir Muller, que
muito bem representaram os Ministros e os Ministérios.
Um exemplo disso foram os convênios firmados
com o Banco do Brasil para a recuperação das áreas degradadas e a integração da lavoura, pecuária e
floresta, anúncio feito pelo Vice-Presidente Nacional
do Banco do Brasil, Senador Osmar Dias, bem como
os convênios com o Banco da Amazônia, além dos
programas de assistência técnica e transferência de
tecnologia para a agricultura familiar.
A I Rondônia Rural Show, onde o show foram os
negócios e as tecnologias apresentadas aos produtores rurais, superou todas as expectativas, e a previsão de fechamento de R$100 milhões em negócios
foi superada já no primeiro dia de feira, quando foram
fechados negócios da ordem de R$115 milhões, e até
o domingo, no encerramento da feira, quando nem todos os contratos tinham sido contabilizados, a feira já
tinha fechado cerca de R$200 milhões em negócios
diretamente com os agricultores, principalmente da
agricultura familiar do nosso Estado de Rondônia, im-
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plementos agrícolas, tratores, enfim, tudo aquilo que
é necessário para melhorar a produtividade da nossa
agricultura de Rondônia.
Nessa feira, não existiam barracas com vendas
de bebidas alcoólicas nem tampouco shows com cantores. A estrela da Rondônia Rural Show foi o agronegócio, as novas tecnologias para a agricultura familiar
e o crédito facilitado para todos.
A feira ofereceu mais de dois mil itens para serem
negociados, os mais variados, para melhorar as condições de trabalho no campo e aumentar a produtividade.
Só a Emater levou para a feira projetos de pequenos produtores que, juntos, somavam cerca de
R$95 milhões.
Um dos destaques da feira foi o Fundo do Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Estado de
Rondônia, por meio do qual o Governo subsidia os
juros das operações bancárias nas transações até
R$50 mil a juro zero.
Rondônia e Bahia são os únicos Estados brasileiros que oferecem esse tipo de benefício aos pequenos agricultores. Durante a feira, mais de dez mil
financiamentos de valores pequenos, na faixa de R$2
mil a R$2,5 mil, foram fechados.
Eu quero, mais uma vez, cumprimentar o Governador Confúcio Moura, pois ele cria uma política pública com relação à agricultura do Estado de Rondônia,
com interesse em desenvolver, em apoiar a agricultura
familiar por meio de um alinhamento, que eu chamo de
uma composição entre o Governo Federal, o Ministro
da Agricultura, o do Desenvolvimento Agrário e o da
Pesca e o Governo do Estado de Rondônia, através
da Secretaria da Agricultura, liderada pelo nosso ex-Deputado Anselmo de Jesus, que cria uma parceria
com o Governo Federal e o Governo Estadual. Há um
acordo muito forte, uma ação muito forte entre a Presidenta Dilma e o Governador Confúcio Moura, em
que o beneficiado é o povo de Rondônia, é o pequeno
agricultor, a agricultura familiar, base da economia do
nosso Estado de Rondônia.
Portanto, quero, mais uma vez cumprimentar o
Governador Confúcio Moura; o Secretário Anselmo de
Jesus; o Leonel, que faz parte da equipe da Secretaria
de Estado; o nosso colega Carlos Lira, hoje Presidente
da Expojipa, em Ji-Paraná; o Vidal, Presidente do Fefa;
e todos os envolvidos nessa feira, que traz muitos benefícios para a nossa agricultura.
A preocupação nossa não é com os negócios
fechados relativos à indústria. É evidente que esses
negócios movimentam a indústria brasileira, criam empregos no sul do País e levam tecnologia ao campo.
Há muito tempo, nós, aqui mesmo nesta tribuna,
cobrávamos assistência técnica para o nosso agricultor,
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crédito fácil para o agricultor. “Vamos levar tecnologia
ao campo.” Essa cobrança foi feita por nós durante
muitos meses no ano passado, principalmente nos
amplos debates que fizemos à frente da Comissão
de Agricultura, juntamente com os demais Senadores
que integram essa Comissão tão importante no Senado Federal. Cobrávamos sempre uma ação efetiva
do Governo do Estado, uma ação efetiva do Governo
Federal, para que o agricultor pudesse ter acesso à
tecnologia, acesso a juros baratos, a crédito fácil.
E hoje nós temos, no Estado de Rondônia, um
programa com juro zero para o agricultor familiar, com
três anos de carência e mais sete anos para pagar,
ou seja, uma oportunidade grande para que o nosso
agricultor possa melhorar ainda mais a economia do
Estado de Rondônia.
Nós entendemos que esse momento é um divisor
de águas na história da agricultura de Rondônia, não
em função da feira que aconteceu no final de semana
em Ji-Paraná, mas em função do momento político que
vivemos, desse alinhamento, dessa política pública
alinhada entre Governo do Estado, Governo Federal
e também as Prefeituras, sempre apoiadas pelos Deputados estaduais, por nós aqui do Senado, todos os
Senadores, e também pela Bancada Federal.
Esperamos que, daqui para frente, os nossos
agricultores possam ser tratados como o foram neste
final de semana: com muito respeito, com muito carinho pelos bancos, pelos empresários, vendedores
de tecnologia, vendedores de implementos agrícolas,
tratores. Essa é a função de tudo isso. A partir daí, eu
não tenho dúvida de que Rondônia será outro Estado
e a nossa economia será fortalecida cada vez mais por
termos conseguido levar essa tecnologia ao campo.
Nós estamos vendo a necessidade de produzirmos cada vez mais alimentos não só para o nosso
País, mas para todo o mundo. Essa é a função do nosso
País, essa é a função do nosso Estado de Rondônia.
Nós queremos fazer com que Rondônia seja um Estado produtivo, assim como o é o Estado do Paraná,
o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de Santa
Catarina, o Estado de São Paulo.
Rondônia é um Estado jovem que está iniciando
ainda. Teve a sua primeira feira tecnológica que possibilitou a presença de várias empresas brasileiras,
levando essa tecnologia aos nossos agricultores.
Em nosso seminário da Comissão de Agricultura, Sr. Presidente Paulo Paim, todos os debatedores
destacaram a necessidade de ampliação do acesso às
novas tecnologias para o pequeno agricultor familiar
por meio de assistência técnica e crédito com o apoio
e investimentos do Governo Federal. O Vice-Presidente
do Banco do Brasil, ex-Senador Osmar Dias, que tra-
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balhou por dezesseis anos aqui nesta Casa e sempre defendeu o agricultor brasileiro, esteve presente
também na nossa audiência e anunciou a abertura
de crédito para revitalização de áreas degradadas de
pastagens, café e cacau dentro do programa da agricultura de baixo carbono, que prevê a integração das
lavouras com a pecuária e a floresta.
Os pequenos agricultores do segmento familiar
poderão captar até R$130 mil, e os médios e grandes
agricultores, até R$ 1 milhão. O financiamento poderá ser pago em um prazo de até 12 anos, com uma
carência de até três anos para o início do pagamento.
Essa linha de crédito estava aberta apenas para
a recomposição florestal e, agora, será estendida para
a recuperação das lavouras e pastagens.
O Vice-Presidente do Banco do Brasil anunciou
também a abertura do seguro para a safra do café, que
estará disponível a partir do dia 1º de julho. Com isso,
o agricultor poderá fazer o seguro de até 80% de sua
produção estimada para o ano e não ficará no prejuízo
em caso de seca, excesso de chuvas ou outras perdas
que não estão previstas.
Portanto, quero também cumprimentar a Embrapa, a Emater e a Ceplac, que estiveram e estarão presentes em todo esse processo, com uma importância
cada vez maior, porque não adianta somente levarmos
tecnologia ao campo, não adianta darmos crédito aos
nossos agricultores. Nós precisamos que, juntamente
com isso, o agricultor tenha assistência técnica. E é
através da Emater, da Embra e da Ceplac que vamos
conseguir isso. Quando todas essas forças se unem,
se juntam e trabalham concatenados, não há dúvida
do futuro da agricultura, não há dúvida do futuro do
desenvolvimento do nosso Estado de Rondônia.
Portanto, Senador Paim, nosso Presidente, nós
temos certeza de que, a partir desse ato político, deste momento político que vivemos, teremos uma Rondônia pujante, uma Rondônia contribuindo cada vez
mais com o nosso País e com o mundo na produção
de alimentos.
Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Acir, pelo seu pronunciamento.
Passamos, de imediato, a palavra ao Senador
Jorge Viana, que permutou com este Senador.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Caro
Senador Paim, que presidente esta sessão neste primeiro dia da semana, ainda há pouco fiz um aparte
ao Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB, e expus a
minha opinião quanto à tentativa de envolver o nosso
querido Presidente Lula em um episódio que, enten-
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do, certamente cabe aos Ministros esclarecer; o que
já estão fazendo.
Srªs e Srs. Senadores – inclusive, quero me dirigir ao caro Senador Aloysio Nunes –, venho à tribuna
para, em primeiro lugar, cumprimentar a Presidente
Dilma pelo veto, atitude que expressou ao homenagear o trabalho que fez o Senado – do qual V.Exª, inclusive, foi um dos engenheiros –, na busca de realizar
alterações necessárias ao Código Florestal brasileiro,
mas de maneira a levar em conta as opiniões da comunidade científica, dos movimentos sociais, dos interessados, no caso, os produtores rurais e entidades
não-governamentais. Mas, de certa maneira, ficamos
frustrados quando cedemos. V. Exª foi um dos que, no
dia da votação, abriu mão de posicionamentos bem
embasados, para que pudesse haver entendimento,
mas, quando a matéria voltou para a Câmara, houve
modificações e, lamentavelmente, alguns que nos ajudaram, aqui, a construir um entendimento desconsideraram aquilo que fizeram e promoveram mudanças
que levaram a Presidenta da República, felizmente, a
vetar essa matéria.
Como eu havia comentando, ela tinha a posição
explicita do Congresso: de um lado o Senado, que mediou um texto bom para o Brasil e que levava em conta
os interesses dos produtores e mantinha, explicitamente, a defesa do nosso meio ambiente; e a Câmara que,
lamentavelmente, criou um texto em que, mesmo com
um olhar superficial, se encontrava ali uma insegurança jurídica e uma retirada de proteção – que a lei deve
trazer, como estabelece a Constituição – dos nossos
recursos naturais.
Para que aqueles que nos assistem possam compreender, agora estamos diante da Medida Provisória
nº 571, de 2012, que carrega a lei e faz alterações na
Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, alterando as Leis
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, nº 9.393, de 19
de dezembro de 1996, e nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Revoga, também, a antiga lei do Código
Florestal, Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 e
a Lei nº 7.754, de 14 de abril de 1989 e a medida provisória, que foi editada à época pelo então Presidente Fernando Henrique, que alterou a área de reserva
legal no Brasil, a Medida Provisória nº 2.166/67 de 24
de agosto de 2001.
Eu pude acompanhar a Presidenta Dilma e vi,
primeiro, que ela envolveu um conjunto de ministros
e ministérios nessa matéria. Segundo, que ela procurou o aconselhamento e o debate com os cientistas,
com os juristas, com interlocutores envolvidos nessa
matéria, e o resultado, em minha opinião, se quiser-
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mos ser justos com a Presidenta Dilma, o resultado é
bom para o Brasil.
A disputa do veto, a campanha que a sociedade
fez pelo veto, campanha a que me associei, tendo em
vista as perigosas modificações que a Câmara dos
Deputados fez, essa campanha foi muito importante – a sociedade se expressou. Primeiro mostrou sua
preocupação com o futuro, com os nossos recursos
naturais. É óbvio que um país tropical como o nosso,
que tem 20% da biodiversidade do Planeta, que tem
12% da água doce, que tem a maior área de floresta
tropical do mundo, que é um verdadeiro continente, o
Brasil não pode repetir os erros que os países europeus já cometeram, os países da América do Norte já
cometeram e de outras regiões do Planeta de primeiro destruir tudo que tem para depois tentar recompor
o possível.
O Planeta hoje já não suporta o padrão estabelecido por nós, por nossa civilização de produção e
consumo. Se os quase dois bilhões de habitantes deste Planeta, que são sete, alcançassem o que é justo,
o que é um bom e um adequado objetivo, um padrão
razoável de vida, mesmo assim, se seguíssemos nesse padrão, nesse modelo de produção e consumo, o
mundo não aguentaria. Ou seja, estamos discutindo
que temos de tomar uma atitude e já mudando o padrão
de produção de consumo do Brasil para um padrão de
produção e consumo sustentáveis.
A Rio+20 se aproxima e lá estão os temas: discutir desenvolvimento sustentável, economia verde,
combate à pobreza. E é exatamente na hora em que
o mundo para no Brasil, no Rio de Janeiro, para discutir, para debater os limites que devemos impor ao
modelo econômico insustentável, e criar as condições,
não para um modelo econômico sustentável ou não
para nos encontrarmos com o desenvolvimento sustentável, mas para criarmos a base de uma civilização
sustentável, o Brasil, nesse momento, faz uma importante modificação na sua legislação. E é óbvio que a
Presidenta Dilma traz de volta a responsabilidade do
Brasil com a legislação ambiental.
Eu falei com a Ministra Isabela e queria cumprimentá-la; cumprimentar a Advocacia Geral da União; o
Gabinete Civil da Presidência da República, a Ministra
Gleisi, que tanto se empenhou; o Ministro Pepe Vargas,
que foram os construtores desse texto que resgata o
entendimento construído aqui no Senado, mas que
também não desrespeita a Câmara dos Deputados.
Ao contrário, quando a Presidenta Dilma estabelece
alterações, inclusive no texto do Senado, favoráveis
essas alterações ao agricultor familiar, aos pequenos
produtores, mais uma vez a Presidenta Dilma acerta
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e faz com que o Brasil comece a pagar a dívida que
tem com os menos favorecidos.
Não sei se todos que me assistem pela TV Senado e me ouvem pela Rádio Senado ou me acompanham pela Internet têm noção. Mas no Brasil nós
temos 5.498.506 imóveis rurais. A área é de quase 600
milhões de hectares, 599.139.517 hectares. Agora, o
Brasil ainda deve muito, ainda tem muito a fazer, ainda
deve muito quando o tema é reforma agrária.
Vejam os senhores: desses 5.498.506 imóveis
rurais no Brasil, de zero a um módulo fiscal – estou me
referindo a propriedades que dependendo da região não
passam de 10 hectares, nós temos 3.599.896 imóveis
rurais. Ou seja, 65% dos imóveis rurais têm menos de
um módulo fiscal; de cada 100, 65 têm menos de um
módulo fiscal, menos de dez hectares, pegando o Sul
e o Sudeste do Brasil.
O grave é que, mesmo sendo 65% das propriedades rurais do Brasil, elas ocupam, Senador Paim,
apenas 9% da área dos imóveis rurais no Brasil. Dos
seiscentos milhões de hectares, apenas 9% estão nas
mãos de quem tem um módulo fiscal ou menos de dez
hectares, mas são 65% dos proprietários.
De um módulo a dois, são 879 mil proprietários,
e eles têm 16% dos imóveis rurais no Brasil e apenas
7% da área.
De dois módulos a quatro módulos fiscais, temos
490 mil pequenos proprietários com 9% dos imóveis,
tendo uma área de 8% da total dos imóveis rurais no
Brasil.
Resumindo, já que o Senado tinha feito uma diferenciação para os proprietários de até quatro módulos e na minha tabela, se considerarmos os imóveis
acima de quatro módulos fiscais no Brasil, vamos ter
um total de número de imóveis de 527 mil, 4% dos
imóveis brasileiros, apenas 4%; mas esses 4% dos
proprietários do Brasil têm quase 64% da área dos
imóveis rurais no Brasil.
Quer dizer, é muito desigual, é uma situação absolutamente insustentável. E nós sabemos que mais de
um terço da produção do agronegócio no Brasil vem dos
agricultores familiares, vem do pequeno proprietário.
E a Presidente Dilma, de maneira acertada, deu
um tratamento diferenciado para a agricultura familiar,
para os pequenos proprietários.
Então, Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, eu queria rapidamente também deixar claro
que a Presidente Dilma não só fez o veto que penso
que atende, sim, ao interesse da sociedade brasileira,
que fez um grande movimento para que não se permitisse a anistia aos desmatadores, para que não se
flexibilizasse a legislação brasileira, a fim de que os
desmatamentos ilegais seguissem, mas também fez
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um veto, de acordo com o que eu, outros colegas e o
Senado esperávamos, fez um veto acompanhado de
uma medida provisória, para que não fique lacuna.
O agricultor brasileiro, hoje, não suporta mais a
insegurança jurídica, não suporta mais a dúvida, e,
quando falo dos menores produtores, estou me referindo a mais de 4,5 milhões de pequenos proprietários no
Brasil que não suportam mais a insegurança jurídica,
a fiscalização em cima deles, a justiça agindo contra
eles por conta do enfrentamento de radicais ruralistas
contra companheiros e companheiras que defendem
uma proteção maior e melhor para o meio ambiente.
Como Senador, tive o privilégio de ser um dos
relatores dessa matéria. Pelo meu Twitter, falei no fim
de semana e hoje reforcei que tudo indica que o relator dessa medida provisória será o Senador do PMDB
Luiz Henrique. Creio que a relatoria estará em boas
mãos, porque o Senador Luiz Henrique, por ser de um
partido que tem a maior bancada, aqui, no Senado, no
Congresso, tem a prerrogativa da indicação da relatoria. Então, penso que a relatoria não poderia estar em
mãos melhores. O Senador Luiz Henrique nos ajudou
a construir um entendimento no Senado, abriu mão de
convicções que sempre carregou consigo para ajudar
a fazer um texto bom para os agricultores, bom para
o meio ambiente e bom para o Brasil.
A Presidente Dilma dá agora uma oportunidade
para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para
o Congresso ter o entendimento necessário para virarmos a página desse conflito.
Tenho falado, e repito, aqui, da tribuna: ninguém
produz bem se não tem o meio ambiente como aliado.
Não é possível que esse confronto radicalizado, que
não traz uma única árvore de volta, que não protege
nossas florestas, siga pautando o debate no Brasil. Precisamos de um novo Código Florestal que proteja as
nascentes, os nossos rios, as nossas florestas, a nossa biodiversidade, mas que dê segurança para que os
agricultores possam produzir e trabalhar dentro da lei.
Um Novo Código Florestal precisa ser votado para
que o Brasil mude a agenda e estabeleça nova política
para o setor florestal brasileiro, que é capenga. Não
tem sentido termos a maior área de floresta tropical
do Planeta e participarmos com 4% do PIB florestal do
mundo. Não tem sentido. Eu, que venho da Amazônia,
termos um continente verde sem políticas dirigidas para
os amazônidas e para a Amazônia. Não tem nenhum
sentido, Presidente Paim. A miséria está presente na
região mais rica do nosso País e uma das mais ricas
do mundo, que é a Amazônia.
Isso é falta de uma política florestal adequada para
valorizar a nossa floresta, valorizar o manejo florestal
sustentável. Nós precisamos de uma nova governança
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para o setor florestal no Brasil. Água e floresta são as
nossas maiores riquezas naturais. Nós temos que ter
um adequado tratamento para as nossas águas; também um adequado tratamento para as nossas florestas. Floresta e água são ativos da maior importância
para a vida e para a economia, mas não são tratadas
até hoje como tal em nosso País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não posso deixar de me manifestar também com o posicionamento de alguns mais radicalizados. Querer dizer que
a Presidenta Dilma, com essa Medida Provisória nova,
põe o meio ambiente sem proteção é desrespeitar a
verdade, é desrespeitar a boa fé, é desrespeitar o que
está escrito.
A Medida Provisória que hoje foi encaminhada
para o Congresso, de nº 571, de 2012, que faz as devidas correções no texto do Código Florestal votado
na Câmara, garante todas as salvaguardas ambientais
que o Código Florestal brasileiro sempre trouxe. Essa
Medida Provisória mantém claramente a preservação
das florestas e dos biomas brasileiros. A produção
agrícola sustentável, pela primeira vez o Brasil aponta
antes da Rio+20. E mais ainda, o atendimento às questões sociais sem prejudicar o meio ambiente, cuidando
dos pequenos produtores, dos agricultores familiares.
A Ministra Izabella foi muito bem na apresentação, de maneira didática. E aí não dá para disfarçar
que por trás da fala de alguns está a tentativa de esconder a verdade.
O Brasil tem hoje – e a medida provisória permite – de fazer um acerto de conta com o desmatamento ilegal. Com essa medida provisória, o Brasil pode,
sim, zerar o desmatamento ilegal de nossas florestas.
E mais do que isso, o Brasil é o mais eficiente País do
mundo em fazer o monitoramento de suas florestas,
em monitorar o quanto foi destruído.
Há quinze anos, a destruição chegava a 30 mil
km2. Entre a Rio 92 e a Rio+20, foram desmatados mais
de 30 milhões de hectares de florestas ao longo desse
período de vinte anos, uma área duas vezes maior do
que a área do meu Estado, o Estado do Acre. O Brasil,
nos últimos anos, só conta e anuncia – e conta com
eficiência – o quanto de floresta está sendo destruído. Com o novo Código Florestal, pela primeira vez, o
Brasil vai poder contabilizar a floresta recomposta, a
recomposição florestal.
E aí, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
queria concluir dizendo que é muito importante que
façamos esse diferencial. O que estamos discutindo,
na hora de se fazer a mais importante alteração no Código Florestal, que é a recomposição florestal, é que
aqueles que – parece-me – querendo ter uma maior
proteção, querendo ter toda a floresta de volta, radica-
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lizam, batem o pé, dizendo que não podem flexibilizar
para aqueles que querem vir fazer a recomposição e
se reencontrar com a legislação. Eu não acho correta
essa posição, porque esse confronto entre ruralistas
e ambientalistas radicalizados não trouxe uma árvore
de volta, não trouxe um hectare de floresta de volta às
margens dos nossos rios.
Agora não. Com o CAR – Cadastro Ambiental
Rural; com o PRA – Programa de Recuperação Ambiental; com os prazos recolocados; com os princípios
recolocados no Código; com as datas; com o vínculo
de que só terá acesso, depois dos quatro anos e meio
– no caso, cinco anos –, a crédito aqueles que tiverem
aderido ao Cadastro Ambiental Rural, que estiveram
recuperando o dano ambiental que porventura tenham
causado em suas propriedades, com esse arranjo todo,
com a recomposição da base do texto do Senado, certamente essa é uma lei que veio para durar e para nos
ajudar a sair da ilegalidade.
Agora, vamos separar as coisas.
Aqui no Senado, nós já apresentamos a lei dividida em duas partes: as disposições permanentes, que
trazem com elas o rigor da legislação construída ao
longo de décadas no Brasil, e as disposições transitórias, que enfrentam o problema do passivo ambiental
brasileiro. Esse é um diferencial. Não se pode, usando
ou tentando abusar da boa-fé do povo brasileiro, distorcer as duas coisas. São coisas distintas.
Acho que quando a Presidente Dilma põe cinco
metros de recomposição para quem tem menos de um
módulo fiscal, Senador Paim, ela não está mudando
para pior a legislação brasileira. Até 1986, o Código
Florestal exigia cinco metros de floresta para quem
estivesse ocupando área nas margens dos rios com
menos de 10 metros de largura.
Então, fazer essa flexibilização para os pequenos, que também vão ter que fazer a recomposição
florestal, é uma mão estendida. Trazer o conceito de
vereda de volta, de áreas úmidas de volta, de pousio
de volta, são passos importantes que merecem o registro neste Senado.
Concluo a minha fala dizendo, Senador Paim, que
o Brasil agora, se nós aqui no Senado tivermos o bom
senso, se prevalecer o interesse nacional, certamente
vamos ter a união de todos para aprovar essa medida
provisória o quanto antes, virar essa página, e o Brasil seguir mostrando para o mundo que é um país que
combateu e zerou o desmatamento ilegal; que é um
país que estendeu a mão para aqueles que querem
sair da ilegalidade, vir para a legalidade, ajudando a
conservar os nossos recursos naturais e fazer do Brasil
uma grande potência produtora de alimentos.
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Estou seguro de que com esse novo código o Brasil pode, sim, seguir sendo uma referência ambiental,
mas criando-se as condições para que possa assumir,
em algumas décadas, o primeiro lugar em produção
de alimentos no mundo. Isso é fundamental, porque o
Brasil, nesses últimos 10, 15 anos tem dado uma lição
de que é possível reduzir o desmatamento, aumentar
a produtividade e aumentar a produção.
E com o novo Código Florestal que a Presidente
Dilma encaminha através da Medida Provisória, que
leva em conta o trabalho que fizemos no Senado, as
condições estão dadas. Mais uma vez depende só
do Congresso brasileiro para que possamos seguir
em frente com o nosso Brasil e chegarmos à Rio+20
como vamos chegar, com a autoridade não só de quem
sedia o mais importante evento ambiental do mundo,
mas como alguém que tem muito a ensinar ao mundo
sobre preservação do meio ambiente e sobre produção de alimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Jorge Viana, defendendo,
com muita convicção, a posição da Presidenta Dilma,
que vetou em parte o Código Florestal.
Como orador inscrito, o Senador Aloysio Nunes
Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Enquanto V. Exª vem à tribuna, a Presidência
comunica às Srªs e aos Srs. Senadores que a sessão
destinada a comemorar o centenário de Janary Nunes,
pioneiro e primeiro Governador do Estado do Amapá,
será realizada às 10 horas do dia 4 de junho do corrente, segunda-feira, no plenário do Senado Federal.
Informa, ainda, que a sessão solene do Congresso Nacional destinada a comemorar o Dia Mundial do
Meio Ambiente será realizada às 12 horas do mesmo
dia, 4 de junho, também no plenário do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Aloysio Nunes, com a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, há
muitos anos, no curso de um ácido debate parlamentar,
ecoou nesta Casa uma das lições de Santo Agostinho,
que dizia respeito ao fato de que a exacerbação de
determinadas virtudes pode agravar o inconveniente
de determinados vícios.
A solidariedade é, inegavelmente, uma virtude
excelsa. Ela permite, inclusive, traçar uma linha distintiva entre os seres humanos e os demais seres vivos
do reino animal. A prática da solidariedade decorre,
inclusive, de uma lição ou de um mandamento bíblico,
evangélico, que se encontra presente em todas as reli-
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giões: não faças a outrem o que não queres que façam
a ti. Mas a solidariedade na vida pública está sujeita
a determinados limites que são dados pela educação
republicana, e diria, que é o respeito às formas, o respeito às regras do funcionamento das instituições, a
noção dos limites.
O Presidente Lula tem manifestado solidariedade
aos seus companheiros que são réus no processo do
mensalão. Provavelmente o fez no âmbito privado, no
círculo de amizades, em relação àqueles que foram
seus colaboradores durante anos de luta política e de
governo, e chegou a fazer também no âmbito público,
ao classificar o mensalão de uma farsa. E levou essa
caracterização a ponto de ser ele o estopim deflagrador da CPMI hoje em funcionamento no Congresso
Nacional.
Acontece, Sr. Presidente, que os jornais nesse
fim de semana nos deu notícia de que o Presidente
Lula ultrapassou os limites da solidariedade, mesmo
da solidariedade pública, quando, no afã de proteger
os seus companheiros de um julgamento que ele teme
que seja impiedoso e injusto, ousou exercer uma pressão absolutamente reprovável sobre um ministro do
Supremo Tribunal Federal.
Vejam os Srs. Senadores como a atmosfera pestilencial do mensalão continua a contaminar o ar que
nós respiramos. Decorridos mais de seis anos dos fatos
revelados de compra de votos no Congresso Nacional
pelo Presidente da República, continua havendo ainda
no ar as emanações que vêm desse episódio.
O Presidente Lula é homem que tem virtudes que
reconheço e que todos reconhecemos, mas creio que
o reconhecimento público, mesmo por parte da oposição, e a idolatria de que ele é objeto por parte de seus
correligionários, levaram-no a perder a consciência dos
limites que devem ser traçados pela educação republicana. Os fatos narrados constituem uma ação reprovável do ponto de vista ético, do ponto de vista moral,
uma ação eivada da mais profunda indelicadeza, mas
sobre ser antiética, imoral e indelicada, a conduta é
tipificada também no Código Penal Brasileiro.
O Líder Alvaro Dias se referiu às providências
que a oposição vai tomar em relação a esse episódio.
Elencou pelo menos três artigos do Código Penal que,
no nosso entender, são aplicáveis à conduta do Presidente da República e que podem levá-lo a ter sérias
dores de cabeça com a Justiça. Eu me deteria num
deles apenas: é o art. 344 do Código Penal, inserido
no Capítulo III desse Código, dos crimes contra a administração da Justiça. O art. 344 tipifica o crime de
coação no curso do processo.
Eis o que diz o artigo:
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“Usar da violência ou grave ameaça com o fim
de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona
ou é chamado a intervir no processo judicial, policial,
administrativo ou em juízo.
Pena: reclusão de um a quatro anos”.
E multa além da pena correspondente à violência.
Vejam os senhores que nós temos presentes no episódio noticiado pela revista Veja e que já começam a ser
corroborados por episódios que aparecem em outros jornais – eu cito especialmente a reportagem estampada no
jornal O Globo de autoria do Jornalista Jorge Moreno – os
elementos se encaixam como uma luva, os elementos do
fato incorporado. Houve grave ameaça a uma autoridade
judicial, chamada a intervir no processo judicial. Quem é
essa autoridade? É o Ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Gilmar Mendes. Qual é o processo em
que ele é chamado a intervir? É o processo do mensalão.
Qual foi a grave ameaça usada contra ele pelo Presidente Lula? Fazer com que uma pretensa viagem a Berlim
se transformasse em um episódio a ser investigado pela
CPMI, como forma de abalar talvez, irremediavelmente a
autoridade moral do Ministro. Essa foi a ameaça. É bom,
é conveniente adiar o julgamento do mensalão. Até aí nós
teríamos uma inconveniência. Até ai nós teríamos uma conduta desabrida, mas quando o Presidente Lula agrega a
essa consideração de que seria preciso adiar o julgamento
do mensalão a grave ameaça de trazer o Ministro à baila
da CPMI, destruindo com isso a sua reputação de homem
de bem, de julgador, de Ministro do Supremo Tribunal. Aí
nós temos o crime de coação no curso do processo. E é
um crime de mera conduta, um crime formal. Não precisa
para se caracterizar da produção do resultado. Não é necessária a produção do resultado, basta a grave ameaça.
É diante disto que nós estamos. E qual foi o instrumento
usado pára fazer a grave ameaça? Foi uma instituição do
Congresso Nacional. Uma Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito. Com isso o ex-Presidente além de ter insultado
o Ministro do Supremo Tribunal Federal insultou o Congresso e mais particularmente os membros da situação
que integram essa CPMI, que foram apresentados como
sendo “meros fantoches”, “meros espantalhos”, vestidos
com roupas esfarrapadas para espantar passarinhos. Foi
assim que foram apresentados os membros da CPMI,
injustamente porque entre os situacionistas que integram
existem deputados e senadores comprometidos com o
exercício correto do mandato parlamentar.
Por essas razões, Sr. Presidente, essa notícia
nos enche de tristeza, de consternação e creio que
o Presidente Lula deveria pedir desculpas à Nação
pela conduta que ele se permitiu contra o Ministro do
Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes
Ferreira, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir
Moka, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo o Senador Aloysio, com
a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Antes, porém, há sobre a mesa o Requerimento nº 487, de 2012.
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramitação em conjunto dos Projetos de
Lei do Senado nºs 192, 289, 744, 761, de 2011 – são
projetos Complementares – e 35, 89, 100, 114, de
2012, Complementares, por versarem sobre o mesmo assunto, Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal (FPE).
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 487, DE 2012
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento
Interno, a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei
do Senado nºs 192, 289, 744 e 761 de 2011 – Complementares, e 35, 89, 100 e 114 de 2012 – Complementares, por versarem sobre o mesmo assunto (Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE).
Sala das Sessões, de de 2012. – Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento será publicado e posteriormente incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 255, II, alínea “c”, Item 8, do Regimento Interno.
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Waldemir Moka, eu não vou usar os vinte minutos. Só
quero fazer aqui três registros.
Primeiro, quero encaminhar à Mesa um documento que me foi entregue pelo Movimento Dignidade
aos Aposentados e Trabalhadores do Brasil. O Movimento Dignidade aos Aposentados e Trabalhadores
me encaminhou um abaixo-assinado com o objetivo
de pressionar democraticamente a Câmara dos Deputados a votar projetos que beneficiem os milhões
de contribuintes do Regime Geral da Previdência. Os
projetos são os seguintes: primeiro, o PL 3.299/2008,
que acaba com o fator previdenciário; o segundo, o PL
4.434/2008, que trata da recomposição do valor das
aposentadorias e pensões; o terceiro é o PL 01/2007,
que reajusta o valor das aposentadorias e pensões,
acompanhando o crescimento do salário mínimo. Esses três projetos de lei casualmente são de nossa au-
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toria e já foram aprovados, por unanimidade aqui, no
Senado Federal. Em conversa que tive com um dos
coordenadores do Movimento, Sr. Oswaldo Colombo
Filho e outros, a ideia é entregar o documento com as
assinaturas para o Presidente da Câmara dos Deputados. O link do abaixo-assinado está disponível na
minha página na Internet: www.senadorpaim.com.br.
Também, Sr. Presidente, como tenho recebido telefonema de inúmeros prefeitos, eu não queria trazer
este assunto ao Plenário, mas também não tem nada
demais. Faço somente para fazer um esclarecimento
aos prefeitos. Por isso, resolvi trazer à tribuna do Senado a discussão pertinente às indicações das bancadas
dos Estados ao Orçamento da União, justamente porque
estamos reiniciando o novo ciclo orçamentário. Estamos
nesta Casa desde 2003, e acompanhei a tramitação do
orçamento ano a ano, justamente porque entendo que a
peça orçamentária é um canal de efetivação das políticas
públicas. Apesar do seu caráter autorizativo, é na Lei do
Orçamento que consignamos os recursos necessários
para o cumprimento das metas do Governo e dos anseios
da nossa sociedade. Seja uma emenda para construção
de estradas, de pontes ou para implementação de políticas educacionais ou ainda para fomento da agricultura,
o que importa é que possamos atender as prioridades
determinadas pelos governos dos Estados.
A emenda de bancada se presta exatamente para
isto: indicação de recursos que possam reduzir as desigualdades regionais e potencializar os investimentos
do Estado. Até 2006, as bancadas estaduais podiam
executar as emendas intituladas “rachadinhas”, ou seja,
os recursos da emenda de bancada eram divididos pelos parlamentares para atender suas bases eleitorais.
Acontece, Sr. Presidente, que, com a inovação do texto
da Resolução n° 1/06-CN, passou-se a exigir que essas emendas tenham caráter estruturante ou refiram-se a projetos de grande vulto, de interesse coletivo.
Ficou, desde então, vedada a aprovação de emendas
com designação genérica, ou que, durante a execução orçamentária, possam resultar em transferência
para mais de um Ente federativo ou entidade privada.
Dessa forma, não mais é possível a distribuição
de recursos de bancada para dividir entre os Municípios de sua base eleitoral. Estou falando isso porque os
prefeitos estão me ligando, querem que eu faça isso. Eu
não posso fazer! A Resolução nº 6 me proíbe. Portanto,
o ano de 2006 criou um novo marco regulatório para
a elaboração das proposições coletivas, valendo não
apenas para as bancadas estaduais, mas também para
as emendas de Comissão. Eu não posso fazer emenda
de comissão nem de bancada, mandando verba para
este ou aquele Município, mas sim para os grandes
temas: reforma agrária, educação, saúde, habitação,
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infraestrutura. Acontece, Sr. Presidente, que alguns
parlamentares, desavisados dessa alteração legislativa, insistem em fracionar as emendas de bancada.
Ressalto ainda que emendas coletivas foram
concebidas para atender os interesses maiores dos
Estados ou das comissões setoriais que defendem
áreas temáticas específicas. Ao permitir que a emenda de bancada se transforme, como a gente fala em
linguajar bem popular, na chamada rachadinha, estamos, a meu ver, regredindo a um passado que já ficou
superado com a nova redação dada à Resolução n°
1/2006, do Congresso Nacional. Devemos distinguir
muito bem o que é emenda coletiva do que é emenda
individual. As coletivas devem servir ao Estado e pertencem ao colegiado, enquanto as individuais são de
deliberação do próprio parlamentar. Ele faz o que bem
entende, pode mandar para este ou aquele Município.
Ele poderá adotar o critério que mais lhe convier. Eu,
por exemplo, mando para todo o Estado do Rio Grande
do Sul. São 497 municípios. Eu divido o valor por 497
e mando a mesma quantia para cada um, seguindo a
ordem, sempre, do menor para o maior, primeiro para
o mais pobre e depois para os Municípios considerados mais ricos. Os coordenadores de bancada têm
por obrigação organizar os diversos interesses para
que a conjunção de esforços, objetivamente, sirva ao
enfrentamento de problemas estaduais e não a interesses individuais de cada parlamentar.
Sr. Presidente, faço esse esclarecimento, esperando que as bancadas que cometeram esse equívoco
voltem, como eu diria, ao leito natural do rio. Toda a
água do rio, como diz a canção, vai desaguar no mar
ou nos oceanos. Então, que a gente respeite a Resolução nº 1, porque se não começaremos a causar
problemas para deputados e senadores. Dizem: “Como
é que tal deputado, ou tal senador, mandou e vocês
não mandaram?” Então, para evitar esse problema,
faço este encaminhamento, esclarecendo que entendo que algum parlamentar pode ter se equivocado,
achando que podia.
Por fim, Sr. Presidente – já vou terminar –, quero
cumprimentar o Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas,
Rio Grande do Sul. Os trabalhadores do Sindicato dos
Metalúrgicos de Canoas, ao qual pertenço e de que
sou sócio, fizeram um acordo com a MWM Internacional para redução da jornada para 40 horas semanais.
A conquista faz parte de um conjunto de propostas
aprovadas em assembleia e visam preservar cerca
de 200 postos de trabalho. Cumprimento o Sindicato na pessoa do Paulo Chitolina, que atualmente é o
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas.
Está aqui a matéria, na íntegra. Esse foi um movimento que eles fizeram. Se, em um período “x” de
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meses, eles derem a mesma produção com a jornada
reduzida a 40 horas, a empresa assume o compromisso de manter as 40 horas por tempo indefinido. Os trabalhadores aceitaram o desafio, com o princípio, que
nós também defendemos, de que, com menos horas
trabalhadas, há menos acidentes, mais produtividade,
e a qualidade do produto ainda é melhor.
Então, os trabalhadores, baseados nisso, aceitaram o desafio – repito – e vão se comprometer até
a aumentar a produção numa jornada menor. Isso é
interessante. Estão todos de parabéns.
Por fim, cumprimento o presidente da Câmara,
Deputado Marco Maia, que esteve num congresso estadual da CUT no Rio Grande do Sul e disse que, se
depender dele, será votado, ainda este ano, o projeto
de nossa autoria e o do Senador Inácio Arruda – um
do Senador Inácio Arruda e outro de nossa autoria –
que tratam da redução de jornada para 40 horas e o
fim do fator previdenciário.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª e peço que considere, na íntegra, os meus pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Movimento Dignidade aos Aposentados
e Trabalhadores do Brasil está à frente de um abaixo-assinado com o objetivo de pressionar a Câmara dos
Deputados a votar três projetos que beneficiam os
cerca de 40 milhões de Contribuintes do RGPS (Regime Geral da Previdência Social) e também aos 8,4
milhões de aposentados e pensionistas.
Os projetos são os seguintes: 1°, o PL 3299/2008,
que acaba com o Fator Previdenciário; 2°, o PL
4434/2008, que trata da recomposição do valor das
aposentadorias e pensões; e 3°, o PL 01/2007, que
reajusta o valor das aposentadorias e pensões, com
o mesmo índice do salário mínimo.
Esses três projetos de lei são de nossa autoria e já
foram aprovados por unanimidade no Senado Federal.
Em conversa que tive com um dos coordenadores
do movimento, Sr. Oswaldo Colombo Filho, a idéia é
entregar o documento com as assinaturas para o presidente da Câmara, deputado Marco Maia.
O link do abaixo-assinado está disponível na
minha página na internet www.senadorpaim.com.br
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, considero oportuno trazer a este Plenário
a discussão pertinente as indicações de Bancada ao
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Orçamento da União, justamente porque estamos reiniciando um novo ciclo orçamentário.
Estou nesta Casa desde 2003, e acompanhei a
tramitação do orçamento ano a ano, justamente porque entendo que a peça orçamentária, é um canal de
efetivação das políticas públicas.
Apesar do seu caráter autorizativo, é na lei do
orçamento que consignamos os recursos necessários
para o cumprimento das metas do governo e dos anseios da nossa sociedade.
Seja uma emenda para construção de estradas
ou para implementação de políticas educacionais ou
ainda para fomento da agricultura, o que importa é
que possamos atender as prioridades de determinada
comunidade ou do nosso Estado.
A emenda de Bancada se presta exatamente
para isso: indicação de recursos que possam reduzir
as desigualdades regionais e potencializar os investimentos do Estado.
Até 2006 as bancadas estaduais podiam executar as emendas intituladas “rachadinhas”, ou seja, os
recursos da emenda de bancada eram divididos pelos parlamentares para atender suas bases eleitorais.
Com a inovação do texto da Resolução n.° 1/06CN, passou-se a exigir que essas emendas tenham
caráter estruturante ou refiram-se a projetos de grande
vulto, de interesse coletivo.
Ficou desde então vedada a aprovação de emenda com designação genérica ou que, durante a execução orçamentária, possa resultar em transferências
para mais de um ente federativo ou entidade privada.
Desta forma, não mais é possível a distribuição
de recursos de bancada para municípios diversos.
Portanto, o ano de 2006 criou um novo marco regulatório para a elaboração das proposições coletivas,
valendo não apenas para as Bancadas Estaduais, mas
também para as emendas de Comissão.
Acontece que alguns parlamentares, desavisados desta alteração legislativa, insistem em fracionar
as emendas de Bancada.
Lamentavelmente esse fato tem ocorrido.
Ressalto ainda que emendas coletivas foram
concebidas para atender os interesses maiores dos
Estados ou das comissões setoriais que defendem
áreas temáticas específicas.
Ao permitir que a emenda de Bancada se transforme em rachadinha, estamos, a meu ver, regredindo a
um passado que já ficou superado com a nova redação
dada à Resolução n° 1/2006, do Congresso Nacional.
Devemos distinguir muito bem o que é emenda
coletiva e o que é uma emenda individual.
As coletivas devem servir ao Estado, e pertencem ao colegiado enquanto as individuais são de deliberação do próprio parlamentar, que poderá adotar
o critério que melhor lhe convier.
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Os coordenadores das bancadas tem por obrigação organizar os diversos interesses para que a
conjunção de esforços objetivamente sirva ao enfrentamento de problemas estaduais e não a interesses
individuais de cada parlamentar.
Creio eu, Sr. Presidente, que isso só tem acontecido em algumas Bancadas por engano, por desconhecimento da Resolução n.° 1/06-CN.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Trabalhadores da MWM International conquistam
redução da jornada para 40 horas semanais
A conquista faz parte de um conjunto de proposta
aprovadas em assembleia que visam preservar cerca
de 200 postos de trabalho na empresa
Cerca de 850 dos 1.200 funcionários da MWM
International Motores, líder em tecnologia e desenvolvimento de motores diesel da América Latina e afiliada
do grupo norte-americano Navistar Engine, um dos
principais fabricantes de motores diesel do mundo,
aprovaram em assembleias realizadas na tarde desta
quarta, 23, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de
Canoas e Nova Santa Rita, um conjunto de propostas
negociadas entre a empresa e o sindicato/comissão de
fábrica, visando a preservação de aproximadamente
200 postos de trabalho. Entre estas propostas está a
redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais.
Há cerca de duas semanas, alegando “desaquecimento da economia e a ameaça que tal fato
representaria aos trabalhadores e ao equilíbrio econômico-financeiro das empresas”, a direção da MWM
International, a fim de “preservar empregos”, propôs
um acordo coletivo exclusivo para seus funcionários
prevendo a redução da jornada dos trabalhadores e
trabalhadoras em 20%, combinada com a redução de
15% dos salários (inclusive as remunerações e gratificações de diretores e gerentes), para um prazo de três
meses (junho, julho e agosto). Em princípio, a empresa
se comprometia em manter integralmente direitos como
férias e 13° salário, e a estabilidade no emprego de
todos os funcionários até meados de outubro. Quem
optasse por sair, o desligamento seria considerado
como pedido de demissão voluntária (PDV) e a empresa pagaria todas as verbas rescisórias. Por fim, a
empresa anteciparia um reajuste de 7,5% nos salários
(4,88% das perdas inflacionárias entre maio/2011 e
abril/2012, mais um aumento real de 2,5%).
Depois de duas reuniões de negociação, os dirigentes sindicais e membros da comissão de fábrica
conquistaram mais alguns avanços que permitiram a
aprovação por unanimidade das propostas, entre os
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quais a adoção por parte da empresa da redução da
jornada de trabalho para 40 horas semanais. “Acreditamos que a MWM será pioneira nesta que é uma
antiga reivindicação da classe trabalhadora. A classe
patronal sempre transfere para os poderes legislativo
e executivo a responsabilidade de aprovar uma emenda constitucional para mudar a jornada de 44 para 40
horas semanais e a empresa provou que isso não é
necessário. A redução pode ser aprovada em acordos
coletivos”, opinou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita, Paulo Chitolina.
Veja abaixo o conjunto de propostas de acordo
coletivo aprovadas por unanimidade pelos trabalhadores e trabalhadoras da MWM International:
REDUÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE JORNADA
Durante os três meses do acordo (junho, julho e
agosto), os trabalhadores teriam jornada semanal reduzida em 20%, ou seja, trabalhariam de segundas a
quintas-feiras, folgando nas sextas-feiras;
REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL
A partir de 1° de setembro, a empresa adotaria
jornada semanal de 40 horas, sem redução salarial. Na
ocasião, os três turnos de trabalho sofreriam pequenas
mudanças para garantir a continuidade da produção;
REDUÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE SALÁRIOS
Os salários de todos - inclusive chefias - sofreriam redução de 15% durante a vigência do acordo
coletivo (junho a agosto). Essa perda seria amenizada
pelo reajuste de 7,6% concedido a partir de 1° de maio;
RECUPERAÇÃO DE SALÁRIOS
As “perdas” causadas pela redução extraordinária de 15% nos salários seriam compensadas no
PRO - Programa de Resultados Operacionais. Quando a produção atingir a meta de 140 mil motores/ano,
a empresa faria o ressarcimento dos valores salariais
reduzidos neste acordo;
REAJUSTE SALARIAL (DATA-BASE)
A empresa concederia reajuste de 7,6% sobre
maio/2012 para todos os salários, a fim de recuperar as
perdas inflacionárias (INPC acumulado entre maio/2011
e abril/2012) e garantir um aumento real de 2,6%,
amenizando a redução extraordinária de salários do
acordo. Caso a categoria conquiste percentual maior,
a diferença seria repassada a todos. Caso conquiste
percentual menor, a diferença não seria descontada;
GARANTIAS DE EMPREGO
Durante a vigência do acordo e nos 45 dias seguintes, todos os trabalhadores teriam garantidos seus
postos de trabalho;
DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO
A empresa garante o pagamento de todas as
verbas rescisórias para quem optasse por desligar-se
do quadro por PDV (pedido de demissão voluntária).
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Inclusive pagaria em rescisão complementar a recuperação salarial quando os resultados operacionais
atingissem a meta de 140 mil motores/ano produzidos;
RESULTADOS OPERACIONAIS
A empresa garante a alteração da cláusula da
participação nos lucros/resultados que impõe o limite
mínimo de produção, permitindo que os trabalhadores
possam receber 90% do benefício.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu quero, antes de iniciar o meu pronunciamento,
rapidamente, me manifestar sobre um tema em torno
do qual eu não estava com intenção de me pronunciar,
mas, diante da fala, aqui, de um eminente Senador do
PSDB, eu me vejo na obrigação de me manifestar. Diz
respeito às notícias, divulgadas pela revista Veja, que
tratam de um encontro do Presidente Lula com o Ministro do Supremo Tribunal Gilmar Mendes.
Não tenho aqui procuração para defender ninguém, mas, em primeiro lugar, conheço de muitos anos,
de muitos, muitos anos, o Presidente Lula. Conheço
o seu espírito democrático, conheço o valor que ele
atribui a preceitos fundamentais da democracia, entre eles o respeito à autonomia, à independência e à
soberania entre Poderes.
O Presidente Lula é um democrata autêntico.
Alguém que muitos chegaram a incentivar para que,
diante da força popular que tinha e tem, que exerce,
aprovasse uma emenda constitucional para se reeleger pela segunda vez Presidente da República, e o
Presidente Lula nunca, em nenhum momento, cogitou dessa possibilidade. Nunca, no Brasil, nós tivemos
tanta liberdade de imprensa, de organização quanto
existiu no seu governo, tanto respeito aos movimentos
sociais. Portanto, eu não consigo imaginar a hipótese
de o Presidente Lula exercer algum tipo de pressão
sobre quem quer que seja para viabilizar uma decisão
do seu interesse no Judiciário.
Aliás, o que há de bom nessas notícias é que
foi uma conversa a três. Eu prefiro, então, ficar com
a versão do ex-Ministro Nelson Jobim, de que esses
assuntos a que se referiu o Ministro Gilmar Mendes
não foram tratados, e o próprio Ministro Gilmar Mendes, depois da saída de Lula, não demonstrou nenhum
tipo de indignação com a conversa que teria havido.
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Mas vou ficar por aqui porque acho que haverá,
da parte do Presidente Lula, uma resposta contundente em relação a isso.
Não imagine a oposição que isso vai nos fazer
desviar do trabalho que estamos fazendo na CPMI
que investiga a atuação da organização supostamente dirigida pelo Sr. Carlos Cachoeira. Com certeza, há
interesse de muitos de que essa investigação não caminhe. Então, tentar agora colocar essa temática como
centro da CPMI, certamente, não é o desejo desta Casa.
Sr. Presidente, antes de iniciar o meu pronunciamento, eu queria parabenizar a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, que completou 112 anos no último
dia 25 de maio, tendo sua história se iniciado com o
Instituto Soroterápico Federal. Criada com o objetivo
de fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica
e combater outros problemas da saúde pública brasileira, a Fiocruz sempre contribuiu de forma decisiva
para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias e
para o debate da ciência no setor da saúde no Brasil.
Parabéns à Fiocruz e a todos os seus funcionários e
funcionárias.
Mas eu queria registrar, no dia de hoje, a importância da decisão da 2ª Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, tomada no dia 15
deste mês, que manteve suspensa a conhecida lei da
dupla porta no Sistema Único de Saúde. Essa lei permitia que até 25% das vagas de hospitais públicos de
São Paulo geridos por organizações sociais pudessem
ser usadas por pacientes particulares e com planos de
saúde. Em sua decisão, o juiz da 5ª Vara considerou
que o decreto favorece a prática da dupla porta de entrada, selecionando beneficiários de planos de saúde
privados para atendimento nos hospitais públicos geridos por organizações sociais, promovendo a institucionalização da atenção diferenciada, com preferência
na marcação e no agendamento de consultas, exames
e internações. Para o juiz, o decreto representa uma
evidente afronta ao Estado de direito e ao interesse
público primário da coletividade. Eu digo ainda, Sr.
Presidente, caros colegas, que ele fere o princípio da
universalidade do Sistema Único de Saúde consignado no art. 196 da Constituição Federal, que determina
que a saúde é um direito de todos e dever do Estado.
Os Promotores de Justiça Arthur Filho e Luiz
Roberto Faggioni, do Ministério Público de São Paulo, que ajuizaram a ação civil pública, alertaram ainda
para outro agravante, considerando a realidade do
Estado de São Paulo, mas que também se repete em
vários outros lugares deste País. Eles ressaltam que a
medida criaria uma situação aflitiva na saúde pública,
pois os dependentes do SUS perderiam 25% dos leitos
públicos dos hospitais estaduais de alta complexidade,
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que já são notoriamente insuficientes para atenderem
à demanda da população.
O mérito do caso ainda será julgado pela 5ª Vara
da Fazenda Pública. Mas eu gostaria de salientar a
importância da decisão do Tribunal de Justiça de São
Paulo, para que não criemos dois sistemas de saúde
pública no Brasil: um dos ricos e um dos pobres, que
terminam privilegiando os cidadãos que podem pagar
pelos planos de saúde, em detrimento da população
mais carente, que só pode contar com o SUS.
Sou inclusive autor do Projeto de Lei do Senado
nº 366, de 2011, já tramitando na Câmara dos Deputados, garantindo a gratuidade nas unidades do SUS
e coibindo a “dupla porta”. Isso porque o princípio da
gratuidade do SUS não está referido de maneira expressa na Constituição Federal, mas é aceito como
princípio implícito nela, uma vez que a saúde é dever
do Estado, de acesso universal e igualitário.
Portanto, meu projeto estabelece a gratuidade
como um princípio explícito do SUS. A intenção é
evitar iniciativas como essas tomadas em São Paulo,
que terminam desvirtuando o sentido da saúde pública. Já existe hoje um movimento de apropriação dos
serviços públicos de saúde por interesses privados, o
que tem sido visto mais frequentemente em hospitais
de ensino, especialmente os universitários. Se continuarmos nesse caminho, teremos a generalização ou
banalização da “dupla porta”.
Caros Colegas, eu gostaria, portanto, de parabenizar a Justiça de São Paulo pela decisão lúcida, bem
como a iniciativa do Ministério Público de São Paulo.
Essa é uma luta que acompanhamos de perto há muitos anos, tanto como médico, como ex-Ministro, como
militante da área da saúde.
Espero que haja também o apoio, agora, dos
nobres Deputados Federais para a aprovação definitiva do nosso projeto, coibindo, assim, a dupla porta.
Estaremos assim, de fato, consolidando a saúde
pública deste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Humberto
Costa, concedo a palavra, como orador inscrito, ao
Senador Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Antes, porém, a Presidência designa
o Senador Renan Calheiros como membro titular, em
substituição ao Senador Romero Jucá, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 570, de 2012, conforme Ofício nº 142,
de 2012, da Liderança do PMDB no Senado Federal.
É o seguinte o ofício:
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Of. GLPMDB nº 142/2012
Brasília, 28 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a substituição do Senador Romero Jucá, membro
Titular da Comissão Mista, com a finalidade de analisar
a Medida Provisória nº 570, de 15 de maio de 2012
e nomear em sua vaga, o Senador Renan Calheiros.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo
a tribuna desta Casa para ampliar a voz dos paraibanos que estão sendo vítimas da indústria da multa e
da perseguição aos ciclomotores, as populares motos
chamadas “cinquentinhas”.
Esse é um problema que precisa ser corrigido
urgentemente, pois ocorre, na maioria dos Estados,
uma lacuna existente no Código de Trânsito Brasileiro,
que delegou às prefeituras o poder de conceder autorização para conduzir o veículo ciclomotor, definidas no
Código Brasileiro de Trânsito como veículo de duas ou
três rodas, provido de um motor de combustão interna
e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a
50 quilômetros por hora.
Na semana passada, tive a oportunidade, em
João Pessoa, de participar de uma reunião com centenas de condutores desses veículos. Indignados, os
relatos me chamaram a atenção e confirmam a forma
desumana e insensível do modelo administrativo instalado na Prefeitura de João Pessoa em parceria com
o Governo do Estado.
Uma ação conjunta para apreender as “cinquentinhas” tem espalhado o medo entre os trabalhadores
daquela cidade, da minha querida João Pessoa, que
encontraram, Presidente, naquele veículo, uma forma
de se deslocar para o seu trabalho e para suas casas,
minimizando os efeitos do trânsito caótico e do sistema
de transporte coletivo insuficiente, pois na capital da
Paraíba inexistem obras de mobilidade urbana.
Pois bem, pelo Código de Trânsito Brasileiro, é
competência da prefeitura o licenciamento dos ciclomotores, entre eles as já devidamente batizadas, e
aqui repetimos, de motos “cinquentinhas”. Diz o art.
129 do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 129. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração animal obedecerão à regulamentação
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estabelecida em legislação municipal do domicílio ou
residência de seus proprietários.
Em João Pessoa, não existe estrutura para emissão desse licenciamento e, paralelo a isso, o Detran
da Paraíba está apreendendo os veículos e aplicando
multas aos seus condutores, ou seja, os condutores
estão sendo penalizados por aquilo que seria responsabilidade da Prefeitura Municipal de João Pessoa.
E qual é a razão de o Detran tomar essas dores a
não ser a financeira, a ânsia de querer arrecadar para
que o Governo imponha a sua vontade naquele Estado?
É uma ação suspeita entre Prefeitura e Governo
do Estado, que são do mesmo partido, somente para
espalhar o medo aos trabalhadores. O Detran trouxe
para si uma responsabilidade que, pelo Código de
Trânsito Brasileiro, é da prefeitura.
Na busca de arrecadar, o Governo, ao invés de
fiscalizar a utilização dos equipamentos de segurança e inibir o uso de motos por menores de idade, está
aplicando multas e apreendendo os ciclomotores de
trabalhadores simples, humildes. Para se ter uma ideia,
Sr. Presidente, eles fazem uma ação planejada nos
grandes canteiros de obras, que têm um grande número de usuários desses ciclomotores. Eles esperam
a hora que termina o trabalho daquelas pessoas, que
ainda vão perder tempo para chegar a casa, vão perder dia de trabalho para tentar liberar as suas motos e
muitas vezes, quando chegam ao local onde era para
estar apreendido, o veículo ainda não está lançado no
sistema do Detran, e eles perdem mais um dia para
terem suas motos liberadas.
Recebi inúmeros relatos dando conta de que a
fiscalização está sendo realizada em locais já mapeados, por haver um grande número de trabalhadores
usuários dessa moto.
A multa do reboque é de R$50 por moto apreendida, só que o reboque transporta, em média, 12 “cinquentinhas”. E, na legislação, estabelece-se que cada
transporte do reboque seria 50, e não 600, como eles
estão praticando de forma ilegal e repudiável.
Além disso, a diária do pátio custa cerca de R$6.
Na média, o proprietário, por ineficiência por parte da
operação da Companhia Batalhão de Trânsito, paga
até R$70 para liberar sua moto, que, muitas vezes, é
apreendida mais de uma vez por mês. O pagamento é
estranhamente feito em barracas. O pagamento – repito – é feito em barracas montadas em frente ao Batalhão de Trânsito, e o recibo não é emitido pelo Detran
nem pela Companhia de Trânsito. O recibo é emitido
por empresas particulares de reboque. E não se tem
conhecimento de licitação para prestar esse serviço.
É muito estranho o que está ocorrendo na Paraíba,
mas também tem acontecido tanta coisa de que só o

639

Terça-feira 29 21823

povo da Paraíba está tendo conhecimento! E o povo
está repudiando essa prática desse Governo, que dizia que ia adotar novas práticas, só que, efetivamente,
está cumprindo o compromisso de campanha, mas as
novas práticas estão sendo utilizadas para prejudicar
o povo da Paraíba.
Srªs e Srs. Senadores, peço ao Governo do meu
Estado e à Prefeitura de João Pessoa que tenham
sensibilidade com as pessoas. O paraibano sofre com
essas ações desumanas.
Todos nós sabemos que, no trânsito, é preciso
fiscalizar e educar, não criar uma indústria de multas,
principalmente nesse caso, quando a maioria dos condutores são trabalhadores, pais e mães de família, que
usam esse transporte para reduzir o efeito caótico do
trânsito, para poder usufruir o tempo na convivência
com sua família.
Essa ação na Paraíba é pura perseguição e ânsia de arrecadar mais e mais impostos. A Prefeitura
de João Pessoa deve assumir seu papel definido em
lei. Como cobrar do condutor se a prefeitura não faz
a sua parte? Pelo Código, é dela a responsabilidade
de conceder a autorização de condução. Não o faz
e permite a ação predatória do Governo, pela forma
de arrecadar, a não ser que seja de forma ilícita que
a prefeitura esteja arrecadando, porque, senão, ela
está, simplesmente, sendo conivente com uma ação
do Governo, transformando a Prefeitura de João Pessoa em uma secretaria de quinto escalão do Governo
do Estado, sem autonomia, sem cobrar, sem reivindicar e sem propor os direitos do povo daquela cidade.
Quero aqui assumir o compromisso de iniciar o
debate nacional sobre a regulamentação das chamadas “cinquentinhas” – já pedi, inclusive, audiência ao
Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. Elas fazem
parte da nova realidade do trânsito do País. Precisamos encarar esse novo momento. Vamos debater uma
alternativa, para deixar claro, no Código de Trânsito
Brasileiro, os deveres e direitos dos seus condutores,
bem como do Poder Público.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado e que Deus proteja a todos!
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Cícero Lucena.
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Prezado Senador Waldemir Moka, que preside
esta sessão, prezado Senador Cícero Lucena, demais
Senadores e Senadoras, ouvintes da Rádio Senado e
telespectadores da TV Senado, não poderia deixar de
usar a tribuna, na tarde de hoje, para tecer alguns co-
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mentários, ainda que breves e iniciais, sobre os vetos
da Presidenta Dilma à proposta do Código Florestal
aprovada na Câmara dos Deputados e sobre a edição
de uma medida provisória que busca preencher as lacunas deixadas pelo veto.
Já tive oportunidade de contextualizar várias vezes, desta tribuna, como a proposta do Código Florestal chegou ao Senado. Naquele momento, o ambiente
era extremamente radicalizado, com muitas criticas da
opinião pública ao texto aprovado pela Câmara dos
Deputados. E o Senado, com grande esforço – quero
registrar aqui que contou com a participação muito importante do Senador Waldemir Moka –, construiu um
ambiente de diálogo, de entendimento que propiciou
a construção de um texto equilibrado, que, depois, Senador Moka, foi reconhecido, inclusive, pelos críticos
mais ácidos do processo, que compreenderam que o
Senado fez o melhor que era possível, naquele momento, compatibilizando a segurança jurídica necessária para a continuidade das atividades produtivas
no meio rural brasileiro com a preservação ambiental.
Numa primeira leitura dos vetos da Presidenta
Dilma e da edição da medida provisória, eu quero aqui
registrar, mais uma vez, que a melhor alternativa para
o Brasil – tenho convicção disso – era o texto aprovado
pelo Senado na íntegra. Na íntegra! Nós teríamos encerrado essa discussão, teríamos virado essa página
e poderíamos começar a construir um novo momento
de entendimento, construindo uma agenda comum,
uma agenda de convergência nacional em relação a
novas formas de produção, que, aliás, é algo que terei
oportunidade de falar mais detidamente desta tribuna,
talvez ainda nesta semana, sobre o que considero um
legado da Rio+20, uma agenda de convergência nacional em torno de temas como água, como alimentos,
como energia, como biodiversidade, como democracia
e como investimento em ciência, tecnologia e inovação.
Mas eu quero aqui aplaudir alguns vetos da Presidenta Dilma em relação a determinados temas que
estavam presentes na proposta do Senado e, ao mesmo tempo, demonstrar minha preocupação com alguns temas inseridos na medida provisória e que, em
minha opinião, significam um retrocesso do ponto de
vista ambiental.
Em relação aos vetos, é importante registrar que
o art. 62 do texto do Senado, que definia os critérios de
recomposição das áreas de preservação permanente,
ficou completamente mutilado após apreciação pela
Câmara, que regulamentava apenas a recomposição
de rios de até dez metros de largura e não se referia
aos demais. Isso poderia criar entendimentos diversos como, por exemplo, um entendimento, digamos,
mais radical, de que, em não definindo quanto deveria
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recuperar, deveria recuperar o total das áreas de preservação permanente, indo, portanto, de trinta metros
até quinhentos metros para rios mais largos.
Outro entendimento é o de que, se era preciso,
se era obrigado a recuperar pelo menos quinze metros
em rios de até dez metros de largura, essa obrigatoriedade deveria ser no mínimo a mesma para rios mais
largos. E isso iria gerar uma verdadeira confusão, em
segurança jurídica, no meio rural brasileiro. Portanto,
o veto a esse trecho foi absolutamente correto. Também foi correta a previsão na medida provisória de
restrição a qualquer tipo de concessão ou de crédito
rural, crédito agrícola, àqueles produtores que não se
cadastrassem no cadastro ambiental rural, aqueles
que não promovessem a sua regularização, porque
não teria sentido algum fazer um grande esforço de
regularização ambiental e não haver nenhuma punição
para aqueles produtores rurais que não buscassem a
regularização ambiental.
Fiquei muito feliz também com o retorno, através
da medida provisória, de um artigo, de um inciso, que
foi apresentado a partir de uma emenda, que foi incorporado no texto do Senado a partir de uma emenda de
minha autoria, fundamental para bioma Cerrado, que
hoje é o bioma mais ameaçado do Brasil e que tem
um papel fundamental no abastecimento de água de
várias bacias hidrográficas brasileiras, especialmente as bacias do Paraná, do Tocantins e Amazonas.
A emenda retorna à regra que considera as veredas
áreas de preservação permanente, definindo um limite
de 50 metros a partir das áreas alagadas como áreas
de preservação permanente em torno das veredas. É
fundamental, porque vereda é uma fitofisionomia do
Cerrado em que aflora o lençol d’água e, portanto, é
fundamental no nascedouro de córregos, de rios que
vão alimentar as bacias hidrográficas. E também obriga
a recomposição nos mesmos patamares das veredas.
Entendo que as veredas devam ter efetivamente um
tratamento diferenciado.
Considero importante também e lembro que o
tema mais espinhoso ao ser tratado aqui no Senado foi
a questão dos mangues. Os mangues são os grandes
berçários da fauna marinha e, portanto, sua definição
de mangues como área de preservação permanente.
E me lembro que até o último momento, pelo texto
do Senador Luiz Henrique e incorporado pelo Relator Jorge Viana, os mangues ficavam como áreas de
preservação permanente em toda a sua totalidade.
No entanto, houve o movimento, especialmente de
Senadores ligados ao Nordeste, que compreendia a
importância de duas atividades econômicas que acontecem na região de Salgados e Apicuns, que, muitas
vezes, se confundem com a região dos mangues, que
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são as atividades de carcinicultura e de extração de
sal, as salineiras.
Depois de muita negociação, que envolveu o
Ministério do Meio Ambiente, nós construímos um
texto que permitia esse tipo de atividade econômica,
mas respeitando critérios extremamente rigorosos e
percentuais, definindo limites para o desenvolvimento
dessas atividades, compatibilizando a preocupação
da atividade produtiva com a preservação ambiental.
Registro que não era a minha posição sobre o
tema. Acabei, em função do acordo, concordando com
o texto, mas, desde o primeiro momento, defendia a
tese de que os mangues, em sua totalidade, deveriam
se transformar em áreas de preservação permanente.
Porém, o que me preocupa no texto, Sr. Presidente Waldemir Moka, é que, ao refazer o artigo referente às normas para a recuperação de áreas de
preservação permanente, a Presidenta da República,
o Governo Federal, entendeu por bem reduzir a obrigatoriedade de recomposição das áreas de preservação permanente para pequenas propriedades, levando
essa obrigatoriedade até cinco metros para quem tem
até um módulo fiscal, até oito metros para quem tem
de um a dois módulos fiscais, e quinze metros – que
era o texto original – para quem tem de dois a quatro
módulos fiscais.
Entendo as razões da Presidenta da República
de fazer isso. É claro que, em função da vontade manifestada pela Câmara, se o texto fosse absolutamente
igual, é certo que ele seria derrotado na Câmara dos
Deputados, e buscou-se, então, compatibilizar uma
alternativa intermediária entre o texto do Senado e o
texto da Câmara, buscando criar condições políticas
para a sua aprovação na Câmara dos Deputados.
E quero registrar que desde o primeiro momento entendi que seria mais eficiente e mais efetivo garantir um programa de financiamento para o pequeno
produtor, para que ele realmente tivesse condições
de recuperar suas áreas de preservação permanente, do que simplesmente reduzir a obrigatoriedade de
recomposição.
E alerto para o fato de que, ainda tendo que recompor menos do que teria inicialmente, cinco metros
ou oito metros, se não houver apoio do governo, um
programa de apoio e de financiamento do governo para
os pequenos agricultores, para os agricultores familiares, eles não terão condições de fazer a recuperação
dessas áreas de preservação permanente. Até porque
o texto editado pela medida provisória retoma o texto
do Senado, que também foi uma emenda de minha
autoria, reproduzindo uma decisão do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) de que o pequeno
produtor poderia recuperar suas áreas de preserva-
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ção permanente por meio da restauração passiva, ou
seja, isolando a área, permitindo a recomposição da
vegetação. Acontece que, mesmo para cercar cinco
metros, há um custo que não é pequeno, para o agricultor familiar ou para o pequeno agricultor é preciso
apoio para fazer isso. E é de interesse da coletividade,
do conjunto da população, e não apenas de quem está
no meio rural, a recuperação das áreas de preservação permanente, porque são elas que vão garantir vida
aos rios brasileiros. É bom lembrar que um rio grande
não nasce grande; os rios nascem pequenos, tornam-se médios e, depois, grandes, porque um rio acaba
sendo afluente de outro maior, até termos a criação
dos grandes rios.
E é aí que faço a grande crítica à medida provisória, à qual apresentarei uma emenda buscando corrigir
essa distorção. Entendo que o texto adequado é o texto
do Senado. Houve um retrocesso na medida provisória
no que se refere à recuperação das nascentes, dos
olhos d’água, daquele momento que, como uma criança, é o mais frágil da vida, da existência de um rio, de
um curso d’água. É exatamente na sua nascente onde
todos os cuidados devem ser tomados, onde nenhum
tipo de concessão pode ser feita, para que tenhamos
as nascentes funcionando e alimentando os pequenos
rios, que alimentarão os médios rios, que alimentarão
os grandes rios, que desaguarão no oceano; no nosso
caso, no oceano Atlântico.
Porque, vejam bem, o texto do Senado que, em
minha opinião, por mais um equívoco grave da Câmara, foi retirado do texto da Câmara, garantia isso. E
esse foi um acordo produzido no Senado, com a anuência da Câmara. É importante que fique registrado
nos Anais do Senado. O Senador Moka teve um papel
fundamental nisso. Participei de diversas reuniões com
o Senador Moka e com várias lideranças na Câmara
dos Deputados. Uma pena que o Deputado Moacir Micheletto tenha partido no meio desse processo, porque
ele foi um grande articulador na Câmara dos Deputados, era uma grande liderança na Câmara dos Deputados no que se refere aos compromissos acordados
em relação ao Código Florestal e a compreensão da
importância estratégica das nascentes ficou revelada
ali, naquele texto do Senado, onde definíamos como
30 metros as áreas de preservação permanente em
torno de nascentes e de olhos d’água em qualquer
tamanho de propriedade.
E aí, neste caso, entendo que não podemos ter
um tratamento diferenciado para nascentes e olhos
d’água em função do tamanho da propriedade, porque a importância estratégica para o País, para as
bacias hidrográficas, para o sistema hídrico brasileiro
é a mesma, independente do tamanho de proprieda-
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de. Eu entendo que reduzir a cinco metros as áreas
de preservação permanente de um olho d’água ou de
oito metros, se a propriedade tiver até dois módulos
fiscais, é insuficiente, ou mesmo 15 metros para as
demais propriedades, como ficou no texto da medida
provisória, é absolutamente insuficiente.
Neste caso, tínhamos que garantir, sim, uma proteção maior, uma proteção de pelo menos 30 metros,
que era o que dizia o texto do Senado e que eu pretendo
apresentar como emenda para que prevaleça o bom
senso. Nós estamos falando de nascentes, de olhos
d’água, de uma questão estratégica para não apenas
o futuro do País, mas para a sustentabilidade da nossa
agricultura, para garantir as futuras gerações com a
qualidade de vida pelo menos equivalente ou igual à
que nós temos hoje. Ou seja, uma legislação como o
Código Florestal é uma legislação transgeracional, é
uma legislação que não pode ter uma visão imediatista.
É claro que temos que buscar – como buscamos aqui
no Senado – garantir segurança jurídica, mas ela tem
que ter os olhos voltados para as futuras gerações, ela
tem que estar com os olhos voltados para o futuro, e
se tem um bem precioso, um bem que devemos preservar como preservamos a vida, esse bem é a água.
Portanto, nós temos que restabelecer uma proteção adequada às nossas nascentes e aos nossos
olhos d’água.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse debate está apenas recomeçando. Eu gostaria de ter
visto o texto do Senado aprovado na Câmara e de
estar entrando em outra agenda, mas essas são as
minhas considerações iniciais deste recomeço de debate. Teremos oportunidade de subir à tribuna outras
vezes para discutir este tema que, sem dúvida, é de
interesse nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Rodrigo Rollemberg.
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Antonio Russo.
O SR. ANTONIO RUSSO (Bloco/PR – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde sexta-feira, o Brasil está debatendo o futuro do Código Florestal. Mais uma vez, o assunto divide opiniões, colocando em confronto visões de mundo que poderiam
ser convergentes, mas que, em função de tendências
ideológicas, detalhes técnicos pontuais, dissonâncias
específicas, protelam soluções e estendem prazos à
revelia das expectativas da sociedade brasileira.
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Estamos vendo segmentos da sociedade se ocupando extensamente em levantar os pontos negativos
dos vetos da Presidente Dilma Rousseff em relação ao
projeto aprovado pela Câmara dos Deputados.
Concordo com inúmeras opiniões de lado a lado,
especialmente dos representantes da classe produtiva, mas o que quero ressaltar aqui, Sr. Presidente, é
que devemos nos debruçar com responsabilidade e
flexibilidade sobre a medida provisória publicada hoje
no Diário Oficial com o objetivo de preencher as lacunas deixadas pelos 12 vetos e pelas 32 alterações ao
Código Florestal.
Acredito que é urgente chegar a um grande consenso nacional em torno desse importante tema.
Para mim, é muito mais importante garantirmos
a segurança jurídica no campo do que tomarmos qualquer posicionamento em função da preocupação midiática com a Rio+20. Para isso, é necessário, acima
de tudo, maturidade política.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também
ocupo a tribuna, hoje, para falar de outro tema importantíssimo para o nosso País: a precariedade da nossa
infraestrutura em transportes.
Feita a escolha histórica pelo modal rodoviário,
com as vicissitudes inerentes a esse tipo de transporte, o desenvolvimento nacional e a continuidade de
nosso progresso econômico dependem, em grande
medida, de uma rede de estradas adequada e de boa
qualidade para a circulação de nossas mercadorias,
seja para o mercado interno, seja para a exportação.
Da sua precariedade, ou insuficiência, surgiu o
que se convencionou chamar de custo Brasil, gastos
adicionais consequentes das dificuldades e dos prejuízos ocorridos durante o transporte dos produtos.
Ora, com uma malha total de 212 mil quilômetros
de estradas de rodagem pavimentadas, sendo somente 62 mil pertencentes à rede federal, ficou bastante
custosa e difícil a sua regular manutenção.
Ademais, Sr. Presidente, o Estado como operador direto de infraestrutura é um modelo superado em
todo o mundo desenvolvido, onde o seu papel natural
reside no planejamento, na regulação e na fiscalização
de todo o sistema.
Neste ano, os investimentos em rodovias caíram
30% em relação a 2011. Infelizmente, o que vemos
pelas estradas são as ações “tapa-buraco”, que não
resolvem o problema.
Por isso, meus nobres Colegas, é que vemos
com bons olhos o anúncio de que o Governo planeja,
expandindo os casos de sucesso no setor, a concessão de 19 novos trechos de nossas rodovias para a
exploração da iniciativa privada.
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Dentro do modelo tradicional e mais utilizado, Sr.
Presidente, essas rodovias serão concedidas e ficarão
sob a responsabilidade total dos concessionários, que
arcam com seus custos de manutenção. Mas também
há a possibilidade de implantação de modelos alternativos, como a concessão somente da administração
ou patrocinada, nos casos de rodovias com volume de
tráfego e rentabilidade menores.
O fato é que se trata de adequada saída gerencial
para um problema que nos aflige de maneira tão profunda e que afeta, inclusive, a segurança de milhões
de brasileiros e brasileiras que circulam, diariamente,
em nossas estradas.
No total, são 8.973 quilômetros de estradas que
podem transferir-se para o controle da iniciativa privada, que terá a responsabilidade de reformá-las, de
conservá-las e de torná-las seguras para o tráfego de
pessoas e de mercadorias.
Dentre essas rodovias, destaco a BR-163, entre
Bataguassu e Sonora, cujos 707 quilômetros de extensão formam a principal via de escoamento da região.
Notória e tragicamente conhecida como “rodovia
da morte”, pelo alto número de acidentes lá ocorridos, a
BR-163 requer do motorista mais experiente o máximo
de atenção, devido aos desníveis da pista e problemas
em seus quesitos de segurança.
Ora, sabemos todos das dificuldades operacionais e gerenciais da máquina pública, que tem condicionantes e instâncias burocráticas próprias à gestão
dos recursos públicos. Assim, ficam mais complicados
e demorados os trâmites para a execução de serviços
essenciais de manutenção e controle dessas rodovias.
Nesse sentido, Sr. Presidente, o modelo de concessão – quando bem elaborado e executado, obviamente – torna-se uma alternativa bastante interessante para a solução desses problemas, com resultados
satisfatórios já consagrados em nosso País.
De acordo com a última pesquisa realizada pela
Confederação Nacional dos Transportes (CNT) sobre
a qualidade de nossa malha de rodovias, mais de 66%
das estradas administradas pelo Poder Público foram
consideradas regulares, ruins ou péssimas. Enquanto
isso, esse índice foi de apenas 12% nas estradas sob
regime de concessão.
Tais números, Sr. Presidente, indicam, de maneira inequívoca, que a administração das rodovias sob
gestão privada têm obtido melhores resultados em
relação às rodovias gerenciadas pelo Estado, pelos
motivos já expostos e conhecidos por todos.
É claro que a cobrança de pedágios costuma
gerar reações negativas naturais, principalmente para
aqueles que transitam com regularidade pelos trechos
concedidos. Mas, com o passar do tempo, ao percebe-
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rem as melhorias em sua trafegabilidade, os usuários
acabam se convencendo da necessidade e do acerto
na mudança em sua gestão.
Como representante de Mato Grosso do Sul e
da região Centro-Oeste, meus caros Colegas, tenho
a exata noção da importância de termos rodovias seguras e bem conservadas.
Hoje, somos o celeiro deste País, a nova e mais
frondosa fronteira agropecuária brasileira, e precisamos, cada vez mais, de boas vias de circulação para
que nossa crescente produção possa ser escoada sem
percalços ou custos exorbitantes adicionais.
Também afirmo, Sr. Presidente, que, por essa característica, é de fundamental importância para Mato
Grosso do Sul ampliar sua malha ferroviária. Por isso,
estamos reivindicando a construção de dois traçados
da Ferrovia Norte-Sul e da Ferrovia do Pantanal em
nosso Estado. Nossa região é um grande polo produtor, onde estão instaladas grandes fábricas que geram
um montante de mais de 10 milhões de toneladas a
serem transportadas por ano.
Sr. Presidente, o modelo de concessão de rodovias à iniciativa privada é uma solução que naturalmente ganha força na medida em que o Estado, com
suas inerentes dificuldades gerenciais, não consegue
manter a qualidade e os bons níveis de gestão em
determinados serviços.
Assim também acontece com nossos presídios.
Absolutamente falido e em colapso, o sistema prisional brasileiro precisa, com urgência, buscar modelos
alternativos de concessão para sair desse verdadeiro
caos em que se tornou.
Folgo em saber que o Ministério da Justiça estuda
promover a privatização de alguns presídios, de acordo
com a sua localização e natureza. Tais unidades modelos seriam, dessa forma, administradas por empresas com muito mais agilidade e flexibilidade gerencial,
diminuindo suas despesas e problemas operacionais
sem comprometer, obviamente, a segurança do recinto.
Não tenho dúvidas de que caminhamos para
esse modelo de concessão, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores. Caso contrário, ficaremos à margem do
progresso e do desenvolvimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Antonio
Russo, concedo a palavra, como orador inscrito, ao
Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
Orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Antonio Russo, eu queria cumprimentar V. Exª
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pelo seu brilhante pronunciamento e dizer que serei
obrigado a plagiar um pouco as suas palavras, porque
entendo que elas representam o caminho certo, o bom
senso e a proposta de que o Brasil precisa.
Sr. Presidente, o Ministro da Fazenda anunciou,
na semana última, medidas importantes visando a
manter a economia aquecida, garantindo o nível de
emprego e renda. Foram medidas de natureza fiscal
e creditícia voltadas principalmente para a indústria
automobilística. Eu gostaria de afirmar ao Ministro a
minha concordância com a preocupação do Governo,
mas chamar a atenção para as medidas.
A relação crédito/PIB no Brasil passou de 22%
para quase 50% no período de um ano. Esse percentual não é elevado, comparando-se com outros países,
mas, considerando a taxa de juros existente nos países
desenvolvidos e a taxa de juros existente no Brasil, é
um percentual elevado. Foi um aumento grande, e as
classes C, D e E já estão muito endividadas. É preciso
dosar, é preciso acompanhar o grau de endividamento
da sociedade brasileira, porque os números mostram
que a inadimplência é grande, e o Governo não pode
realmente correr qualquer risco com esse aumento
da inadimplência acima de um determinado montante.
Gostaria também de chamar também a atenção
para a situação da Caixa Econômica Federal. Trabalhos especializados em jornais especializados mostram
que a Caixa está operando com um nível de crédito
que quase atinge os índices estabelecidos por Basileia, e a Caixa Econômica não pode, como quase um
patrimônio nacional, entrar no caminho errado, sendo
obrigada a ser socorro pelo Governo Federal.
Entendo, Sr. Presidente, que com a redução da taxa
de juros o Governo poderia manter o mesmo resultado
nominal com o decréscimo do superávit primário. Em
outras palavras, a redução dos juros poderia ser utilizada
para o Governo aumentar o seu nível de investimento,
aumentar o investimento público naqueles setores que
hoje já constituem um verdadeiro ponto de estrangulamento para o crescimento do País. E deveria também
pensar em reduzir custos. Por exemplo: a isenção da
contribuição sobre a folha salarial é uma medida extremamente importante, porque reduz o custo da empresa
brasileira e não constitui um benefício para o importado,
como implica a redução do PIS e do Cofins.
Eu queria dizer também, Sr. Presidente, que o
Governo, sozinho, não vai continuar a atingir as metas de investimentos necessárias para o crescimento
do País. O Governo, que já tem uma meta de inflação,
uma meta de superávit primário, deveria estabelecer
também uma meta de investimento, alcançar uma meta
de investimento, reduzindo seu custo, reduzindo suas
despesas de custeio e contando com a iniciativa privada.
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Ainda há pouco, ouvimos um brilhante pronunciamento do Senador Antonio Russo, em que ele chama
a atenção do Governo para a necessidade de fazer a
concessão de ferrovias, de rodovias, de portos e de aeroportos, porque é com recursos da iniciativa privada que
o Governo tem condições de aumentar a taxa de investimento e promover um crescimento econômico sustentado.
Eu, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com todo
respeito e com a minha torcida grande, não acredito possível que nós venhamos a manter a economia aquecida
somente por meio da política de crédito e fiscal voltada
para o aumento de consumo de certas classes que já
estão extremamente endividadas. Nós precisamos de investimento. Nós precisamos chamar o setor privado, em
todos os setores, principalmente na agroindústria, que
está hoje precisando realmente de ter meios de redução
de custos, para poder investir, para poder crescer, para
poder contribuir para que o País atinja suas metas que
todos nós queremos de crescimento, de desenvolvimento, de manutenção de emprego e renda.
De modo que a mensagem que faço ao ilustre
Ministro Mantega é a seguinte: o País precisa ter uma
meta de investimento, investimento público, simplesmente com a economia de juros aplicada em investimentos em áreas de infraestrutura, e chamar a iniciativa privada, chamar todas as empresas privadas do
Brasil por meio de um grande esforço, de um grande
programa de concessão de setores que representam o
ponto de estrangulamento para o crescimento do País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo o pronunciamento sempre
muito lúcido do ex-Ministro Francisco Dornelles, quero
parabenizar o Presidente do Tribunal de Contas da União,
Ministro Benjamim Zymler, e também o Ministro Aroldo
Cedraz, que promove hoje – e eu, por determinação do
Presidente Sarney, fui representá-lo – um seminário que
discute as questões de acidentes ambientais ou desastres que envolvem fenômenos naturais.
Lá estavam, Ministro Dornelles e Senador Antonio Russo, os Governadores de Pernambuco, da
Bahia, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de Santa
Catarina, ou seja, os Governadores de cujos Estados
recentemente foram atingidos.
Penso que um seminário como esse, por meio
dos técnicos da Defesa Civil, do Tribunal de Contas da
União, aliado à experiência dos Governadores, pode
traduzir em uma legislação importante, uma contribuição para o Congresso Nacional, para que a gente
possa, com uma legislação responsável, permitir que o
recurso chegue a tempo, sobretudo nesses momentos
emergenciais e cruciais.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 488, DE 2012
Requeiro, na forma do disposto no caput do art.
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 77, de 2011 e a PEC nº 58 de 2011,
(este último já tramitando em conjunto com outras
matérias), por versarem sobre matérias correlatas.–
Senador José Pimentel.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão nos termos do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos do Ministro de Estado de Minas e Energia:
– Nº 73, de 24 de maio de 2012, em resposta ao Requerimento nº 97, de 2012, de informações, de
autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
– Nº 74, de 24 de maio de 2012, em resposta ao Requerimento nº 131, de 2012, de informações, de
autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
Os Requerimentos vão ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios do Ministro de Estado da Educação:
– Nº 131, de 24 de maio de 2012, em resposta ao
Requerimento nº 81, de 2012, de informações,
de autoria do Senador João Vicente Claudino.
– Nº 133, de 24 de maio de 2012, em resposta ao
Requerimento nº 130, de 2012, de informações,
de autoria do Senador Aécio Neves.
– Nº 134, de 24 de maio de 2012, em resposta ao
Requerimento nº 1.562, de 2011, de informações,
de autoria do Senador Alvaro Dias.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 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
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ORDEM DO DIA
1
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
2
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.
3
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

646

21830 Terça-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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.
4
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.
5
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
- 455, de 2012- CAS, relator ad hoc Senador Paulo Paim, favorável.
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.
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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 Alvaro Dias,
solicitando a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado nº 39, de 2007,
de sua autoria.
10
REQUERIMENTO Nº 420, 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.
11
REQUERIMENTO Nº 424, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 424, de 2012, do Senador Romero
Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 522, de 2007
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e 620, de 2011, por regularem matéria correlata (ausência ao trabalho para assistência de
dependente).
12
REQUERIMENTO Nº 438, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 438, de 2012, da Senadora Lúcia
Vânia, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 118, de 2012, além das
Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de
Serviços de Infraestrutura (obriga o contratado por licitação a fornecer os cronogramas
físico e financeiro).
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13
REQUERIMENTO Nº 439, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 439, de 2012, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei
do Senado nº 136, de 2012, com o Projeto de Lei
do Senado nº 467, de 2008-Complementar, que
já se encontrada apensados aos Projetos de Lei
do Senado nºs 242, 481 e 701 de 2007; 90, de
2010; 105 e 344, de 2011, todos Complementares, por regularem matérias correlatas (atividades passíveis de opção pelo Simples Nacional).
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 51
minutos.)
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Ata da 91ª Sessão, para Premiações e Condecorações
em 29 de maio de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 13 minutos e encerra-se às 12 horas e 34 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Srs. Senadores e Senadoras que
ocupem os seus lugares e a todos os presentes, vamos iniciar a sessão.
Declaro aberta sessão do Senado Federal, destinada à entrega do Diploma José Ermírio de Moraes
aos agraciados desta terceira premiação, nos termos
da Resolução nº 35, de 2009, desta Casa.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes,
instituído pela Resolução nº 35, é destinado a agraciar personalidades de destaque no setor industrial
que tenha oferecido uma contribuição nacional ao desenvolvimento sustentável e ao progresso deste País.
Neste sentido, o Senado escolheu os seguintes
e expressivos nomes:
Primeiro, Assis Gurgacz, empresário fundador
da empresa de transporte Eucatur, de Rondônia. Atua
no ramo das empresas de comunicação, extração de
granito e na área de educação;
José Carlos da Silva Júnior, empresário, contador, administrador e político. Proprietário das marcas
São Braz, Ouro Preto e Sabor. Atua no ramo imobiliário, além de gerenciar empresas de comunicação
jornalística, rádio e televisão, no Estado da Paraíba;
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand, engenheiro industrial de Pernambuco, iniciou nos ramos
açucareiro e de cerâmica, passando a atuar nas áreas
de metalurgia, de mineração, cimento, embalagens,
açúcar e álcool. Posteriormente, implantou as Holding:
Brennand Energia, Brennand Cimento e Brennand Investimentos, Terrenos e Construções.
Receberá a homenagem, in memorian, o Sr. Said
Samou Salomão, representado neste ato pela esposa
de seu filho, Cilene Salomão.
Convido para compor a Mesa dos nossos trabalhos o primeiro signatário da presente sessão e Presidente da comissão do Diploma José Ermírio de Moraes,
Senador Armando Monteiro; (Palmas.)
O Excelentíssimo Sr. Ministro das Cidades, Sr.
Aguinaldo Ribeiro; (Palmas.)

O Sr. Senador Cícero Lucena, Primeiro-Secretário
do Senado Federal; (Palmas.)
E também honrarão a nossa Mesa os signatários:
Sr. Assis Gurgacz, Sr. José Carlos da Silva Júnior, Ricardo Coimbra de Almeida Brennand e Said Samou
Salomão, representado pelo seu filho Samou Abdala
Salomão. (Palmas.)
Convido todos a comparecerem à mesa. (Palmas.)
Representando o Grupo Votorantim e a família
Ermírio de Moraes, o Diretor Corporativo de Relações
Institucionais do Grupo Votorantim, Luiz Carlos Dutra.
Composta a Mesa, convido a todos para, de pé,
ouvirmos o Hino Nacional.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Com revisão do Presidente.) – É com grande
honra e satisfação que cumprimento os homenageados com o Diploma José Ermírio de Moraes, em 2012.
São todos personagens da maior expressão no cenário
econômico brasileiro.
O Sr. Said Samou Salomão, a quem foi concedido diploma in memoriam, pois infelizmente faleceu em
março de 2009, foi um pioneiro no desenvolvimento comercial e industrial de Roraima. Nascido na Síria, em
1915, em 1929, migrou para o Norte do Brasil, onde
logo se instalou em Rio Branco, então um Município
do Estado do Amazonas. Ali começou a vida humildemente, trabalhando na padaria do seu tio, Jorge
Abraim Fraxe. Logo abriu a sua própria casa comercial. Não parou mais: fundou a Associação Comercial
de Roraima, entrou na área industrial, na construção
civil, tornou-se produtor agrícola e foi acionista de várias empresas, inclusive do Banco de Roraima. Assim,
com suas atividades estendendo-se a todos os setores
econômicos de Roraima, tornou-se uma referência do
Estado, e também de todo o Norte do Brasil.
O Sr. Assis Gurgacz também fez a trajetória de
um empregado humilde a um empresário de sucesso.
Nascido no Paraná, onde foi freteiro e depois proprietário de uma empresa de ônibus, tornou-se vereador e
vice-prefeito em Cascavel, antes de começar a desco-
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berta de Rondônia. Sua empresa, a Eucatur, transportou milhares de famílias para Rondônia, nas décadas
de 70, 80 e 90. Transformada em grupo empresarial,
esta passou a atuar em diversas áreas, inclusive com
o Sistema Gurgacz de Comunicação, exploração de
granito, em Rondônia, e, no Paraná, Faculdade Assis
Gurgacz.
O outro premiado, José Carlos da Silva Júnior, de
Campina Grande, na Paraíba, trabalhou ao lado do pai
na transformação de uma pequena torrefação de café
em grande empresa na área de alimentos, fabricando
hoje mais de 200 itens, com uma produção anual de
150 mil toneladas, constituindo-se na maior empresa
do Nordeste no setor. O grupo, chamado São Braz
estendeu suas atividades também à comunicação,
vendas de veículos e concessão rodoviária. Além de
ocupar cargos de liderança empresarial, José Carlos
da Silva Júnior foi Vice-Governador da Paraíba e Senador pelo seu Estado.
Temos o pernambucano Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand, tão conhecido no Brasil pela sua
participação e dedicação também às artes; faz parte
de uma família com tradição usineira e em produtos
cerâmicos. O grupo Brennand, sob sua liderança,
cresceu não só nessa última área como se estendeu
à fabricação de vidros, cimento, aço e também à mineração, energia, mercado imobiliário e investimentos
financeiros. Ricardo Brennand, além do apoio a obras
sociais, tem se destacado na atuação cultural através
do instituto que leva seu nome, que abriga notáveis
coleções de arte e armas, uma biblioteca de 40 mil
volumes, quadros de pintores como Franz Post e tapeçarias de Albert Eckhout, os grandes artistas trazidos
por Maurício de Nassau para o Brasil.
Os agraciados com o Diploma José Ermírio de
Moraes são todos expressão do dinamismo do empresariado brasileiro, seguidores do grande exemplo
deixado por José Ermírio de Moraes, de compreensão
de suas responsabilidades sociais, da capacidade de
superar os desafios da nossa realidade e de grande
amor ao Brasil.
Assim, vamos proceder agora à entrega dos prêmios às pessoas referidas.
E passamos a outorga do prêmio, em primeiro
lugar, ao Sr. Assis Gurgacz. E convido o Senador Acir
Gurgacz para fazer a entrega, acompanhado dos demais Senadores de Rondônia. Eles farão a entrega da
placa e do diploma. (Palmas.) (Pausa.)
Vamos entregar, agora, o diploma e a placa comemorativa ao Sr. José Carlos da Silva Júnior. Convido o Senador Cícero Lucena e os demais Senadores
da Paraíba que aqui se encontram, bem como o Sr.
Ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, para fazerem
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a entrega da placa ao Sr. José Carlos da Silva Júnior.
(Palmas.) (Pausa.)
Agora, a entrega do diploma e da placa comemorativa ao empresário Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand. E convido o Senador Armando Monteiro e
os Senadores de Pernambuco que aqui se encontram,
o Senador Jarbas Vasconcelos... (Palmas.) (Pausa.)
Convido a Senadora Angela Portela a fazer entrega da placa em homenagem e in memoriam ao Sr.
Said Samou Salomão, aqui representado pela esposa
de seu filho, Cilene Salomão, bem como o Senador de
Roraima, Romero Jucá. (Palmas.) (Pausa.)
Quero aqui fazer uma correção: ao seu filho Said
Salomão.
Encerrada esta parte da sessão, concedo a palavra ao Senador Cícero Lucena, depois à Senadora
Angela Portela, ao Senador Cristovam Buarque e, finalmente, ao Presidente do Conselho, o Senador Armando Monteiro.
Com a palavra o Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhores integrantes
da Mesa, homenageados José Carlos da Silva Júnior,
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand, Assis Gurgacz
e os familiares de Said Samou Salomão, falar de José
Carlos da Silva Júnior não é tarefa das mais difíceis.
Ao comemorar, este ano, 60 anos de sua empresa já
traduz a robusteza de um empresário nordestino que
vivenciou e sobreviveu a grandes períodos de inflexão
da vida econômica, política e social brasileira.
Iniciou ainda muito jovem o comando de uma empresa torrefadora de café, nos anos 50, em Campina
Grande, na nossa querida Paraíba. Afeito ao risco, sempre considerou que somente com muito trabalho e com
dedicação exclusiva poder-se-ia diminuir as chances
de insucesso a que todo investimento está submetido.
José Carlos foi assim durante toda essa longa
trajetória. Ao seu lado sempre teve o apoio e a dedicação de sua família, da sua esposa Virgília Henriques de
Oliveira Carlos e seus filhos Eduardo Carlos, Ricardo
de Oliveira Carlos e Eliane Freire, além do seu genro
e de suas noras.
Adepto das tecnologias novas, quando estas
ainda criavam vantagens competitivas duradouras, investiu no que havia de mais moderno no mundo, para
suas empresas.
Quando descobriram que a tecnologia de extrusão do plástico poderia ser utilizada na fabricação
de alimentos, José Carlos foi o primeiro empresário
brasileiro a importar da Alemanha essa novidade, e
por mais de uma década sua empresa era a única no
hemisfério sul a utilizar essa tecnologia.
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Sua empresa, em 1982, celebrou, com a Bosch
embalagens da Alemanha, o maior contrato de fornecimento para a América Latina com a compra de uma
dúzia de máquinas computadorizadas para empacotar
seus produtos de milho, que nessa época já era líder
de mercado, no Brasil, na fabricação de flocos de milho.
Outra grande façanha desse empresário deu-se
na área de logística, no transporte de milho, numa
região com tanta dificuldade como a do Nordeste.
Utilizava-se do modal marítimo e do ferroviário para
abastecer sua fábrica com grãos embarcados no Porto
de Paranaguá ou na Argentina para o Porto de Cabedelo, na Paraíba.
De lá, os grãos eram transportados por ferrovia
até sua fábrica em Campina Grande. Com instalações
modernas e de alta produtividade, construídas por uma
empresa francesa, José Carlos investia na infraestrutura, antevendo e solucionando problemas relativos a
uns dos principais gargalos do nosso País ao seu desenvolvimento, que é o da logística.
A qualidade sempre foi um atributo presente em
tudo o que esse empresário fez. No início dos anos
oitenta, viajou ao Japão para aprender sobre Qualidade Total. Sua empresa ganhou prêmios nacionais
e elegeu, em 1992, uma colaboradora como Operária
Padrão do Brasil.
José Carlos não se dedicou apenas à sua empresa. Prestou grandes contribuições à nossa sociedade,
participando de várias entidades estaduais e nacionais,
entre as quais como fundador da ABIC – Associação
Brasileira das Indústrias de Café, que dirigiu por dois
mandatos, onde se destacou, entre outros, pelo trabalho do Selo de Qualidade da ABIC para o café.
Foi um dos fundadores da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. Com sua visão de futuro
identificou ser importante instalar a sede da FIEP em
Campina Grande – simbolismo maior com o compromisso e o desenvolvimento do interior da Paraíba. No
Brasil, apenas dois Estados possuem suas sedes no
interior, Paraíba e Piauí. A FIEP que chegou a Campina
com a força de José Carlos irradia o seu desenvolvimento aos 223 municípios da Paraíba.
José Carlos participou, também, da política, tendo sido nosso Vice-Governador da Paraíba e também
tendo sido Senador, em um período, como suplente
do então Senador Ronaldo Cunha Lima, e que nos
deu prazer de assumir várias vezes o mandato como
Senador.
Sua respeitada empresa de alimentos, a São
Braz S/A, produz hoje mais de 150 mil toneladas de
alimentos, numa diversificada linha de mais de 200
itens, presentes em todos os Estados nordestinos e
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no interior de São Paulo, com um crescimento invejável de 20% ao ano, nos últimos anos.
O Grupo São Braz está presente, também, em
outros setores da economia....
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Cícero, eu pediria licença a V. Exª
para interrompê-lo apenas para dizer que registro a
presença, nesta sessão, do Ministro do Tribunal de
Contas da União, José Múcio.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Com muito prazer.
O Grupo São Braz está presente, também, em
outros setores da economia, como revendas de veículos
na Paraíba, no Rio Grande do Norte e em Tocantins.
A área de comunicação é outra atividade do Grupo com a Rede Paraíba de Comunicação onde é associado da Rede Globo na Paraíba, em duas unidades,
cobrindo todo o Estado, sendo uma em João Pessoa
e outra em Campina Grande.
Rádios FM e AM e o Jornal da Paraíba, que no
ano passado completou 40 anos, complementam seus
investimentos em comunicação, com um trabalho que
honra a Paraíba pela qualidade com que oferece a
notícia e como defensora intransigente do processo
democrático.
Entregar a José Carlos este diploma é um reconhecimento merecido pelo trabalho que este empresário empreendeu pelo Brasil e, sem dúvida, vai premiar
um brasileiro que se destacou pelo arrojo, pela ousadia
com uma marca singular com que sempre enfrentou
os desafios: dedicação e muito trabalho.
O Nordeste pode muito mais.
Esta homenagem simboliza o sentimento de todos os paraibanos. É o reconhecimento ao empresário
que é símbolo de empreendedor moderno, que prima
pelo desenvolvimento do seu Estado, da sua Região
e do Brasil, olhando para o futuro, pautado na ética e
no compromisso social.
José Carlos da Silva Júnior, com a história exemplar de seu percurso pessoal, tal como o personagem
do gênio de Machado de Assis, devassa o futuro com
todas as suas auroras.
Era o que tinha a dizer.
Sem antes registrar também, Sr. Presidente, com
muito prazer, a presença, simbolizando todos da Paraíba que aqui se encontram presentes na pessoa do
Presidente da Assembleia Estadual da Paraíba, o Deputado Ricardo Marcelo.
Muito obrigado e que Deus proteja a todos! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Convido o Ministro José Múcio para tomar parte
da Mesa dos nossos trabalhos. (Palmas.)
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Concedo a palavra à Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente José
Sarney, Srs. Ministros agraciados, familiares, Deputados, representantes do Norte do Brasil, do Nordeste,
é uma alegria imensa, é uma grande satisfação para
mim, como Senadora de Roraima, do extremo Norte do
Brasil, trazer aqui a homenagem ao Sr. Said Salomão,
através de seu filho, um grande amigo, Samud Salomão.
O Diploma José Ermirio Moraes, instituído pelo
Senado Federal, reveste-se de enorme relevância, ao
representar o reconhecimento não apenas do Legislativo, mas de toda a Nação, a empresários que tenham
prestado relevante contribuição ao desenvolvimento
social e econômico do País.
Pode-se avaliar a representatividade do diploma
pela escolha de seu patrono, o empresário e político
José Ermírio de Moraes, um dos grandes responsáveis pela industrialização e a modernização econômica do Brasil.
José Ermírio de Moraes nasceu no Nordeste e
teve condições para estudar Engenharia nos Estados
Unidos. Já formado, retornou ao Brasil e foi trabalhar
no maior complexo industrial de tecelagem do País, a
Sociedade Anônima Fábrica Votorantim, com sede em
Sorocaba, no Estado de São Paulo.
Ascendeu na empresa e casou-se com Helena,
companheira de toda a sua vida, que era filha de Antônio Pereira Inácio, fundador e controlador do Grupo
Votorantim. Assumiu, mais tarde, a direção da empresa, que tornaria o núcleo de um dos mais notáveis
complexos econômicos brasileiros.
Hoje, os principais negócios da Votorantim representam investimentos feitos na confiança de que o
Brasil se desenvolveria e se industrializaria.
É impossível estudar-se a modernização brasileira sem constatar a relevância de José Ermírio de
Moraes e do grupo econômico que conseguiu expandir.
Disputou uma cadeira no Senado por seu Estado natal, Pernambuco. Elegeu-se em 1962. Conferiu grandeza a seu mandato, ao defender a indústria
nacional, o crescimento econômico, a ampliação da
legislação trabalhista e, em especial, o avanço nas
relações de trabalho.
Fez oposição ao regime militar, filiou-se ao MDB.
Morreria em 1973, legando a seus muitos descendentes o compromisso com um capitalismo modernizante
e com os avanços sociais.
A importância do diploma que leva seu nome
pode ser avaliada pela relevância dos empresários
que já o receberam – como o ex-Vice-Presidente da
República, José Alencar, Jorge Gerdau, João Cláudio
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Fernandes, João Midlin e José Dias de Macedo, entre
tantos outros.
Hoje, nós homenageamos mais quatro grandes
figuras da economia brasileira: Assis Gurgacz, Patrono
da fundação que leva seu nome e criador de empresas
nas áreas de transporte, educação e comunicação em
vários Estados brasileiros, entre eles Rondônia, Paraná e o meu Estado de Roraima;
José Carlos da Silva Júnior, Presidente de um
dos maiores grupos econômicos do Nordeste, conduz
indústrias que produzem mais de 200 itens alimentícios, além de empresas dos ramos automobilístico e de
comunicação. Já governou a Paraíba e a representou
aqui no Senado Federal;
Ricardo Coimbra de Almeida Brennand partiu do
mercado sucro-alcooleiro, expandindo a atuação para
os setores industriais de cerâmicas, azulejos, vidro, cimento e geração de energia elétrica. Comprometido
com a cultura brasileira, fundou o instituto que leva seu
nome e que conta com UM acervo que inclui a maior
coleção privada de pinturas de Franz Post.
Sr. Presidente, Srs. Senadores e convidados,
orgulha-me muito estar presente nesta homenagem
a tão ilustres figuras, mas gostaria de me referir com
especial atenção e carinho a mais um dos agraciados,
que é o Sr. Said Samou Salomão, infelizmente já falecido, pela importância que ele teve para nossa Roraima
e para a Região Norte.
De origem síria, ele viveu em Roraima até a sua
morte, aos 93 anos e deixou relevante marca de empreendedorismo. Jovem imigrante, partiu de um emprego como padeiro para o comércio. Construiu a empresa Said Salomão Ltda, seu modesto, mas criativo
Bazar das Novidades, até hoje é lembrado com muito
carinho por todos lá em Roraima. Foi dele o primeiro
posto gasolina da cidade.
Como José Ermírio, ainda que em outra região
e em economia de dimensões tão diferentes, apostou
sempre no crescimento das empresas nacionais. Nas
suas empresas comerciais vendia de tudo: confecções,
calçados, eletrodomésticos, brinquedos, máquinas de
escrever, até veículos.
Anos após, foi instituída uma nova empresa: Comércio de Ferragens e Armarinhos Ltda. “A Bandeirante”, que também comercializava os mais variados
produtos.
Com o advento da Zona Franca de Manaus, Said
Salomão, ampliou seus investimentos naquela cidade,
fundando a empresa Modiesel Máquinas da Amazônia
e fabricando os motores M.W.M.
Estabeleceu uma outra empresa voltada para o
ramo de material de construção de construção, a Importadora e Exportadora Bandeirantes.
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Percebendo a importância do fortalecimento da
vida empresarial deste Estado, Said Salomão fundou,
em 1944, a Associação Comercial e Industrial de Roraima. Além de sócio-fundador dessa entidade, foi seu
Presidente por vários períodos e teve participação ativa
por cerca de 60 anos.
Era considerado o grande líder e, em respeito
ao seu trabalho, seus pares o homenagearam, após
a sua morte, dando seu nome ao edifício-sede da entidade. Igual homenagem lhe foi prestada pelo Sebrae
de Roraima.
Foi também do grupo Said Salomão o primeiro
posto de combustível denominado “Posto Texaco Said
Salomão”, em seguida Posto Gasonorte Ltda., que,
além de vender combustíveis e lubrificantes através
da única bomba automatizada, durante muitos anos,
abasteceu órgãos do governo e de toda a sociedade.
Foi também o pioneiro na venda de gás doméstico.
Quando Roraima começou a dar os primeiros
passos na agricultura e pecuária, lá estava Said Salomão, presente com uma indústria beneficiadora de
arroz às margens do rio Mucajaí e na implantação de
duas fazendas para criação e comercialização de gado.
Como todo jovem Estado, Roraima tinha a construção civil impulsionada face à necessidade de novos
empreendimentos.
Surge, então, a indústria de tijolos e telhas de
propriedade do grupo, visando atender, além das necessidades de mercado, as próprias, já que iniciava
no ramo imobiliário, construindo imóveis para locação.
A última empresa constituída foi a Salomão Veículos, revenda Williams Overland do Brasil, atual concessionária Ford, em Roraima. Said, que era revendedor
Williams Overland do Brasil, passou a comercializar a
marca Ford, através da Formac Veículos Ltda., vindo
mais tarde a denominar-se Salomão Veículos. Fundou,
em seguida, a Comarsa S.A., na cidade de Manaus.
Said também participou da vida pública de Roraima como acionista fundador do Banco de Roraima
– Baner, Centrais Elétricas de Roraima – Cer, Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – Caer e Telecomunicações de Roraima – Telaima.
Esse foi o empresário Said Salomão, mas a sua
história como filho, esposo, pai, avô e bisavô, é também dignificada por grandes gestos e muitos exemplos de vida marcados sobretudo pelo caráter e pela
honestidade.
Tinha a simplicidade e a modéstia como marcas
de sua vida. A exemplo disso, em sua última entrevista,
concedida já aos 91 anos de idade, quando perguntado
pelo repórter se valia a pena viver, Said surpreendeu
a todos. Responde: “Não deu para fazer tudo o que eu
queria, mas deu para defender a boia”.
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E eu gostaria aqui de homenagear e agradecer
a presença da família do Sr. Said Salomão: os seus
filhos, Samara Maria Salomão Mêne, Sumaia Marly
Salomão, Samou Abdala Salomão, que está presente
aqui representando o seu pai, Sander Fraxe Salomão
e Sumário Said Salomão. Queria também destacar a
presença do seu neto, o Simon, e dos amigos João
Paulo e Leocádio, que vieram de Roraima, no extremo
norte do País, para estar presente aqui e homenagear
esse grande líder do nosso Estado, o Sr. Said Salomão.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente José Sarney, em nome de
quem cumprimento todos os outros, quero pedir para
falar porque quero prestar uma homenagem a três
homenageados – obviamente, dou o meu abraço ao
Sr. Said Salomão e ao Sr. José Carlos da Silva, que
já foram tão bem referendados aqui –, mas a três que
eu conheço e pelos quais tenho profunda admiração
e aos quais eu me refiro.
O primeiro é o Assis Gurgacz, que eu conheci, há
alguns anos, durante a aventura da campanha presidencial e que me recebeu tão bem e que me mostrou
como um empresário de sucesso pode usar o seu
tempo e os seus recursos para fazer uma universidade que orgulha o Brasil inteiro e que deslumbra cada
um que a visitar. Quero aqui dar o meu abraço ao Sr.
Assis e agradecer tudo que o senhor fez me apoiando.
O segundo é essa figura chamada Ricardo Brennand, que eu conheço há muito mais do que esse tempo, desde os anos 60, em que ele era o pai de alunos
que eu tive, de alunos particulares. Foram aqueles
alunos que permitiram que eu financiasse o meu curso de engenharia, porque ali ganhava um dinheirinho
suficiente para me manter. Mas não só isso, me permitiu ter uma convivência com uma família admirável.
Lembro até do motorista, um peruano chamado Pablo, que ia me buscar em casa para dar aula na casa
deles. O que poucos professores tiveram o privilégio
igual. Lembro especialmente do Luiz, que foi um aluno tão especial e que me deixa lembranças até hoje.
Lembro, obviamente, do Ricardito, que está ali e com
quem eu já encontrei algumas vezes; da Catarina, que
foi minha aluna também. E me lembro da convivência
que eu tinha com essa família, com a Dona Lourdes.
Lembro da Dona Dulce, também da família; também
mãe de alguns dos alunos. Mas o que eu me lembro
mais é do que um empresário pode fazer pelo bem do
seu Estado, por fora da atividade empresarial. O que o
Assis Gurgacz faz pela educação, o Ricardo Brennand
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fez e faz pela cultura. Vocês sabem que nós pernambucanos temos mania de dizer que o que temos lá é
o melhor do mundo. É exagero! Nem tudo nosso é o
melhor do mundo, mas o Museu de Franz Post, que
existe em Recife graças ao Ricardo Brennand, é o
melhor do mundo, sim. (Palmas.) Obviamente não se
compara com grandes museus, mas, especificamente
na área de Franz Post – esse pintor que, melhor do
que qualquer um, pintou a nossa Olinda do começo –,
o seu é o melhor que eu conheci. Sem falar daquele
museu ao lado, com tantas variedades e curiosidades,
que deslumbra cada um que tem tempo de ali passar.
E o terceiro, Presidente Sarney, que eu conheci
também, é o José Ermírio de Moraes, a quem eu não
quero deixar de prestar homenagem. Muito, muito jovem
eu, o Dr. José Ermírio, junto com Jarbas Vasconcelos,
nos recebia para falar da fundação do velho MDB. E
com aquele jeito bonachão, um dos homens mais ricos do Brasil, com a idade que já tinha, nos recebia,
conversávamos – jovens estudantes –, como se nós
fossemos de grande sabedoria. E a sabedoria era dele
em nos tratar daquela forma.
Então, mesmo tempo que cumprimento todos os
homenageados, a esses três quero deixar mais do que
a minha homenagem, quero deixar minha gratidão e
o orgulho de vê-los – os dois – recebendo um prêmio
com o nome José Ermírio de Moraes. E como vocês
são tão merecedores do prêmio, creio que o Ermírio
de Moraes também esteja recebendo o prêmio, já que
vocês recebem o prêmio em nome dele.
Muito obrigado pela convivência que nós tivemos,
muitas felicidades e muito ainda a fazer pelo Brasil, porque nós precisamos de gente como vocês. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente José Sarney, Srs. Ministros, senhores agraciados, Srªs e Srs.
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Prefeitos, Vereadores aqui presentes, os familiares
dos agraciados, é uma honra muito grande participar
desta homenagem que o Senado Federal faz aos empresários que contribuíram e ainda contribuem para o
desenvolvimento do nosso País, concedendo-lhes o
Diploma José Ermírio de Moraes.
Estes empresários são sem dúvida grandes empreendedores, construtores desse nosso grandioso
País, e merecem todas as nossas homenagens.
Sinto-me muito honrado aqui quando um dos
homenageados é o meu pai, o senhor Assis Gurgacz,
que tem uma trajetória de vida que caminha pari passu com a história de desenvolvimento do nosso grandioso País, e com quem tive a honra de iniciar minha
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trajetória profissional, bem como compartilhar muitos
momentos no processo de formação e colonização do
nosso Estado de Rondônia, meu Estado do coração,
que hoje tenho o prazer e a honra de representar aqui
no Senado Federal.
Filho de descendentes de imigrantes poloneses
que se instalaram no Paraná, meu pai nasceu no dia
31 de maio de 1941, no município de Cruz Machado.
Foi em busca de melhores oportunidades de trabalho
e de negócios que, aos 16 anos, migrou para o Oeste
do Paraná, fixando-se na cidade de Cascavel.
Ali, dedicou-se ao comércio, inicialmente no açougue da família, e depois como transportador de mercadorias em um caminhão entre o Estado do Paraná
e o Estado de São Paulo.
Mas o seu sonho, desde menino, era ter um ônibus. E foi perseguindo esse sonho, superando muitos
obstáculos, vencendo muitos desafios, que construiu
uma empresa de transportes rodoviários do País, a Empresa União Cascavel, hoje conhecida como Eucatur,
que atua em todo o território nacional, e principalmente
no nosso Estado de Rondônia e no Estado do Paraná.
Parece que o meu pai, o Sr. Assis Gurgacz, já
nasceu sonhando com o futuro e, ao longo de sua jornada, foi conquistando o seu espaço. Com o seu empreendedorismo ele encurta distâncias no transporte,
mostra a cara do Brasil nos meios de comunicação,
faz crescer o País na mineração e na construção civil;
cuida da saúde de muita gente e prepara as novas
gerações com educação e qualidade para o futuro.
Esse é o empreendedor Assis Gurgacz uma
pessoa além de seu tempo, o chefe da família, o pai,
o conselheiro, o empresário, o sonhador e um grande
amigo. Sem fronteiras, sem limites, seu Assis tem dado
de fato uma grande contribuição para o desenvolvimento
do nosso País, e hoje continua abrindo caminhos para
uma sociedade mais justa, mais consciente e mais preparada para o Brasil de amanhã. Parabéns meu pai,
pelo exemplo de vida, pelos seus ensinamentos e pelo
seu espírito empreendedor que nos inspira e nos faz
acreditar que é sempre possível fazer melhor para os
nossos filhos, para as futuras gerações.
Em nome da minha mãe, dona Nair – que tenho
o prazer de olhar para a senhora e tê-la aqui conosco
neste dia tão especial –, em nome dos meus irmãos
– que aqui estão todos aqui presentes: o Algacir, a Jaqueline, o Assis Marcos –, a minha esposa Ana Maria,
o meu filho Assis Neto, além de todos os meus tios, sobrinhos, seu neto, seu bisneto também, enfim, de todos
os nossos parentes e amigos que sempre estiveram
ao seu lado e se guiaram pelos seus passos, o nosso
muito obrigado por nos mostrar o caminho correto, o
caminho do trabalho e da perseverança. Parabéns por
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tudo o que senhor representa para todos nós, para a
sua família, para os seus amigos e para aquelas pessoas que o conhecem!
Muito obrigado! Parabéns também a todos os
homenageados e àquelas pessoas que vieram nos
prestigiar. Muito obrigado! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em nome do
Sr. Assis Gurgacz, cumprimento todos os agraciados,
neste dia, com o Diploma José Ermírio de Moraes.
Quero cumprimentar Dona Nair, esposa do Sr. Assis,
que, junto com ele, há 40 anos, fez a primeira viagem
com o Sr. Assis dirigindo um ônibus, abrindo a linha
Paraná-Rondônia em 1972. Cheguei um pouco depois,
em 1977. Cinco anos depois cheguei em Rondônia.
Morava na mesma região do Paraná, morava em Medianeira, e o Sr. Assis morava em Cascavel, mas não
nos conhecíamos. Fomos nos conhecer em Rondônia.
Cumprimento o Vice-Governador do meu Estado,
Airton Gurgacz, e, em nome dele, quero cumprimentar todos os familiares do Sr. Assis. Quero dizer que
o Sr. Assis é um exemplo de empreendedor, espírito
aventureiro e empreendedor. Aventureiro porque saiu
do Paraná e foi abrir uma linha onde não tinha asfalto.
Tudo era chão do Mato Grosso até Rondônia, quando se
levava oito, dez dias, às vezes, no período das chuvas,
em atoleiros. E teve sucesso. Sucesso no transporte,
sucesso na mineração – como já foi dito pelo Senador Acir – com a indústria de granitos da Amazônia,
no ramo do ensino superior. Deve ter mais de 30, 40
cursos superiores atendendo toda a região do oeste
paranaense, Cascavel, Toledo e toda aquela região.
Então, queria, Sr. Assis, externar aqui as nossas
homenagens em nome do povo de Rondônia, por tudo
aquilo que o senhor fez pelo nosso Estado. Rondônia
é o que é hoje, graças à quantidade de gente que a
Eucatur e a União Cascavel transportaram desde a primeira viagem e até o dia de hoje ainda transportando
gente para o Estado de Rondônia.
Rondônia é um Estado novo, um Estado promissor, um Estado que cresce acima da média nacional,
e o senhor contribuiu muito com isso. Então quero
aqui desejar sucesso e tenho certeza absoluta de que
Deus, que o guiou até agora, vai continuar guiando
os seus passos, além dos 100 anos, para que continue desenvolvendo o Estado de Rondônia, o Paraná
e todo o Brasil.
Parabéns ao senhor e a todos os agraciados!
Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Presidente do Conselho
do Diploma José Ermírio de Moraes, Senador Armando
Monteiro, que falará pelo Senado Federal e em nome
dos componentes do Conselho que ele preside.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar
o Presidente José Sarney, que preside esta sessão;
quero saudar o nosso 1º Secretário do Senado Federal, Senador Cícero Lucena; cumprimentar os ilustres
homenageados nesta sessão do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes: o Sr. Assis Gurgacz, José
Carlos da Silva Júnior, Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand e o Sr. Said Samou Salomão, que recebe
in memorian essa homenagem. Uma saudação ao Ministro de Estado das Cidades, Agnaldo Ribeiro; meus
cumprimentos ao Ministro do TCU, José Múcio Monteiro; uma saudação a todos os colegas Senadores e
Senadoras que prestigiam este encontro; cumprimentar
os Deputados Federais, que aqui comparecem de forma tão expressiva, tributando também o seu reconhecimento aos homenageados nesta sessão; um cumprimento ao Sr. Luiz Carlos Dutra, que representa o
Grupo Votorantim e a Família Ermírio de Moraes nesta
sessão. Uma saudação muito especial aos familiares
dos homenageados e me permitam fazê-lo por meio
da esposa do Dr. Ricardo Brennand, Dª Graça Monteiro Brennand, que está aqui, por meio de quem eu
cumprimento todos os familiares dos homenageados.
Quero, neste momento, dizer que havia trazido
um pronunciamento mais alentado, mas tendo em vista
que vários oradores, que nos precederam, já puderam
trazer as suas palavras, sublinhando de forma muito
marcante os perfis dos homenageados, que, a meu
ver, honram com as suas trajetórias e com os seus
exemplos de vida essa ilustre galeria do Diploma José
Ermírio de Moraes, que embora instituído há tão pouco
tempo, em 2009, já tem uma ilustre galeria.
Cabe destacar, por exemplo, que foram já homenageados com esse Diploma o nosso saudoso
José Alencar Gomes da Silva, o Dr. Jorge Gerdau Johannpeter e ainda outros notáveis empreendedores,
como José Mindlin, o Senador José Macedo e outros
homenageados.
Gostaria, se me permitirem, dada à circunstância,
não só da conterraneidade, mas por poder ter acompanhado, de maneira mais próxima, a trajetória de um
dos homenageados, eu me permitiria fazer aqui um
registro especial à trajetória de Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand.
Originário de família ������������������������
inglesa e formado em engenharia industrial, Brennand iniciou sua trajetória
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empresarial nos ramos açucareiro e cerâmico e, mais
tarde, implantou e desenvolveu empreendimentos por
todo esse País em outros setores como metalurgia,
mineração, cimento, vidros.
Nos últimos dez anos, Brennand participou de
projetos na área da geração de energia hidrelétrica,
na produção de cimento e no ramo imobiliário, com
as holdings Brennand Energia, Brennand Cimentos,
Brennand Investimentos e Terrenos e Construções S.A.
Em 1990, fundou o Instituto Ricardo Brennand
(IRB), sociedade sem fins lucrativos, uma homenagem
ao saudoso tio homônimo. Ao dar esse passo, Brennand criou um polo cultural que é ao mesmo tempo
local, nacional e global. O complexo é formado por
três construções distintas – o castelo, a pinacoteca e
a biblioteca.
O Governo da Holanda, reconhecendo que o Instituto Ricardo Brennand utilizava tecnologia de ponta
no tocante aos controles de umidade e temperaturaentre outros aspectos, colocou o Estado de Pernambuco
na rota das grandes mostras internacionais, e permitiu
que a exposição itinerante sobre Albert Eckhout fosse
transportada para o Recife, dando ensejo à inauguração da pinacoteca, que tem exposição permanente de
paisagens do artista holandês Frans Post e obras do
francês Jean-Baptiste Debret.
Em setembro de 2003, Brennand inaugurou o
Museu Castelo São João, uma construção inspirada
nos castelos da região toscana, na Itália. Esse castelo possui um calabouço, vitrais antigos (originários de
igrejas e castelos europeus) e um altar em estilo gótico.
O local está repleto de ���������������������
armas brancas e armaduras medievais completas, representando o acervo
adquirido por Ricardo Brennand durante meio século
de vida. São pinturas, esculturas, vitrais, tapeçarias, desenhos, gravuras, canivetes, estiletes, clavas, adagas,
espadas, lanças, armaduras medievais e uma série de
outras armas para a caça e para guerra, provenientes
de vários séculos e de origens distintas, além de um
mobiliário gótico.
O Instituto Ricardo Brennand conta, inclusive,
com inúmeros trabalhos em mármore, réplicas de estátuas elaboradas por famosos escultores europeus,
tudo isso como fruto de um longo tempo em que esse
tesouro artístico não se destina apenas a dar satisfação a esse colecionador compulsivo, uma das características marcantes da personalidade de Brennand,
ele transforma todo o seu inestimável acervo em instrumento de desenvolvimento social e cultural de grande auxílio na educação. Por isso, o Instituto mantém
programas educacionais voltados para os alunos das
redes municipal e estadual de ensino, e para crianças
e adolescentes deficientes.
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Esses programas complementam o ensino regular
de História, aprofundando o conhecimento desta disciplina e das artes, com o objetivo de despertar nos
jovens o gosto pela cultura.
Vale salientar que um dos pilares mais importantes do Instituto Ricardo Brennand é, como já frisei,
a educação.
Quero, ao final, registrar, quando destaco aqui
a trajetória do homenageado, que Brennand também
concebeu e implantou ações de grande alcance no
âmbito social como o Instituto do Fígado – primeiro
centro especializado no atendimento médico gratuito
de pacientes hepáticos – e a Creche Nossa Senhora
do Rosário. Além disso, tem sido grande aliado do Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP), referência nacional no atendimento pediátrico e da saúde da
mulher, e grande incentivador do Hospital do Câncer
de Pernambuco, também referência no atendimento
oncológico do País.
Gostaria de fazer também um registro a todos os
três ilustres homenageados que têm perfis que, a meu
ver, enriquecem hoje essa homenagem. As características de pioneirismo e de perseverança que constituem,
a meu ver, a grande marca dos empreendedores que
atuaram em momentos difíceis da história deste Pais.
Um País que viveu, durante longo tempo, períodos de
instabilidade macroeconômica, onde empreender era
uma aventura de grande risco em meio a grandes turbulências, e que puderam, graças à sua obstinação e à
sua crença no trabalho produtivo, ao final, representar
exemplos do êxito e de conquistas indiscutíveis.
Queria, neste momento, dizer que essa solenidade se insere nas comemorações do Dia da Indústria. O
Senado Federal quis tributar, através da figura de José
Ermírio de Moraes, o seu apreço a esse extraordinário brasileiro que, no início do século passado, pôde
construir os pilares da indústria de base no Brasil. O
Brasil era, à época, em 1930, um país de industrialização incipiente, e, graças ao arrojo e à determinação de
José Ermírio de Moraes, pudemos já construir, naquele
momento, os pilares de uma indústria de base do nosso País, produzindo insumos básicos, a siderurgia, o
alumínio e metais não ferrosos.
Portanto, neste momento em que falamos de
desindustrialização, em que a indústria vive ameaças
muito presentes, é muito importante lembrar e evocar a
figura de José Ermírio de Moraes, esse extraordinário
brasileiro que pôde enfrentar e superar diversidades
episódicas, construindo um grupo que é orgulho para
nosso País.
Mas creio que, neste momento em que o Brasil
se defronta com uma conjuntura especialmente adversa para a indústria, em função de uma série de
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custos que ainda comprometem a competitividade da
indústria nacional, custos tributários, logísticos, financeiros, grandes problemas na área da infraestrutura
especialmente, e, ainda mais recentemente, o País
foi perdendo competitividade e passou a ter custos
acrescidos em áreas que são muito importantes para
a indústria, como a energia por exemplo.
O Brasil tem hoje uma das mais caras energias
para o setor industrial do mundo. Isso por quê? Porque
a energia se tornou base de tributação no Brasil. Na
conta da energia, estão encargos setoriais e tributos
que contribuem para onerar extraordinariamente os
custos de produção.
Então, neste momento em que evocamos Ermírio
de Moraes, esta Casa legislativa deve voltar-se para
uma agenda pró-competitividade, porque o Brasil não
pode perder esse patrimônio, que foi uma construção
de gerações. A indústria é um precioso ativo do nosso
País. A indústria que tem uma força transformadora, a
indústria que impacta a produtividade global da economia, a indústria que dissemina o conhecimento, a
indústria que qualifica os recursos humanos; a indústria que paga os melhores salários.
O Brasil não pode, portanto, abdicar da sua justa
ambição de manter uma presença no cenário internacional com uma indústria vigorosa e diversificada. Não
podemos permitir que o Brasil faça um percurso regressivo de se conformar com a condição de exportador
de commodities, ainda que reconheçamos que o Brasil
tem vantagens comparativas excepcionais nessa área.
Então, neste dia, vamos todos, de alguma forma,
afirmar a nossa crença de que o Brasil precisa, mais
do que nunca, apoiar a indústria, apoiar aqueles que
confiam e que empreendem neste País. E eu tenho
certeza de que os exemplos de vida dos nossos homenageados representam, para todos nós, uma referência de como podemos enfrentar as dificuldades
sem perder nunca a crença no nosso País.
Quero, mais uma vez, parabenizar os homenageados, cumprimentar o nosso Presidente Sarney por
esta memorável sessão, e dizer que o Senado Federal estará alinhado aos interesses do setor produtivo
porque reconhece que a agenda do setor produtivo é
uma dimensão da própria agenda do País.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com satisfação, agora concedo a palavra ao
Dr. Ricardo Brennand para falar em nome dos agraciados. (Palmas.) Ele que tão bem representa, nesta
solenidade, todos aqueles que foram objeto do reconhecimento do Senado Federal.
Eu quero ressaltar também que, nesta solenidade, neste ano, o prêmio José Ermírio de Moraes tem

MAIO 2012

Maio de 2012

uma característica: é que, na realidade, nós estamos
também reconhecendo aqueles empreendedores das
regiões mais distantes do País, como Rondônia, como
Roraima. Como também tivemos ou temos a oportunidade de reconhecer outro dado importante: aqueles
empreendedores que se motivam também pelo problema cultural e pelo problema educacional. Tanto que
todos eles são ligados à educação, à comunicação, e,
sobretudo, Ricardo Brennand compreende muito bem
que o Brasil não pode ser uma potência econômica,
uma potência militar, uma potência política se não for
também uma potência cultural, valorizando o espírito, as
ideias do espírito, uma vez que ele, em toda a sua vida,
teve esta visão: a visão empresarial e a visão cultural.
De maneira que eu quero ressaltar esses dois
aspectos, porque nós estamos homenageando os
pioneiros, que também, nas regiões mais pobres, significaram homens que construíram o Brasil na sua totalidade. (Palmas.)
Concedo a palavra ao Dr. Brennand.
O SR. RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND – Muito obrigado.
Ilustríssimas Senadoras e Senadores, aos 85
anos, sou surpreendido com homenagens como esta
que agora me tributa o Senado Federal.
Saibam os senhores que a minha vida foi sempre de lutas e desafios, desde os primeiros anos em
que, formado pela Escola de Engenharia, passei a
trabalhar com meu pai Antônio Brennand e o meu tio
Ricardo Brennand, na Usina Santo Inácio, no pobre
Município do Cabo.
Estávamos em 1949, a poucos anos do término
da Segunda Guerra Mundial, e dispúnhamos então de
uma cerâmica e uma fábrica de porcelana.
Concluímos que os novos tempos nos levavam a
uma indústria de azulejos, produto de produção complexa, mas de demanda infinitamente maior.
Nessa época, decidi viajar para comprar os equipamentos e montar uma fábrica de azulejos. Após ter
percorrido os Estados Unidos, vi que o padrão era o
tipo alemão.
Compramos na Alemanha todo o equipamento da
fábrica e, em 1954, já estávamos em franca produção.
O nosso produto era de grande qualidade mas
não havia compradores.
Alguns diziam? “– Se eu comprar perderei a minha quota com a Klabin”, que era a dona do mercado.
Qual a confiança que o comerciante teria numa
fábrica que se iniciava?
Decidi, então, fazer uma viagem ao Sul do País
tentando vender a nossa produção.
O Sul minorava a nossa situação, mas não absorvia todo o volume produzido pela nossa fábrica.
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Foi quando decidi buscar São Paulo e manter
um encontro com o meu conterrâneo: José Ermírio
de Moraes, este grande homem que hoje dá nome à
Medalha que tenho a honra de receber.
Ele me perguntou pelo volume, eu disse que ele
é quem decidia.
E ele me deu um pedido que correspondia à produção da fábrica durante seis meses.
Não fosse ele acho que nós não teríamos sobrevivido.
Graças a esse impulso inicial, deste notável pernambucano, muitas coisas vieram acontecer em nossas vidas.
Durante mais de quatro décadas, o Grupo Brennand teve um crescimento ininterrupto, um sucesso
industrial extraordinário, mas não paramos um só momento. A nossa linha de produção passou a fabricar azulejos, louças, pisos, vidros, aço e, finalmente, cimento.
Juntamente com o meu primo Cornélio, meu pai
Antônio Luiz e meu tio Ricardo nos tornamos empresários inquietos.
O meu tio Ricardo era em nosso grupo o elemento
de maior visão e a grande mola propulsora. Tendo sido
um homem do século XIX pelos hábitos, pela educação e pela maneira de ser, era de um século adiante
dele pela visão.
Eu creio que tenho mais sorte do que talento. Eu
sou humilde em conhecer as minhas limitações. Eu não
me considero uma pessoa talentosa, eu me considero
um obcecado pelo que faço.
Quando estou num assunto, é de manhã, de
tarde e de noite, até ver resolvido. Sou extremamente
obsessivo.
Já tínhamos a Cimento Atol em Alagoas, compramos a Cimento Matarazzo em João Pessoa, e em cada
uma dessas unidades não era só produzir e vender,
era também planejar, iniciar e dobrar a fábrica.
Aí aparece a possibilidade e compramos a Companhia de Cimentos Goiás.
Hoje, com meus filhos, trabalhando diuturnamente no sentido de dar continuidade ao que foi plantado
pelos meus antepassados, os vejo, ora administrando
a Companhia de Cimento Nacional, inaugurada no ano
passado no município de Sete Lagoas em Minas Gerais.
Além disso, temos 15 unidades de hidroelétricas em
operação, nas diversas regiões do território nacional.
Penso que herdei de meu tio Ricardo a paixão
pelas artes, então resolvi criar o Instituto Ricardo Brennand, que não leva o meu nome e sim, por ser homônimo dele, que, no curto prazo de existência, já recebeu
a visita de 1 milhão e 600 mil pessoas.
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Por vezes me emociono com a legião de crianças e adultos que lá vão em busca de conhecimentos
antes só possíveis em centros culturais da Europa.
Assim, com a humildade que sempre acompanhou
os meus passos, agradeço emocionado a cada um
dos Senadores e Senadoras pela lembrança do meu
nome para esta homenagem que agora me é tributada, em especial ao Senador Armando Monteiro Neto,
que tanto abrilhanta esta Casa. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMBD
– AP) – Antes de encerrarmos esta sessão, quero agradecer a presença de todos que compõem esta Mesa:
Senador Cícero Lucena, 1º Secretário da Casa, Senador
Armando Monteiro, nossos ilustres homenageados, Sr.
Assis Gurgacz, Sr. José Carlos da Silva Júnior, grande
empreendedor também na área de comunicação, Sr. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand e Sr. Said Samou,
representando o seu pai, Samou Abdalla Salomão, Sr.
Ministro das Cidades, Sr. Aguinaldo Ribeiro, Sr. Ministro do Tribunal de Contas José Múcio e Sr. Luiz Carlos
Dutra, representando o instituto do Grupo Votorantim.
Cabe-me também dizer o quanto o Senado se
sente honrado pela presença dos familiares de todos
os homenageados que aqui se encontram, esposas,
filhos, filhas, noras, genros, sobrinhos, netos, bisnetos,
o que mostra, sem dúvida, o carinho que têm dentro
de suas respectivas famílias.
Quero destacar a Srª Nair Ventorin Gurgacz. Quero destacar a Srª Graça, esposa do Brennand. Quero
também, na família do homenageado José Carlos da
Silva, ressaltar a presença do Sr. Ricardo de Oliveira
Carlos da Silva, filho do homenageado. Quero também
cumprimentar a Srª Cilene Salomão, esposa do filho
do homenageado Said Samou Salomão, e o Sr. Simon
Salomão, sobrinho do homenageado Samou Salomão.
As demais autoridades que aqui abrilhantaram
esta sessão, como o Vice-Governador do Estado de
Rondônia, Sr. Airton Gurgacz, e as autoridades que
aqui se encontram, como o Prefeito de Vilhena, também
de Rondônia, José Luiz Rover, Secretário de Saúde de
Roraima, Antônio Leocádio Vasconcelos Filho, Exmªs
Srªs e Srs. Parlamentares, Deputadas, Deputados,
Senadoras e Senadores, Embaixadores que também
aqui estão representando o corpo diplomático, minhas
senhoras e todos os senhores que aqui comparecem.
O Senado compreende que todos nesta belíssima
sessão tem a finalidade de homenagear esses homens
que estão construindo e já construíram uma parte do Brasil.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMBD
– AP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 34
minutos.)
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Ata da 92ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 29 de maio de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Jayme Campos,
João Capiberibe, Inácio Arruda, Sérgio Petecão, Ivo Cassol e Eduardo Suplicy
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 2 minutos e encerra-se às 20 horas e 13 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 489, DE 2012
Nos termos do Art. 222 do RISF, Requeiro voto
de Solidariedade ao jornalista Klester Cavalcanti e à
revista IstoÉ.
Justificação
O jornalista brasileiro Klester Cavalcanti, de 42
anos, foi preso, na última sexta-feira (25) por autoridades locais da Síria, onde prestava serviços para a
revista IstoÉ. Foi liberado, mas está impedido de sair
do país árabe. O governo brasileiro negocia a saída
de Klester da Síria. – Senador Paulo Paim.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 179, DE 2012
Concede ao empregado a licença e o
salário-maternidade por todo o período da
licença-maternidade a que faria jus o cônjuge ou a companheira, ou pela parte restante
que dela lhe caberia, quando verificada sua
incapacidade psíquica ou física ou morte,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 392-B:
“Art. 392-B. Ao empregado é assegurada licença equivalente ao período da licença-maternidade do cônjuge ou companheira,
ou pela parte restante que dela lhe caberia,
quando verificada sua incapacidade psíquica
ou física ou morte.
Parágrafo único. O disposto no caput é
assegurado à empregada ou ao empregado
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que obtiver a guarda judicial de recém-nascido
pela mesma razão.”
Art. 2º O art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar acrescido do § 2º, numerando-se o atual parágrafo único como § 1º:
“Art.71....................................................
§ 2º O salário-maternidade é devido ao
cônjuge ou companheiro da segurada da Previdência Social equivalente ao período da licença-maternidade ou pela parte restante que
dela lhe caberia, em caso de sua incapacidade
psíquica ou física ou morte.
§ 3º O disposto no § 2º aplica-se também
ao ascendente, descendente ou colateral que,
em razão da incapacidade física ou mental ou
da morte da segurada, obtiver a guarda judicial
de recém-nascido.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir
do primeiro dia do exercício subsequente ao de sua
publicação.
Justificação
Recentemente, a imprensa noticiou que um servidor público recorreu à Justiça para requerer o gozo da
licença-paternidade nos moldes da licença-maternidade, em decorrência do falecimento de sua esposa, em
virtude de complicações do parto. Alegou que se viu
obrigado a assumir as funções maternais necessárias
à sobrevivência de seu filho recém-nascido, além de
ter sob sua responsabilidade a outra filha do casal de
apenas dez anos de idade.
A Juíza Federal Titular da 6ª Vara Federal, Ivani
Silva da Luz, deferiu o pedido liminar para conferir ao
servidor público o direito de gozar a licença-paternidade
nos moldes da licença-maternidade.
Ao fundamentar sua decisão, a Juíza argumentou:
Embora não exista previsão legal e constitucional de licença-paternidade nos moldes
da licença-maternidade, esta não deve ser negada ao genitor, ora impetrante. Isto porque o
fundamento deste direito é proporcionar à mãe
período de tempo integral com a criança, possibilitando que sejam dispensados a ela todos
os cuidados essenciais à sua sobrevivência e
ao seu desenvolvimento.
Na ausência da genitora, tais cuidados
devem ser prestados pelo pai e isto deve ser
assegurado pelo Estado, principalmente, nos
casos como o presente, em que, além de todas as necessidades que um recém-nascido
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demanda, ainda há a dor decorrente da perda daquela.
Nestas circunstâncias, os princípios da
dignidade da pessoa humana e da proteção à
infância devem preponderar sobre o da legalidade estrita, que concede tão somente às mulheres o direito do gozo da licença-maternidade.
Inspirados nesta decisão judicial, estamos apresentando este projeto que assegura ao empregado licença equivalente ao período da licença-maternidade
do cônjuge ou companheira, ou pela parte restante que
dela lhe caberia, quando verificada sua incapacidade
psíquica ou física ou morte. Mais ainda, estendemos
esse benefício também ao empregado ou empregada,
que pode ser o avô ou a avó, o tio ou a tia, ou outro,
que obtiver a guarda judicial de recém-nascido pela
mesma razão.
A medida fundamenta-se no disposto no artigo
227 da Constituição Federal que diz:
Art. 227. É dever da família, da sociedade
e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, ale de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
De acordo com o princípio inscrito nesse dispositivo constitucional, percebe-se, com clareza, que
a proteção à infância é um direito social, que obriga
o Estado a garantir de maneira efetiva as condições
mínimas necessárias ao desenvolvimento físico, intelectual e emocional da criança.
Esse desenvolvimento dá-se por meio da convivência da criança no meio familiar e social e, de modo especial, pelo carinho e atenção dos pais durante o período
que segue imediatamente após o nascimento do bebê.
Não foi por outra razão que o artigo 226 da Constituição Federal estatuiu que a família, base da sociedade
tem especial proteção do Estado e assegurou como direito social do trabalhador a licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento
e vinte dias e a licença paternidade, nos termos da lei.
Conclui-se, portanto, que o melhor interesse da
criança tem prioridade absoluta na Constituição Federal,
transformando-a em sujeito de direito, titular, portanto,
de direitos juridicamente protegidos.
E é este interesse que nos norteia ao apresentar
este projeto de lei. Por isso, esperamos contar com o
apoio dos ilustres Pares para o seu aperfeiçoamento
e aprovação. – Senador Sérgio Souza.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Art. 226. A família, base da sociedade tem especial proteção do Estado.
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, ale de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
....................................................................................
Art. 392. A empregada gestante tem direito à
licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem
prejuízo do emprego e do salário.
§ 1o A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do
afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o
28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência
deste.
§ 2o Os períodos de repouso, antes e depois do
parto, poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas
cada um, mediante atestado médico.
§ 3o Em caso de parto antecipado, a mulher terá
direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste artigo.
§ 4o É garantido à empregada, durante a gravidez,
sem prejuízo do salário e demais direitos:
I – transferência de função, quando as condições
de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função
anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho;
II – dispensa do horário de trabalho pelo tempo
necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares.
Art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver
guarda judicial para fins de adoção de criança será
concedida licença-maternidade nos termos do art. 392,
observado o disposto no seu § 5o.
§ 1o a 3§ (Revogados pela Lei nº 12.010, de 2009)
§ 4o A licença-maternidade só será concedida
mediante apresentação do termo judicial de guarda à
adotante ou guardiã.
§ 5o (VETADO)
....................................................................................
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LEI Nº 8.213, DE 1º DE MAIO DE 1943
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte)
dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias
antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação
no que concerne à proteção à maternidade.
Parágrafo único. (Revogado)
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetidos à Comissão competente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 15, DE 2012
Altera o Artigo Nº. 101 do Regimento
Interno do Senado Federal, para estabelecer atribuições específicas à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O artigo 101 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 101. À Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania compete:
I – opinar sobre a constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade da redação
do vencido em Plenário e redação final das
proposições que lhe forem submetidas por
deliberação do Plenário, por despacho da Presidência, por consulta de qualquer comissão,
ou quando em virtude desses aspectos houver
recurso de decisão terminativa de comissão
para o Plenário;
II – ressalvadas as atribuições das demais comissões, emitir parecer, quanto ao mérito, sobre a redação do vencido em Plenário e
redação final das proposições de competência
da União, especialmente as seguintes:
.............................................................. ”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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Justificação
O presente projeto de resolução visa corrigir uma
opção equivocada do Regimento Interno desta Casa,
que preferiu, seguindo o entendimento aparentemente
acertado no sentido de a questão de inconstitucionalidade ser uma questão prejudicial, alocar o parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no
início do processo legislativo.
A opção regimental que se busca alterar parte do
raciocínio segundo o qual as comissões desta Casa
dedicadas ao mérito das proposições legislativas só
deveriam se debruçar sobre os projetos que houvessem recebido parecer favorável no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. De fato, o
raciocínio é o seguinte: se a proposta legislativa é inconstitucional, nenhum argumento de mérito aduzido
nas comissões temáticas seria capaz de salvar-lhe da
obrigatória rejeição. Logo, a opção por alocar o parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania no
início do processo legislativo parecia atender a razões,
inclusive, de economia procedimental.
Tudo estaria bem se a lógica judicial pudesse ser
transmigrada, sem alterações, para a seara do processo
legislativo em curso nesta Casa. Quando um juiz suspende
o processo por força de um incidente de inconstitucionalidade o faz sobre os marcos definitivos dentro dos quais
se desenvolve o litígio, ou seja, sobre um objeto certo,
não mais passível de ser alterado. As leis que concorrem
para a solução da questão controvertida são aduzidas
inconstitucionais em sua redação final, vigente.
Ao contrário, na sistemática da atual redação do
art. 101 do Regimento Interno desta Casa, a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania tem emitido parecer sobre texto provisório, passível das mais radicais
alterações e, logo, passível de receber o acréscimo
de textos viciados com novas inconstitucionalidades,
materiais e formais, sobre as quais a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania não teve oportunidade de se manifestar, e isso por que o texto original
do projeto, sobre o qual a Comissão se debruçou, não
continha ainda o acréscimo inconstitucional.
Observe-se, ademais, que os mecanismos regimentais mediante os quais a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania pode ser provocada a novamente se
manifestar sobre proposição legislativa no Plenário são
obviamente excepcionais. As alterações realizadas nas
comissões de mérito ficam a salvo de novo escrutínio do
órgão de controle preventivo de constitucionalidade do
Senado Federal, o que, certamente, dentro do sistema
de controle, resulta na necessidade de maior intervenção judicial repressiva sobre o nosso trabalho legislativo.
O presente projeto de resolução não atinge, é
preciso deixar claro, a eficácia do § 1º do art. 101 do
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Regimento Interno, ou seja, o vício de inconstitucionalidade continua sendo prejudicial e leva, inapelavelmente, à rejeição, salvo nos casos de inconstitucionalidade
parcial, hipótese em que a Comissão poderá oferecer
emenda corrigindo o vício (segundo a dicção do § 2º,
do art. 101, do Regimento Interno do Senado).
Com fundamento em tais argumentos, estou apresentando pequena emenda ao art. 101 do Regimento
Interno desta Casa, para que fique estabelecido e claro
que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
emitirá parecer sobre a redação final das proposições
legislativas ou, alternativamente, sobre a redação do
vencido, tudo nos termos da redação que hoje vige na
Câmara dos Deputados. – Senador Ricardo Ferraço.
LEGISLAÇÃO CITADA
Regimento Interno do Senado Federal
TÍTULO VI
Das Comissões
CAPÍTULO VI
Da Competência
Seção II
Das Atribuições Específicas
Art. 101. À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania compete:
I – opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem
submetidas por deliberação do Plenário, por despacho
da Presidência, por consulta de qualquer comissão, ou
quando em virtude desses aspectos houver recurso
de decisão terminativa de comissão para o Plenário;
II – ressalvadas as atribuições das demais comissões, emitir parecer, quanto ao mérito, sobre as matérias
de competência da União, especialmente as seguintes:
a) criação de Estado e Territórios, incorporação
ou desmembramento de áreas a eles pertencentes;
b) estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal (Const., art.
49, IV), requisições civis e anistia;
c) segurança pública, corpos de bombeiros militares, polícia, inclusive marítima, aérea de fronteiras,
rodoviária e ferroviária;
d) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, aeronáutico, espacial, marítimo e penitenciário;
e) uso dos símbolos nacionais, nacionalidade,
cidadania e naturalização, extradição e expulsão de
estrangeiros, emigração e imigração;
f) órgãos do serviço público civil da União e servidores da administração direta e indireta do Poder
Judiciário, do Ministério Público e dos Territórios;
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g) normas gerais de licitação e contratação, em
todas as modalidades, para as administrações públicas
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art.
37, XXI, da Constituição, e para as empresas públicas e
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173,
§ 1o, III, também da Constituição (Const., art. 22, XXVII);
h) perda de mandato de Senador (Const., art.
55), pedido de licença de incorporação de Senador
às Forças Armadas (Const., art. 53, § 7o);
i) escolha de Ministro do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e de Governador de
Território, escolha e destituição do Procurador– Geral
da República (Const., art. 52, III, a, c e e);
j) transferência temporária da sede do Governo
Federal;
l) registros públicos, organização administrativa e
judiciária do Ministério Público e Defensoria Pública da
União e dos Territórios, organização judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
m) limites dos Estados e bens do domínio da União;
n) desapropriação e inquilinato;
o) criação, funcionamento e processo do juizado
de pequenas causas, assistência jurídica e defensoria
pública, custas dos serviços forenses;
p) matéria a que se refere o art. 96, II, da Constituição Federal;
III – propor, por projeto de resolução, a suspensão,
no todo ou em parte, de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (Const., art. 52, X);
IV – opinar, em cumprimento a despacho da Presidência, sobre as emendas apresentadas como de redação,
nas condições previstas no parágrafo único do art. 234;
V – opinar sobre assunto de natureza jurídica ou
constitucional que lhe seja submetido, em consulta, pelo
Presidente, de ofício, ou por deliberação do Plenário,
ou por outra comissão;
VI – opinar sobre recursos interpostos às decisões da Presidência;
VII – opinar sobre os requerimentos de voto de
censura, aplauso ou semelhante, salvo quando o assunto possa interessar às relações exteriores do País.
§ 1o Quando a Comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada
definitivamente, por despacho do Presidente do Senado, salvo, não sendo unânime o parecer, recurso
interposto nos termos do art. 254.
§ 2o Tratando-se de inconstitucionalidade parcial, a
Comissão poderá oferecer emenda corrigindo o vício. (NR)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Projeto de Resolução nº 15, de 2012, que
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acaba de ser lido ficará perante a Mesa pelo prazo de
cinco dias úteis, para recebimento de emendas.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2012
(nº 7.784/2010, na Casa de origem), de iniciativa da
Presidência da República, que cria cargos em comis-
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são do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
– DAS, Gratificações de Representação, Gratificações
de Exercício em Cargo de Confiança devidas a militares e Gratificações de Representação pelo Exercício
de Função, destinados ao Ministério da Defesa.
É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT

A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –

– SP) – O Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2012

SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputa-

vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

dos, os seguintes Projetos de Lei da Câmara:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os Projetos de Lei da Câmara nºs 39 a 41,
de 2012, vão à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 333,
de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando o arquivamento, em virtude
de inconstitucionalidade, do Substitutivo do Senado
ao Projeto de Lei nº 275, de 2007, daquela Casa, e o
envio à sanção da proposição original.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 333/12/PS-GSE
Brasília, 25 de maio de 2012
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar ao
conhecimento do Senado Federal, que nos termos
do § 4º, do art. 58, do Regimento Interno desta Casa,
foi arquivado, em virtude de inconstitucionalidade, o
Substitutivo oferecido por essa Casa ao Projeto de
Lei nº 275, de 2007, da Câmara dos Deputados, que
“Estabelece normas de segurança a serem seguidas
pelos estabelecimento que especifica.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência designa o Senador Paulo Davim,
para integrar, como suplente, a Comissão Temporária
Externa, criada nos termos do Requerimento nº 39,
de 2012, destinada a representar o Senado Federal
no âmbito da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, conforme o
Ofício nº 143/2012, da Liderança do PMDB.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 143/2012
Brasília, 29 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco Parlamentar da
Maioria indica o Senador Paulo Davim para ocupar a
vaga de Suplente na Comissão Externa para representar o Senado Federal na Conferência da ONU – Rio+20.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros Líder do PMDB.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Srª Presidente...
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Eu gostaria de me inscrever para falar pela
Liderança do PTB; já está aí, na mesa, a indicação.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª é o primeiro inscrito, pela Liderança.
Senador Paim... V. Exª é o primeiro orador.
É V. Exª, Senadora Ana Amélia, que está...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Era sim,
mas troquei com a Senadora Vanessa. Já está anotado no livro.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – E a Vanessa?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Ela fica
em segundo, no meu lugar; eu vou para o lugar dela,
o décimo oitavo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Trocaram.
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora
Marta Suplicy, Senadora Vanessa, Senador Mozarildo,
Senadora Ana Amélia, eu quero falar um pouco hoje
sobre a Feira do Livro do Rio Grande do Sul, em Canoas, onde estarei. Fui convidado.
Quero destacar que esse evento terá início no dia
1º de junho, na nossa querida Canoas, no Rio Grande
do Sul. É a 28ª edição da Feira do Livro de Canoas, que
é considerada pela Câmara Riograndense do Livro a
segunda maior do Estado. A cada ano, a feira tem um
slogan diferente. O deste ano será: “Compartilhe esse
mundo”. Essa festa literária se estenderá até o próximo
dia 16, na Praça da Bandeira, no calçadão e em outros
espaços. Está previsto um total de 360 atividades, com
41 expositores. A feira terá atrações descentralizadas.
No primeiro dia, das 9h às 11h, acontece o I Seminário Internacional de Contadores de Histórias. Entre as atrações culturais oferecidas no evento, haverá
exibição de filmes, encontros com escritores, teatro,
shows, autógrafos. Teremos uma biblioteca, que será
montada no calçadão da cidade, durante 16 dias.
A gestora da Unidade de Livro, Leitura e Literatura, Andrea Falkenberg, salienta que o espaço vai
divulgar as atividades, o acervo da Biblioteca Pública
Municipal João Palma da Silva. Também as estruturas
das bibliotecas comunitárias em funcionamento junto
às subprefeituras e bibliopraças estarão em destaque,
porque elas atendem em praças da nossa cidade.
Ao longo desses 16 dias, esperamos o lançamento de 103 livros. A feira contará com a participação de sete escritores internacionais, 149 escritores
do Rio Grande do Sul e 25 de outros Estados. Entre
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esses 149, eu vou estar lá. O contista, romancista e
jornalista Ignácio Loyola Brandão é um dos escritores
confirmados com destaque para a 28ª Feira do Livro
de Canoas.
Além dele, também estão confirmados Cláudio
Tajes, Ricardo Azevedo, Daniel Munduruku, Thedy Corrêa e a canoense Luiza Geisler, entre tantos.
O Prefeito de Canoas, o jovem amigo Jairo Jorge,
tem priorizado áreas como a educação e a cultura em
sua administração e esse evento tem uma simbologia
muito especial não só para Canoas, mas para o Rio
Grande e para o Brasil.
O Secretário Municipal de Cultura, Flávio Adonis,
pontuou que a Feira do Livro é o momento, do ponto
de vista cultural, mais importante da cidade de Canoas.
Diz ele: “Tem toda uma simbologia, do livro que integra a cidade, dividida pela linha do trem”. Isso é algo
que tentamos mudar, para que o trem passe por baixo
da cidade, não mais corte a cidade no meio. Estamos
trabalhando com o Prefeito Jairo Jorge nesse sentido.
“Canoas é grande e merece a feira neste formato que
se consolidou no ano passado.”
O tema literário deste ano é o escritor Simões
Lopes Neto, em comemoração ao centenário da primeira publicação de seu livro muito badalado, muito
lembrado, Contos Gauchescos.
A cidade homenageada será a capital gaúcha,
Porto Alegre, e o patrono da festa será o escritor Jairo
Luiz de Souza, autor de obras infantis muito lembrado
pela gurizada da cidade.
O escritor homenageado será Fabrício Carpinejar,
natural da minha cidade natal, Caxias do Sul. Embora
eu já tenho recebido o Título de Cidadão de Canoas,
mas nasci em Caxias.
Nessa feira, será lançado também o livro Unati,
Contando Histórias..., organizado por Juliana Ludwig
Justo e Lucia Regina Lucas da Rosa.
A Unati (Universidade Aberta da Terceira Idade
UnilaSale), de que sou patrono, aborda nesse livro o
tema da adultez.
Consta da apresentação do livro que, “o tema da
adultez tardia, ou terceira idade, é novo em Pedagogia
e Psicologia. A psicologia do desenvolvimento ignorou
a vida adulta e a velhice por muito tempo”.
A ênfase, ao longo dos tempos, foi dada
para o estudo da criança e do adolescente.
Os primeiros estudos psicológicos nos
EUA em gerontologia datam de 1920. A partir
dessa época, é crescente o gráfico das publicações sobre Psicologia do envelhecimento.
A Unati – tive o orgulho de participar da sua fundação – enfatiza que um dos grandes objetivos dessa
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obra é provocar a mudança de conceito de pessoa idosa no Brasil na valorização da experiência vivida, da
sabedoria construída ao longo da vida e da narrativa
das formas de existir e de prolongar a vida, ou seja,
avançar nos anos em relação à nossa idade, chamada
de melhor idade.
Srª Presidente, eu tive a grata satisfação de ser
convidado para redigir uma carta aos alunos da Unati
para integrar esse livro que eles irão lançar na Feira
do Livro.
Encerro, lendo a carta que escrevi a eles:
Quando olho para a caminhada que percorri até os dias de hoje, lembro com grande
contentamento as diversas oportunidades em
que me senti presenteado por poder desfrutar
da sabedoria, da lucidez de cidadãos que traziam consigo, suas histórias de vida e suas lutas
frente às dificuldades impostas pela conjuntura
social e econômica em relação ao envelhecimento. [Ou seja, aprendi muito com os idosos.]
Envelhecer é um processo natural da vida
e pode ser considerado um presente à medida
que cada dia se abre como uma nova possibilidade de fazer o bem a si mesmo e aos outros,
de doar-se de coração aberto [e de alma] aos
nossos semelhantes, [dando mais sintonia à
nossa própria vida, com mais alegria].
É certo que esse processo exige cuidados
e precisa ser encarado com respeito e muita
atenção. Infelizmente nem sempre é isso que
acontece. Muitos idosos se confrontam com
uma realidade cruel, com direitos cerceados,
tendo que lidar com o descaso da sociedade
e, [às vezes, infelizmente,] da própria família.
A idade avança e exige maiores cuidados
físicos em relação ao organismo. Tais cuidados
incluem coisas simples, como, por exemplo,
uma caminhada diária, que traz inúmeros benefícios, possibilitando desfrutar da natureza,
ou então coisas um pouco mais complexas,
como a mudança de hábito alimentar objetivando alcançar melhor qualidade de vida, ou
ainda, o uso regular de [...] medicamentos, a
fim de garantir [...] a vida mais longa.
Muitas vezes, os mais velhos enfrentam
inúmeras dificuldades frente à ausência de
condições financeiras, por exemplo, que lhes
permitam viver a vida com mais tranquilidade,
envelhecer com dignidade, gozando os direitos que lhes caberiam após uma vida dedicada à família, ao trabalho [enfim, ao avanço do
nosso País]...
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[Srª Presidenta], o dinheiro certamente
não tem relação direta com todos os cuidados
que envolvem o envelhecer, mas é fato que
o acesso a alguns deles passa diretamente
[também] pelo fator econômico.
Neste sentido, a luta pela recuperação do
salário dos aposentados e o fim do fator é [...]
imprescindível e acredito que [chegaremos lá]...
Eu tenho muita alegria, agora vou encerrar, porque a carta vai longe, é parte do livro, e naturalmente
eu não o lerei todo, e eu digo aqui na carta que encaminhei aos alunos que um dos meus maiores orgulhos
é ter sido o autor do Estatuto do Idoso, também do
Estatuto da Igualdade Racial, do Estatuto da Pessoa
com Deficiência, da política de salário mínimo. São políticas que construímos junto com o movimento sindical
e com o Presidente Lula.
Enfim, eu termino a carta dizendo a eles que tenho o maior carinho pela juventude e quero que eles
amem os idosos como nós amamos os nossos filhos.
É o que eu desejo a todos.
Meu renovado abraço de luta pela conquista de
mais respeito e mais carinho pelos idosos.
Meus parabéns, Canoas, pela Feira do Livro 2012!
Sei que será um sucesso.
Darei o abraço em todos vocês pessoalmente.
Peço que V. Exª considere na íntegra o meu pronunciamento.
Obrigado, Presidenta.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre Feira do Livro em Canoas/RS.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em minha
fala de hoje quero destacar um evento que terá início
dia 1º de junho em Canoas, no Rio Grande do Sul.
É a 28a edição da Feira do Livro de Canoas,
considerada pela Câmara Rio-grandense do Livro, a
segunda maior do Estado.
A cada ano a Feira tem um slogan diferente e o
deste ano será Compartilhe esse mundo.
Essa festa literária se estenderá até o próximo
dia 16 na praça da Bandeira, no Calçadão e em outros
espaços e está previsto um total de 360 atividades,
com 41 expositores.
A Feira terá atrações descentralizadas. Por exemplo, no primeiro dia, das 9 às 11 horas, acontece o 1º
Seminário Internacional de Contadores de Histórias.
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Entre as atrações culturais oferecidas no evento,
haverá exibição de filmes, encontros com escritores,
contação de histórias, teatro e shows.
Uma biblioteca será montada no Calçadão de Canoas durante os 16 dias da Feira do Livro de Canoas.
A gestora da Unidade de Livro, Leitura e Literatura, Andrea Falkenberg, salienta que o espaço vai divulgar as atividades e o acervo da Biblioteca Pública
Municipal João Palma da Silva e também a estrutura
das bibliotecas comunitárias em funcionamento junto
às subprefeituras e bibliopraças que atendem em praças e parques de Canoas.
Ao longo dos 16 dias de evento, 103 lançamentos
de livros estão agendados.
A Feira contará com a participação de 7 escritores internacionais, 149 escritores do Rio Grande do
Sul e 25 de outros estados.
O contista, romancista e jornalista Ignácio Loyola
Brandão, é um dos escritores confirmados para 28a
Feira do Livro de Canoas.
Além dele, também estão confirmados Cláudia
Tajes, Ricardo Azevedo, Daniel Munduruku, Thedy Corrêa, a canoense Luisa Geisler, entre outros.
Sr. Presidente, o prefeito de Canoas, Jairo Jorge,
tem priorizado áreas como a educação e a cultura em
sua administração e esse evento tem uma significação
muito especial para os canoenses.
O secretário municipal de Cultura, Flávio Adónis,
pontuou que a Feira do Livro é o momento, do ponto
de vista cultural, mais importante da cidade.
“Tem toda uma simboiogia, do livro que integra
a cidade dividida pela linha do trem. Canoas é grande
e merece a Feira neste formato que se consolidou no
ano passado”
O tema literário deste ano é o escritor Simões Lopes Neto, em comemoração ao centenário da primeira
publicação de seu livro Contos Gauchescos.
A cidade homenageada será a capital gaúcha,
Porto Alegre, e o Patrono da Festa será o escritor Jairo
Luiz de Souza, autor de obras infantis conhecidas da
gurizada de Canoas.
O escritor homenageado será Fabrício Carpinejar,
natural da minha cidade natal, Caxias do Sul.
Srªs e Srs. Senadores, nesta Feira será lançado
também o livro UNATI Contando Histórias.., organizado
por Juliana Ludwig Justo e Lúcia Regina Lucas da Rosa.
A UNATI (Universidade Aberta da Terceira Idade
UnilaSale) aborda neste livro o tema da Adultez.
Consta da apresentação do livro que,
“o tema da adultez tardia, ou terceira
idade, é novo em Pedagogia e Psicologia. A
psicologia do desenvolvimento ignorou a vida
adulta e a velhice por muito tempo.
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A ênfase, ao longo dos tempos, foi dada
para o estudo da criança e do adolescente.
Os primeiros estudos psicológicos nos
EUA em gerontologia datam de 1920. A partir
dessa época, é crescente o gráfico das publicações sobre Psicologia do envelhecimento “.
A UNATI enfatiza que um dos grandes objetivos desta obra é provocar a mudança de conceito de
pessoa idosa no Brasil na valorização da experiência
vivida, da sabedoria construída ao longo da vida e da
narrativa das formas de existir.
Sr. Presidente, eu tive a grata satisfação de ser
convidado para redigir uma Carta aos alunos da UNATI
para integrar esse livro que eles irão lançar na Feira
do Livro.
Eu finalizo meu pronunciamento com essa carta:
“Quando olho para a caminhada que percorri até os dias de hoje, relembro com grande contentamento as diversas oportunidades
em que me senti presenteado por poder desfrutar da sabedoria, da lucidez de cidadãos
que traziam consigo, suas histórias de vida e
suas lutas frente às dificuldades impostas pela
conjuntura social e econômica em relação ao
envelhecimento.
Envelhecer é um processo natural da
vida e pode ser considerado um presente à
medida que cada dia se abre como uma nova
possibilidade de fazer o bem a si mesmo e
aos outros, de doar-se de coração aberto aos
nossos semelhantes, à vida.
É certo que esse processo exige cuidados
e precisa ser encarado com respeito e muita
atenção. Infelizmente nem sempre é isso que
acontece. Muitos idosos se confrontam com
uma realidade cruel, com direitos cerceados,
tendo que lidar com o descaso da sociedade
e até da própria família.
A idade avança e exige maiores cuidados
físicos em relação ao organismo. Tais cuidados
incluem coisas simples, como por exemplo,
uma caminhada diária, que traz inúmeros benefícios, possibilitando desfrutar da natureza,
ou então coisas um pouco mais complexas,
como a mudança de hábito alimentar objetivando alcançar melhor qualidade de vida, ou
ainda, o uso regular de certos medicamentos,
a fim de garantir a integridade física.
Muitas vezes, os mais velhos enfrentam
inúmeras dificuldades frente à ausência de
condições financeiras, por exemplo, que lhes
permitam VIVER a vida com mais tranquili-
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dade, gozando os direitos que lhes caberiam
após uma vida dedicada à família, ao trabalho,
aos afazeres do lar, enfim aos compromissos
que todos nós temos que assumir com a vida.
O dinheiro certamente não tem relação
direta com todos os cuidados que envolvem o
envelhecer, mas é fato que o acesso a alguns
deles passa diretamente pelo fator econômico,
Neste sentido, a luta pela recuperação do
salário mínimo e das aposentadorias é absolutamente imprescindível e acredito que ações
direcionadas para a melhoria da qualidade de
vida da população brasileira, da qual os idosos são parte importantíssima e, no entanto,
inúmeras vezes relegada ao esquecimento,
devem ser perseguidas com determinação.
Foi assim que aconteceu com o Estatuto
do Idoso. Ele é a concretização do sonho de
20 milhões de brasileiros. O fato de o Estatuto
do Idoso ter se transformado em Lei é fruto da
luta histórica do movimento social brasileiro,
da luta de ativistas de entidades representativas de aposentados, pensionistas e idosos.
Foram praticamente 20 anos de luta até
a aprovação, pelo Congresso Nacional, do Estatuto do Idoso. Sua aprovação foi conquistada
mediante incansável luta e perseverança diárias. Alcançamos a vitória, e ela nos encheu
de orgulho e de novas esperanças, retratadas
nos direitos que queremos ver preservados,
garantidos e ampliados em prol de cidadãos
brasileiros que construíram e querem continuar
construindo a sua história e pela qual temos o
dever de demonstrar respeito.
Afinal, quem não quer ser respeitado em
seus direitos, quem não deseja ser ouvido e
ter compreendidos os seus anseios e aproveitados os seus potenciais?
O Estatuto do Idoso, peça de valor inestimável para a atual geração de idosos e para
as gerações futuras desta Nação, cumpre papel fundamental para que a sabedoria e as
experiências adquiridas na vida sejam vistas
com um novo olhar, um olhar que se estende
sobre a sociedade de forma amorosa e plena
de respeito.
Quando a sociedade como um todo encara de frente a realidade do envelhecimento,
ela parte para um novo comportamento, ela
inclui os excluídos, ela cria uma nova sociedade disposta a formar um grande elo entre as
gerações, ciente dos frutos maravilhosos que
serão colhidos com esta atitude.
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Pois, tal como escrevi em meu livro de
poesias, Cumplicidade: O idoso sonha com
o que pode ainda realizar pois está vivo, e a
cada novo sol há um ideal a comunicar, uma
experiência a espalhar.
Meus amigos e amigas idosos, quero
agradecer pela alegria e pela honra de usufruir
de sua amizade.
Cada minuto das nossas vidas é precioso e vivê-lo bem é a melhor resposta que
podemos dar ao tempo. Vivam o melhor que
puderem, é o que desejo a todos!
COM MEU RENOVADO ABRAÇO, sempre na luta pela conquista e pelo respeito aos
seus direitos, Paulo Paim – Senador”
Meus parabéns, Canoas, pela Feira do Livro 2012
e, muito sucesso! Meu abraço eu darei pessoalmente
a todos que tiver a felicidade de encontrar por lá.
Era o que tinha a dizer
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Com a palavra o Senador Mozarildo, pela Liderança do seu Partido.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Marta Suplicy, o Ministério da
Saúde anunciou uma queda de 21% no número de
falecimentos em 2011, no que tange à mortalidade
materna, isto é, mulheres que morreram em função
do parto. Pode-se comemorar, pois 21% de mulheres
deixaram de morrer em relação ao ano passado.
Mas eu quero ler aqui um trecho de uma reportagem publicada no “Correio Braziliense”, intitulada
“Muito a Fazer Contra a Mortalidade Materna”, que diz:
No mesmo dia em que o Brasil foi questionado sobre violações aos direitos humanos
na Revisão Periódica Universal da Organização
das Nações Unidas (ONU), o tema mortalidade
materna foi debatido no País. Segundo o Ministério da Saúde, as mortes em decorrência de
complicações na gravidez, ou em até 42 dias
após o nascimento do filho [isto é, na gravidez,
no parto e até 42 dias após o nascimento do
filho], tiveram a maior redução já registrada.
A curva de decréscimo, que costumava mostrar índices entre 5% e 7%, alcançou o pico de
21% nos nove primeiros meses do ano passado, comparado ao mesmo período do ano
anterior. Foram 1.038 falecimentos, diante de
1.317 notificados em 2010.
É bom que se diga: notificados, porque há muita
subnotificação e até não notificação.
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Estava comentando, há pouco, com a Senadora
Vanessa Grazziotin a realidade desse interior do País,
notadamente da nossa Amazônia, onde as pessoas
morrem e sequer têm um atestado de óbito, principalmente entre a população indígena, a população mais
pobre de ribeirinhos.
E prossegue a matéria:
Apesar da significativa queda, a Organização Mundial da Saúde (OMS) ressalta
o fato de o Brasil ainda se encontrar em um
patamar semelhante ao dos países da África
subsariana neste quesito. Dos oito objetivos de
desenvolvimento do milênio estabelecidos pela
ONU para ser cumpridos até 2015, o único que
dificilmente o Brasil alcançará é a meta de 35
mortes maternas para cada 100 mil nascidos
vivos. [Vejam bem, dificilmente alcançará até
2015.] Em fevereiro, com base no primeiro semestre de 2011, o Ministério previu para este
ano o índice de 63 mortes – pouco menos que
em 2010, 68 mortes. Embora os índices sejam
altos, o Ministro Alexandre Padilha acredita no
cumprimento da meta: ‘O esforço que fizemos
em 2011 mostra que é possível. Chegamos a
21% e queremos intensificar mais. Mas teremos que trabalhar muito mais para isso. Vou
perseguir essa meta.’
Eu quero dizer, Srª Presidente, que acredito muito no Ministro Alexandre Padilha. Tenho conversado
muito com ele. É um médico sério, competente. Um
político que, portanto, além da formação médica, também tem a sensibilidade das políticas públicas. Mas
tenho certeza de que esse é um desafio muito grande,
principalmente com esse modelo que aí está. Não há
médicos na grande maioria dos Municípios do interior
e nas periferias das cidades. Não há treinamento de
equipes que deem atenção á saúde da mulher, desde
a parteira mesmo, aquela que tem curso de parteira,
Senador Mário Couto, até as auxiliares de enfermagem,
atendentes de enfermagem, técnicas de enfermagem,
enfermeiras obstetras. Não estou falando do médico
obstetra. O ideal seria ter uma equipe completa.
Para terminar, Senadora Marta, quero registrar
o exemplo de Roraima, o Estado com a menor população do Brasil, que, no ano passado, registrou 37
mortes, enquanto, no Amapá, houve 36. É um número
lamentável.
Aliás, vou fazer um levantamento dos últimos
anos, em meu Estado e em todos os demais, porque,
Senadora Marta, como obstetra, não posso acreditar
que o Brasil não atinja essa meta do milênio. Eu acredito muito no Ministro Padilha, acredito na Presidente
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Dilma, que está tomando medidas, mas é preciso ir
além do acreditar. É preciso haver uma ação. Já disse ao Ministro que deveria haver uma ação conjunta
do Ministério, do Poder Executivo, com o Parlamento,
governos estaduais, prefeituras, para a realização de
um grande mutirão não só na área da saúde materna, que é básica, mas também na área da saúde da
mulher, como um todo.
Quanto à saúde infantil, um fato nos preocupa:
ninguém mais quer ser pediatra. O número de pediatras vem caindo a cada ano. Por que o desinteresse
pela pediatria? Se cuidássemos apenas da saúde da
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mulher e da saúde da criança, Senador Wellington
Dias, estaríamos cuidando de 80% dos problemas de
saúde no Brasil.
Ao encerrar, peço a V. Exª que autorize a transcrição desse artigo do Correio Braziliense e dos indicadores de mortalidade, dados governamentais.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, e § 2º do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Mozarildo, V. Exª será atendido de acordo com o Regimento.
Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidenta.
Tem algum Líder inscrito para falar, Presidenta?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Tinha, mas já falou.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
tem mais nenhum inscrito?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª seria o primeiro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
seria o primeiro? Então, V. Exª me inscreva, por favor,
que vou atrás da delegação de competência.
Agradeço-lhe.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Srª
Presidente, pela ordem.
Pela ordem, eu gostaria de me inscrever para
uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Espere aí, não ficou claro para mim. O senhor
quer falar depois da Ordem do Dia?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Vou
atrás, se puder ser.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Agora.
Pois não, Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
queria me inscrever para uma comunicação inadiável.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª é o primeiro.
Então, vai falar a Senadora Vanessa, intercalando com o Senador Wellington, para uma comunicação
inadiável.
Com a palavra Senadora Vanessa.
A SRª. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta, Senadora
Marta Suplicy, Srs. Senadores, companheiros e companheiras, Srª Presidente, é com muita alegria que
ocupo, neste momento, a tribuna para relatar o que
foi um pouco do encontro da 20ª Convenção Nacional
de Solidariedade a Cuba. Foi uma convenção, como
já falei, em sua 20ª edição, organizada no Brasil por
grupos locais, estaduais e municipais, de solidariedade
a Cuba, grupos de amizade Brasil e Cuba. O encontro
aconteceu na Cidade de Salvador, capital da Bahia,
que, como dizem os baianos, é a cidade mais cubana
de todas as cidades brasileiras, tamanhas as semelhanças que existem entre a Bahia, em especial, Salvador, e aquela grandiosa, pequena, mas grandiosa
nação, que é Cuba.
Não pude, como Coordenadora Presidenta do
Grupo Parlamentar Brasil/Cuba, participar de todo o
evento, que teve início no último dia 24 e encerrou-se no dia 27 do corrente mês. Mas o nosso grupo se
fez representar, tanto na abertura como no primeiro
painel, pela Senadora Lídice da Mata, que é uma das
Vice-Presidentes do Grupo Parlamentar Brasil Cuba.
E, no último dia, dia 26, último dia efetivo de debates –
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participei de todos os grupos, foram quatro discussões
levadas a cabo por quatro grupos – houve a plenária de
encerramento que aprovou um importante documento.
Cerca de trezentas pessoas, representantes de
dezenove organizações de solidariedade, de trinta e
nove dos movimentos sociais e partidos políticos de
todos os Estados brasileiros, participaram, como disse, neste ultimo final de semana, em Salvador, da 20ª
Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba. Na condição de Presidente do Grupo Parlamentar Brasil/Cuba,
pude, ao lado de outros parlamentares companheiros
e companheiras, participar desse momento importante
para luta internacionalista dos movimentos sociais do
Brasil, do povo brasileiro em relação a outras nações
amigas e, nesse caso, em especial a Cuba.
Eram em torno de 300 delegados que representaram quase todos os Estados brasileiros. Eu aqui quero
registrar, Srª Presidenta, que, com o passar dos anos,
essa Convenção de Solidariedade já realizada por 20
vezes, tem sido antecedida de convenções estaduais,
ou seja, quase a totalidade dos Estados brasileiros, das
unidades da nossa Federação organizaram previamente, antes da convenção nacional, as suas convenções
estaduais, as suas convenções locais mobilizando uma
gama e um contingente de brasileiros e brasileiras.
Isso é muito importante porque penso que, mais do
que nunca, devemos envolver o Brasil nesses debates
que dizem respeito à integração, à solidariedade, sobretudo quando tratamos de países latino-americanos
e caribenhos, países que têm uma longa tradição de
atuação conjuntas em todas as suas lutas.
Eu, Srª Presidenta, aproveitei para destacar, durante a minha intervenção, que o evento contribui para
ampliar a visibilidade das heróicas lutas travadas pelo
povo cubano na afirmação de sua soberania e de sua
autodeterminação.
Apesar do cruel bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, destaquei que a ilha não se dobra, persiste na afirmação de seus próprios caminhos
e nele avança garantindo à sua população condições
dignas de saúde, educação e bem-estar que, em certos aspectos, não são desfrutados nem mesmo pelas
populações dos países mais ricos e mais desenvolvidos
do mundo como é o caso, por exemplo, dos Estados
Unidos, do Japão ou da Dinamarca.
Cito aqui um exemplo, Srª Presidenta, e aqui há
pouco falava o Senador Mozarildo Cavalcanti a respeito
de dados assustadores que persistem em se apresentar
em nosso Brasil, relativo à mortalidade materna: Cuba
é uma ilha com menos de dez milhões de habitante,
uma ilha de pouca gente, de poucos recursos naturais, de um povo extremamente instruído, de um povo
extremamente consciente do que quer e que, em con-
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junto e com muita dificuldade, encaminha uma política
de valorização do ser humano. O nível de educação,
o nível de saúde, a preparação para os esportes da
juventude, é algo que o mundo inteiro admira.
E, apesar desse bloqueio econômico imposto
pelos Estados Unidos, que perdura mais de cinquenta
anos, Cuba nunca deixou de investir nas pessoas e,
principalmente, em sua qualidade de vida. Estão aí os
jogos esportivos, campeonatos mundiais, olimpíadas,
jogos pan-americanos, que sempre colocam Cuba entre os países que têm o melhor desempenho. E isso
se dá graças, repito, ao investimento no ser humano,
nos homens, nas mulheres, na juventude, nas crianças, que aquele país muito se esforça em continuar
promovendo.
Ao final do evento, Srª Presidenta, aprovamos – e
foi uma plenária bonita porque marcada pelo espírito
de solidariedade, pelo espírito de amizade; os relatores dos quatro grupos expuseram seus relatório – na
plenária final, um documento, a Carta de Salvador, na
qual destacou-se que a irmandade e a solidariedade
entre os nossos povos vêm de longa data. O documento
destacou ainda que, ao longo dessas cinco décadas,
o povo cubano tem sido exemplo de vida e heroísmo
para os povos ao redor do mundo.
A Revolução, senhoras e senhores, herdou um
país pobre, extremamente empobrecido e socialmente
injusto, ferido por anos de ditadura apoiada pelos Estados Unidos, uma ditadura que não apenas impunha
a sua forma de fazer política e as suas decisões como
tratava aquela pequena nação, aquela pequena ilha
caribenha como se fosse um quintal dos americanos,
um lugar que servia para o turismo, para o veraneio,
para o jogo e, infelizmente também, para a prostituição.
Mas, em poucos anos, o povo cubano, liderado
por Fidel Castro, transformou aquele País numa nação
livre, soberana e socialmente desenvolvida, com índices de alfabetização, expectativa de vida, mortalidade
infantil e nível cultural comparáveis aos dos países mais
desenvolvidos do mundo, e até melhores do que eles.
A Carta denunciou ainda o perverso e criminoso
bloqueio econômico, que já custou mais de US$950
bilhões à economia cubana. E aí repito: são cinco décadas de bloqueio, que tem representado um custo
superior a US$950 bilhões, ou seja, quase US$1 trilhão, àquela pequena nação do Planeta.
E, mais do que isso, o bloqueio não causa apenas
prejuízos econômicos à nação cubana; causa estragos do ponto de vista dos direitos humanos, porque,
quando o País deixa de acessar...
E o bloqueio não se refere apenas à relação Estados Unidos e Cuba, mas também faz com que outros países sintam e sofram prejuízos por conta das
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relações que mantêm com aquele País. Então, além
do prejuízo e dos danos econômicos, os danos sociais
relativos principalmente aos direitos humanos têm sido
alvo que o mundo inteiro deve repudiar. Aliás, as Nações Unidas, em todas as suas assembleias anuais,
aprovam moções contrárias a esse bloqueio, mas essas aprovações, quase que unânimes, não têm servido
para absolutamente nada.
E me lembro, Senadora Marta, de que V. Exª tinha um projeto que tratava da não aplicação e do não
reconhecimento de leis, como a Helms-Burton, que penaliza países terceiros, quando estes fazem qualquer
tipo de relação comercial com qualquer outro país. É
um absurdo os americanos aprovarem uma lei que nos
penaliza, por exemplo, o Brasil, quando este quer...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Quando este quer uma relação econômica
mais próxima a Cuba.
Estou concluindo, Srª Presidente, se V. Exª me
permite, neste um minuto.
O documento também repudiou as ações de terrorismo de Estado perpetradas pelos Estados Unidos
contra o povo cubano; reiterou, mais uma vez, nossa
solidariedade com os cinco cubanos presos, injustamente, nos Estados Unidos, cuja missão – desses cinco heróis cubanos – era impedir que atos terroristas
continuassem atingindo a ilha, matando não apenas
cubanos mas também estrangeiros. Por isso, o documento exige a imediata liberdade desses cinco cubanos.
Eu quero, Srª Presidente – meu tempo já acaba
– considerar não só o meu pronunciamento como lido,
mas peço para ser incluído nos Anais o pronunciamento que fiz durante a 20ª Convenção de Solidariedade
entre Brasil e Cuba. Quero dizer que me orgulho de
fazer parte dessa luta, que é importante para eles, mas
para o mundo inteiro também.
Obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRª SENADORA VANESSA
GRAZZIOTIN
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, é com muito entusiasmo, com vibrante ânimo socialista e internacionalista que participo desta XX Convenção Nacional de
Solidariedade a Cuba.
Na condição de Presidente do Grupo Parlamentar
Brasil-Cuba, conhecendo bem a realidade do País pelo
qual tenho apreço muito especial -, sei da importância
deste evento. Já no seu vigésimo ano de realização, a
Convenção de Solidariedade serve, em primeiro lugar,
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para ampliar a visibilidade das heróicas lutas travadas
pelo povo cubano na afirmação de sua soberania e de
sua autodeterminação.
Enfrentando há mais de cinco décadas a selvagem e cruel perseguição do maior império econômico
e militar da História, a Ilha resiste, não se dobra, persiste na afirmação de seus próprios caminhos e neles
avança, garantindo à sua população condições de saúde, educação e bem-estar que, sob certos aspectos,
não são desfrutadas nem mesmo pelas populações
de países como Estados Unidos, Japão ou Dinamarca.
Sim, este evento configura um modesto – mas
sincero e caloroso – esforço para prestar solidariedade
ao país mais solidário do mundo. O país que esteve
ao lado dos africanos em suas lutas anticoloniais, que
deu asilo e apoio aos refugiados das ditaduras latino-americanas, que envia seus profissionais de saúde
e de educação aos países mais pobres do mundo e
àqueles que são atingidos por catástrofes naturais. Um
país que não apenas merece solidariedade, mas que
precisa de solidariedade em face das brutais agressões que continuamente sofre por parte do Império, a
começar pelo ilegal e genocida bloqueio econômico,
comercial e financeiro, já por vinte vezes repudiado
pela quase unanimidade da Assembleia Geral das
Nações Unidas.
Sim, queremos, nesta XX Convenção, fazer reverberar mais alto a denúncia do criminoso embargo
econômico; queremos chamar a população brasileira
à luta contra a prisão ilegal dos cinco heróis cubanos
nos Estados Unidos; queremos reafirmar nossa repulsa à continuidade da invasiva e ilegal presença norte-americana em Guantánamo, onde o império mantém
um centro de tortura e detenção no qual estão reclusas,
sob permanentes maus-tratos, centenas de pessoas
sem culpa formada, sem sequer conhecerem as acusações que lhes são feitas.
Mas não apenas isso. Queremos também, por
meio desta XX Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba, ajudar a intensificar o intercâmbio cultural
entre nossos países, que compartilham tantos traços
de identidade, que tanto têm em comum nas suas raízes, na formação do perfil de suas nacionalidades.
Sabemos que o fortalecimento desse intercâmbio é
fundamental, na medida em que a afirmação de nossas
culturas nacionais e latino-americana é fator que em
muito contribui para assegurar nossa independência,
a soberania de nossos povos e a paz mundial.
Pretendemos, ainda, com este evento, dar alguma
contribuição à ampliação do intercâmbio econômico e
científico entre Brasil e Cuba, que tantos benefícios traz
a ambos os países. Após sua interrupção pelo arbítrio
da ditadura militar, nossas relações diplomáticas foram
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restabelecidas em 1986 e, a partir do Governo do Presidente Lula, vêm sendo cada vez mais fortalecidas,
processo que se consolida e avança no Governo da
Presidenta Dilma Rousseff.
Srs. Senadores e Srª Senadoras, a economia
capitalista debate-se, mais uma vez, em uma de suas
crises cíclicas. Desta vez, trata-se de uma crise de
tremendas proporções. Iniciada quatro anos atrás no
coração do Império – em consequência da insana política de desregulamentação do sistema financeiro, a
qual deixa sem qualquer freio a criminosa ganância
e má-fé dos especuladores -, a crise agora se abate
com maior intensidade sobre o continente europeu,
estendendo seus efeitos, na conjuntura da globalização, ao mundo inteiro.
Em seu atual estágio, a crise econômica mundial implica forte estagnação, precarização do emprego, brutal elevação do desemprego – que atinge, nos
países europeus, índices insuportáveis -e acelerado
aumento da desigualdade social nos países industrializados. No caso da juventude europeia, a falta de
oportunidades de trabalho chega a níveis até há pouco
inimagináveis, correspondendo, em alguns países, à
metade da população nessa faixa etária. Nos Estados
Unidos, milhares de pessoas sem trabalho e sem moradia montam acampamentos coletivos em florestas e
outras áreas públicas.
Como sempre ocorre no capitalismo, o custo da
irresponsabilidade e da ganância dos poderosos é jogado sobre os ombros dos trabalhadores. O brado de
revolta dos explorados, contudo, se faz ouvir em alto e
bom som. Quem poderia imaginar, pouco tempo atrás,
que o centro financeiro de Nova Iorque e os das demais
metrópoles capitalistas seriam tomados pelos indignados do movimento Occupy Wall Street, em aberto
protesto contra o sistema capitalista?
Srs. Senadores e Srª Senadoras, no passado, crises de dimensão bem menor do que a atual produziam
efeitos devastadores sobre as economias dos países
latino-americanos e caribenhos. Instalavam-se por aqui
a recessão, o desemprego, a instabilidade macroeconômica. Nossas moedas sofriam violento processo de
depreciação e, com tudo isso, as condições de vida
de nossas populações se deterioravam terrivelmente.
Nossa região, no entanto, experimentou significativas mudanças no período recente. Por meio das
escolhas democráticas de nossos povos, governos
sintonizados com a vontade popular, comprometidos
com o desenvolvimento sustentável e com a redução
das desigualdades, chegaram ao poder. Experiências
de diferentes tipos, conformadas às características
peculiares de cada nação, apresentam em comum o
avanço da inclusão social, da participação de grupos
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que estiveram historicamente excluídos dos processos
políticos. Vale lembrar, a título exemplifícativo, o belo
processo boliviano, com sua vasta população indígena
finalmente tomando as rédeas de seu destino.
De forma sintética, podemos dizer que a América
Latina se caracteriza, no período recente, como uma
região marcada pelo progresso político, econômico e
social. Graças ao acerto das políticas implementadas
pelos governos populares, que garantiram o fortalecimento de nossas economias, a presente crise, gestada
no ventre da especulação capitalista, não nos atingiu
com a intensidade que ocorria no passado.
Entretanto, sabemos muito bem que nossos países não estão, de forma alguma, imunes às turbulências
em que o mundo inteiro foi jogado em decorrência das
manobras estelionatárias dos tubarões de Wall Street.
A fim de evitar a completa débâcle que seria ocasionada por uma crise aguda de liquidez, os bancos centrais dos países industrializados vêm promovendo uma
impressionante expansão da base monetária. Como
denunciou a Presidenta Dilma
Rousseff no recente Fórum das Américas, realizado em Cartagena das índias, na Colômbia, o aumento
de massa monetária realizado desde 2008 chega a
assombrosos nove trilhões de dólares.
Desse modo, não apenas a redução da demanda
nos países industrializados, que são importantes mercados para nossos produtos, vem prejudicando nossas
economias. Também a desvalorização do dólar acarretada pela política monetária expansionista dificulta
nossas exportações e incentiva as importações, prejudicando, de modo particular, o setor industrial de nossos países. E pode o mundo desenvolvido estar certo
de que os governos latino-americanos não permitirão
que seus setores manufatureiros sejam canibalizados.
Não deixaremos nossas economias se transformarem
em presas fáceis do processo de desindustrialização.
Nessa conjuntura, companheiros, sobreleva a
importância da integração entre os países da América
Latina e do Caribe. Em face das adversidades que nos
são impostas pela crise econômica internacional, será
pela via da integração e da cooperação que poderemos assegurar a continuidade de nossos processos
de desenvolvimento.
Felizmente, poderemos assentar esses esforços
sobre a base já construída da ampliação de nossos
mercados internos. Os avanços que já conquistamos
no que se refere à melhoria da distribuição de renda
em muito contribuem para proteger nossas economias
dos impactos da crise internacional. Vale, aliás, destacar
a extrema importância dos avanços políticos, econômicos e sociais conquistados no período recente pela
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maioria dos países latino-americanos, pois implicam
verdadeiras mudanças estruturais em nossos países.
É com fundamento nesse virtuoso processo de
ampliação de nossos mercados internos que avançaremos, cada vez mais, na integração das nossas
economias. A progressiva diversificação das cadeias
produtivas e sua articulação intra-regional haverá de
nos propiciar significativos ganhos. Deve ser lembrado,
em primeiro lugar, que os países latino-americanos,
em seu conjunto, possuem setores industriais significativos, os quais podem ser articulados num processo
de integração que trará benefícios a todos. Ademais,
existem excelentes oportunidades, na região, para a
realização de parcerias na área de infra-estruturar,
tanto logística como energética.
Com efeito, as relações comerciais e de investimento entre o Brasil e os demais países latino-americanos e caribenhos já vêm experimentando um extraordinário crescimento. Tem sido assim com a Colômbia, a Venezuela, o Peru, a Bolívia, além, é claro, de
nossos parceiros do Mercosul – Argentina, Uruguai e
Paraguai. Com Cuba, em particular, o crescimento do
nosso comércio tem sido muito acelerado no período
recente, havendo-se elevado, apenas na comparação
entre 2010 e 2011, nada menos que 31%, alcançando
um recorde de 642 milhões de dólares no ano passado.
Essa intensificação das relações comerciais e de
investimento ocorre não apenas no caso brasileiro, mas
entre a maioria dos países da região, confirmando, na
prática, o vasto potencial de integração que possuímos.
E isso deve ser destacado, porque a integração é a
forma privilegiada que nossos países possuem para
fazer face às consequências funestas que a crise internacional provoca.
Embora, até o presente, nossos países não tenham sido afetados de maneira mais profunda pela
crise, as perspectivas, hoje, são de agravamento da
situação. Com a política de expansão monetária adotada nos países ricos, a consequência inexorável será
a criação de bolhas especulativas e a disparada inflacionária, com agravamento da recessão e do desemprego por lá. Assim, para os países latino-americanos
e caribenhos, torna-se cada vez mais crucial que vejamos nossa região como um local propício para o
estabelecimento de relações de parceria entre iguais,
seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista
do investimento, seja do ponto de vista da articulação
governamental.
Nossa política para o enfrentamento das consequências da crise internacional não será a adoção
de medidas protecionistas, porque sabemos que o
protecionismo não leva ao crescimento econômico,
não conduz à prosperidade. Ao contrário, trataremos
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de superar essa adversidade por meio da integração
de nossas economias. Ao mesmo tempo, saberemos
defender-nos adequadamente dos riscos derivados das
políticas tendentes à canibalização de nossos parques
produtivos implementadas pelos países ricos.
Há razões de sobra, companheiras e companheiros, para que sejamos otimistas no que se refere às
possibilidades de estreitamento das relações que os
países da América Latina e do
Caribe mantêm na Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos), na Unasul (União
de Nações Sul-Americanas), no Mercosul (Mercado
Comum do Sul), enfim, em todos os fóruns multilaterais.
Acredito firmemente, também, na possibilidade de que
esses múltiplos processos de integração venham finalmente a convergir, resultando numa grandiosa união
de todos os países da América Latina e do Caribe.
Nesse aspecto, gostaria de destacar o papel relevante que o Brasil, sob a liderança do ex-Presidente
Lula, teve na criação da Celac. Foi nosso bravo e visionário companheiro Lula que teve a iniciativa de
convocar, em 2008, bem perto daqui, na Costa do
Sauípe, a Cúpula da América Latina e do Caribe, que
viria, posteriormente, a redundar na criação da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos,
em reunião realizada na Riviera Maya, no México, em
fevereiro de 2010.
É no contexto da integração que haveremos de
articular os processos de sustentação e de financiamento para os nossos setores produtivos, para a realização dos investimentos em infraestrutura necessários à continuidade do nosso desenvolvimento. O que
é certo é que a transformação deste continente passa
necessariamente – além da melhoria na distribuição
de renda, além da ampliação do mercado interno de
cada país – por uma integração cada vez maior. E a
característica do processo de integração em que a
América Latina e o Caribe já estão engajados é a de
um processo de integração entre iguais, no qual todos
saem ganhando.
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, os desafios a
serem enfrentados para assegurar o desenvolvimento,
para garantir melhores condições de vida à população
são de grande porte para qualquer país da América Latina e do Caribe. No caso específico de Cuba, contudo,
esses desafios assumem uma dimensão muito maior
em face do perverso embargo imposto pelo governo
ianque. O bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba
é o mais prolongado, cruel e injusto de que se tem conhecimento na História, havendo provocado, ao longo
de mais de cinquenta anos, prejuízos de centenas de
bilhões de dólares ao país. Trata-se, ademais, de uma
bárbara violação aos direitos humanos do povo cubano.
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Em sua arrogância imperial, o governo estadunidense continua a ignorar a veemente e unânime
condenação ao bloqueio por parte da comunidade
internacional, expressa ao longo de vinte anos em
sucessivas votações realizadas na Assembleia Geral
da ONU Organização das Nações Unidas. Na recente
Cúpula das Américas, em Cartagena, os Estados Unidos sofreram nova derrota moral, quando os países
da América Latina e do Caribe manifestaram-se em
uníssono a favor da normalização do relacionamento
com Cuba por parte de todos os países da comunidade
americana. Essa foi, por certo, uma das mensagens
mais poderosas provenientes daquele encontro.
A respeito do embargo, deve ser desmascarado,
também, seu caráter cínico e hipócrita. Cabe questionar, por exemplo, por que os Estados Unidos mantêm
sua perseguição implacável à Ilha na vigência de uma
conjuntura internacional em que já normalizaram por
completo, há muitos anos, suas relações com o Vietnã.
Miguel Jorge, Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior durante o segundo mandato
do ex-Presidente Lula, relata que, entre 2007 e 2010,
esteve seis vezes em Cuba em missão oficial, havendo,
em três dessas oportunidades, encontrado um governador americano tentando vender os produtos de seu
Estado. Conta, também, que na inauguração da Feira
Internacional de Havana, na qual o Brasil tem participação importante, sempre com cerca de quarenta de
nossas pequenas e médias empresas como expositoras, foi convidado a subir ao palco, sendo chamado,
logo após ele, um governador americano, o qual se
posicionou ao seu lado e ao lado de Ramon Castro,
irmão mais velho de Fidel e Raul.
Até 2009, toda a soja consumida em Cuba era
comprada de fornecedores norte-americanos. O embargo, contudo, cria ônus e situações surreais. Para
comprar a soja, os cubanos, além de pagar adiantado,
precisavam aguardar que um navio norte-americano
desembarcasse o produto no porto de Kingston, na
Jamaica, para ser, então, embarcado em outro navio
para Cuba, haja vista que qualquer navio que atraque
em Cuba fica impedido de atracar em todos os portos
dos Estados Unidos durante seis meses, pelo menos.
Por conta dessa triangulação, os cubanos acabavam por pagar entre 20% e 30% a mais pela soja. Tudo
para que o governo norte-americano pudesse manter
seu hipócrita e criminoso bloqueio. O prejuízo somente
cessou quando, após negociações, os fornecedores
norte-americanos foram substituídos por brasileiros.
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, os investimentos brasileiros em Cuba remontam à chegada
à Ilha, dezesseis anos atrás, da Brascuba, empresa
brasileira subsidiária da Souza Cruz, a qual é contro-
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lada pela multinacional American and British Tobacco.
A Brascuba, que tem o governo cubano como sócio,
fabrica cigarros e cigarrilhas – entre eles, a famosa
e tradicional marca Cohiba -, responde por cerca de
20% do mercado e ainda exporta. A empresa envia
regularmente dividendos para o Brasil e não enfrenta
qualquer dificuldade adicional às suas operações em
comparação a uma empresa instalada em nosso território, servindo de evidência da seriedade com que
Cuba trata os investidores estrangeiros.
A partir de 2008, as negociações comerciais entre
os dois países avançaram com muita rapidez, incentivadas pelo interesse de ambas as partes em intensificar suas relações. No segundo mandato do Presidente Lula, diversos acordos foram assinados entre o
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e o Ministro Rodrigo Malmierca, do Comércio
Exterior e Investimento Estrangeiro de Cuba.
Entre esses acordos firmados no Governo Lula,
vale destacar: para construção de fábricas de soros,
de cremes e unguentos na área farmacêutica, de equipamentos hospitalares e de hemodiálise; para reabilitação de uma planta de cimento; para exploração de
petróleo em um bloco no Golfo do México e construção
de uma planta de lubrificantes, ambos pela Petrobras;
para uma fábrica de vidros planos por uma empresa
de São Paulo, com previsão de exportação de 80% da
produção; para uma fábrica de móveis metálicos; para
reaparelhamento de vários hotéis com produtos brasileiros – móveis, pisos e revestimentos cerâmicos etc.
No início do corrente ano, durante a visita da
Presidenta Dilma a Cuba, os laços comerciais e de
cooperação entre os dois países foram estreitados,
fortalecendo a relação estratégica e duradoura que a
Presidenta afirmou querer com a Ilha.
Dilma visitou as obras de expansão do Porto de
Maríel, realizadas com um investimento de 683 milhões
de dólares do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econ econômico mico e Social), o equivalente
a 88% da obra. Tocada pela construtora brasileira Norberto Odebrecht, a obra do Porto de Mariel deve gerar
aproximadamente 8.000 empregos diretos e indiretos
em Cuba. Atualmente, a Odebrecht já emprega 2.700
cubanos. Até 2014, prazo estipulado para a conclusão
das obras do porto, a geração de postos de trabalho
deve chegar a 8.000, 3.000 diretos e 5.000 indiretos.
Trata-se de uma colaboração importante ao processo
de abertura da economia cubana.
O novo Porto de Mariel, em uma região privilegiada para um projeto desse porte, será o maior do
Caribe, com capacidade para movimentar mais de
um milhão de contêineres por ano. Seu projeto inclui
a construção de rodovias e de um grande parque in-
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dustrial, que terá zonas especiais de exportação. Durante a visita de Dilma, foi discutido um projeto para a
instalação de empresas de medicamentos brasileiras
na zona do Porto. A ideia é que empresas brasileiras
utilizem know-how cubano na fabricação de medicamentos anticâncer e que a zona exclusiva sirva de
plataforma de exportação.
A presença da Odebrecht nas obras do Porto de
Mariel oferece-nos mais um exemplo, companheiros,
da brutalidade do embargo norte-americano, que assume caráter de extraterritorialidade – em acintosa violação ao direito internacional -, ao perseguir empresas,
bancos e cidadãos que mantêm relações econômicas,
comerciais ou financeiras com Cuba. Na sua violência
criminosa, o embargo chega ao ponto de lesar a soberania de terceiros países, bem como os interesses
legítimos de entidades e de pessoas sob sua jurisdição.
Ocorre que a Odebrecht tem, há mais de duas
décadas, vultosos investimentos na área de construção e infraestrutura na Flórida. Agora, pelo simples fato
de estar realizando uma obra em Cuba, a empresa vê
ameaçada a continuidade de suas atividades naquele
estado norte-americano.
Durante sua visita a Cuba, a Presidenta Dilma
Rousseff liberou um crédito rotativo de 400 milhões
de dólares para a compra de alimentos no Brasil e
outro, de 200 milhões de dólares, para importação de
máquinas agrícolas.
O governo brasileiro deixou claro, por ocasião
da visita, seu interesse em aprofundar a cooperação
científica e tecnológica nas áreas de agricultura, saúde
e turismo. Cuba receberá do Brasil o apoio necessário para incrementar sua produção agrícola e ampliar
a rede pública de saúde. Nesse sentido, a Embrapa
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) deverá
capacitar especialistas cubanos no combate a pragas
e no melhoramento dos plantios de soja e de pimentão. A ideia é fazer com que esses produtos atinjam
qualidade suficiente para a exportação.
Além disso, o Brasil quer investir no setor de turismo na Ilha. Num primeiro momento, a proposta é melhorar significativamente os serviços oferecidos pelas
empresas aéreas que ligam os dois países. Brasil e
Cuba também intensificarão a cooperação em saúde,
com a qualificação de profissionais para os serviços
odontológicos e o fortalecimento da rede cubana de
bancos de leite humano. Haverá ainda investimentos
em pesquisas conjuntas sobre o câncer e para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas.
Companheiras e companheiros:
Os novos parâmetros das relações cubano-brasileiras são um bom exemplo de como se deve processar
a integração latino-americana e caribenha. Trata-se,
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como tem afirmado a Presidenta Dilma, de trabalhar
na construção de relações estratégicas e duradouras,
que tragam benefícios a todos os países.
Interessa ao Brasil colaborar com as mudanças
que vêm sendo promovidas pelo governo cubano com
o objetivo de melhorar as condições de vida da sua
população. Já somos o segundo maior parceiro comercial latino-americano de Cuba, depois da Venezuela,
e ainda podemos ampliar em muito esse intercâmbio.
Nossos países têm muito a trocar, não apenas no
âmbito econômico, mas também nos âmbitos político,
social e cultural.
Mais cedo ou mais tarde, o criminoso embargo
chegará ao fim. A partir de então, Cuba, com seu grande
porto de águas profundas, se transformará num entreposto estratégico para o comércio em todo o Caribe e,
principalmente, com os Estados Unidos.
Queremos contribuir, com o peso e a autoridade da diplomacia brasileira, para acelerar o fim dessa
excrescência. Nesse novo momento, nossa amizade
e parceria com Cuba facilitará o acesso de nossos
produtos a importantes mercados.
Ao encerrar minha fala, deixo minha calorosa
saudação a todos os delegados presentes a esta XX
Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba. É uma
alegria estar aqui. É uma alegria prestar solidariedade
a um povo que não se dobra à lei do mais forte, que
não transige na afirmação de sua independência e de
sua autodeterminação, que constrói, firme e decididamente, seu caminho rumo a um futuro glorioso, um futuro de paz e bem-estar para todos os seres humanos.
Viva a amizade entre todos os povos! Muito obrigada!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
RS) – Obrigada, Senadora Vanessa. V. Exª será atendida, de acordo com o Regimento Interno.
Com a palavra o Senador Wellington Dias, para
uma comunicação inadiável.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Aeroporto
Internacional de Parnaíba – e falo aqui para todos que
nos acopanham – está localizado no litoral piauiense,
no Município de Parnaíba, a 350km de Teresina. O
aeroporto está preparado para operar voos regionais,
nacionais, além de ser capaz de receber voos charters internacionais, procedentes de qualquer parte do
Planeta.
Esse aeroporto, inagurado ainda quando eu era
governador, junto com o Presidente Lula, é localizado em uma área privilegiada, entre os Municípios de
Camocim e Jericoacoara, ambos no Ceará: o Delta do
Rio Parnaíba, no Piauí, e os Lençóis Maranhenses, no
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Maranhão. Nesses dois pontos, tanto na região de Jericoacoara como na região dos Lençóis Maranhenses,
temos uma previsão de aeroportos regionais.
Esse aeroporto de Parnaíba é a porta de entrada
para uma região em que o turismo tende a crescer muito, com passageiros, com turistas do Brasil e do mundo.
Com a consolidação de mais uma porta de entrada para o Nordeste, a tendência é atrair turistas e
impulsionar a economia da região. Devo lembrar que
esse aeroporto encontra-se há seis horas de Lisboa,
para compreendermos a importancia estratégica da
sua localização.
O terminal de passageiros, belíssimo, é inspirado na arquitetura modernista do Aeroporto Santos-Dumont, no Rio de Janeiro, feito há muitos anos pelo
arquiteto e paisagista Burle Marx. Porém, com o atraso
na liberação de voos comerciais pela Anac, poucas
empresas aéreas demonstraram interesse em operar
rotas regulares nesse aeroporto.
Hoje, há exigências dessa liberação da Anac
para efeito de seguros das aeronaves, dentre outros.
Projetado para receber aeronaves de grande
porte, tais como os aviões 767, que têm capacidade
para transportar em média 300 pessoas, o Aeroporto
de Parnaíba tem uma estrutura completa para receber
voos comerciais vindos de todos os destinos nacionais
e internacionais.
De acordo com Rodrigo Siebra, gerente de operações do aeroporto, enquanto as grandes empresas
não se instalam, o Aeroporto de Parnaíba tem recebido somente aviões particulares e táxi aéreo com
voos regionais.
Esses dias, o Prefeito de Parnaíba, José Hamilton, e o Vice-Prefeito, Florentino Neto, deram-me uma
boa notícia. A boa notícia é que, segundo o superintendente do aeroporto de Parnaíba, José Ivan Vieira
Magalhães, a partir de julho deste ano, a empresa
Passaredo pode iniciar as operações de um voo regional que terá a seguinte rota: Fortaleza – Teresina
– Parnaíba – Fortaleza.
É disto que precisamos, Sr. Presidente: incentivar
a aviação regional que levará mais desenvolvimento
para o interior de nosso Brasil. Com certeza, a Passaredo será vitoriosa na sua empreitada, porque nessa
localidade temos uma demanda reprimida que não
está sendo atendida.
As empresas de grande porte, infelizmente, não
se interessam pelas rotas regionais que diminuiriam
em muito as distâncias e o valor das passagens e facilitariam a integração regional.
Tenho defendido junto ao Governo Federal que
seja estabelecido o conceito de linha aérea, com rota
definida e específica para voos caracterizados como
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regionais e de interesse estratégico nacional, com
concorrência pública para definir a empresa operadora, com prazo mínimo de 10 anos. As rotas fariam
sempre ligação com um ou mais aeroportos de voos
nacionais e internacionais, a exemplo desse voo que
envolve duas capitais, Teresina e Fortaleza, tendo ao
centro a rota de Parnaíba.
Além disso, defendo incentivo fiscal, com alíquota
zero de tributos estaduais e federais, para a compra
de aeronaves de uso exclusivo nessas rotas, não só
para Parnaíba, mas para todo o Brasil; incentivo fiscal para compra de combustível com alíquota nunca
superior a 4% do ICMS pelos Estados e máximo de
2% do ISS pelos Municípios, para ISS nos aeroportos
regionais aprovados; revitalização do Fundo de Incentivo à Aviação Regional, com parte da taxa de embarque cobrada nos aeroportos Nacional e Internacional,
com divulgação planejada pelo Ministério do Turismo
e Embratur; pelo Ministério da Aviação Civil e Fórum
dos Secretários e Trade do Turismo.
Podemos trabalhar uma legislação permitindo
a abertura de até 49% das empresas de aviação regional para o capital estrangeiro e criar uma linha de
financiamento especial via BNDES e fundos regionais
para financiamento de aeronaves e outros investimentos necessários.
O Brasil já teve, meu prezado Senador Mozarildo,
420 aeroportos em operação de voos com transporte
de passageiros.
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Fora
do microfone.) – Hoje, sobram em operação 120. Num
país continental, em processo de desenvolvimento, essas propostas permitirão acelerar o desenvolvimento
do turismo, do comércio, da indústria, da mineração,
enfim, da economia como um todo, minha querida Presidente Senadora Marta Suplicy, que, como Ministra do
Turismo, deu todo apoio a esta proposta de incentivo à
aviação regional. Lembro-me ainda de encontro com
V. Exª e com o Ministro Jobim. Está tudo pronto, o que
falta então para lançar este projeto?
Veja, uma aeronave da Embraer é vendida para o
exterior com os descontos de todos os tributos. Como
então não dar um incentivo como este para a aviação
regional, para que tenhamos as condições de integrar,
com todas as rotas existentes, para as maiores cidades?
Então, é isso que defendo aqui. Era o que tinha
a dizer, Srª Presidente.
Devo ainda registrar que estivemos, na última
sexta-feira, no Estado do Piauí, comemorando...
(Interrupção do som.)

MAIO 2012

Maio de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ... o
Dia da Indústria, com apresentação da Federação da
Indústria, homenageando várias pessoas que contribuem com a indústria do Piauí. Acredito que o turismo
é também essa indústria não poluente, essa indústria
capaz de gerar amplamente emprego em qualquer
região do Brasil.
Por essa razão, mais uma vez, ao comemorar a
presença de uma empresa como a Passaredo, se interessando para operar o aeroporto do Delta do Parnaíba, na região de Camocim, Jericoacora, na região
de Lençóis Maranhenses, creio que estaremos dando
um passo importante para o desenvolvimento de outras regiões do Brasil.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Parabenizo V. Exª por essa preocupação com
esse aeroporto de Parnaíba, que foi tão difícil conseguir viabilizar.
Agora, em relação ao transporte regional, como
Ex-Ministra do Turismo, tenho tranquilidade para dizer
que sem rotas, sem voos, não temos condição de ter
turismo interno. E os voos, em vez de aumentarem,
são dificultados.
Então, V. Exª tem razão em relação a essa questão da aeronave. Podemos até pensar em uma forma
de fazer um grupo que realmente faça uma... Pressão
não é a palavra adequada, mas que leve essa preocupação. Porque, se há possibilidade, devemos todos
nos empenhar, porque Parnaíba é um centro maravilhoso turístico e depende muito desse aeroporto. Pode
contar comigo nessa empreitada.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Fora
do microfone.) – Obrigado, Srª Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Srª Presidente, questão de ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR. Sem revisão do orador.) – Recebi agora algumas
comunicações, via SMS, de que estaria passando, via
Sky, a sessão do Conselho de Ética, e não a sessão
do plenário. Pelo que eu sei, a preferência é da sessão
plenária. Então, gostaria que V. Exª verificasse o que
está acontecendo com essa questão.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Eu soube o contrário, que não está passando...
Vamos ver. Vou mandar verificar, porque estou aqui
sentada, não estou sabendo.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª
Presidente...
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Está passando a sessão plenária. Acabei de ser
informada, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Aqui no cafezinho, é verdade. Agora, pessoas
que são assinantes da Sky estão assistindo ao Conselho de Ética através da TV Senado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Então, é estranho.
Por favor, poderia averiguar? (Pausa.)
Pois não, Senador Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Gostaria de pedir minha inscrição no horário de Lideranças.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª é o primeiro... Está o Senador Mário
Couto, mas ele deu uma saída. Então, como V. Exª é
o primeiro que estaria na frente, V. Exª tem a palavra
como Liderança do PV.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Obrigado.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, a CPI do Tráfico de Pessoas realizou ontem, em Natal, Rio Grande do Norte,
uma audiência pública. A audiência pública, bastante
concorrida e prestigiada, contou com a presença da
governadora do Estado; a presença do Ministro da
Previdência, Garibaldi Alves; contou com a presença
do presidente da Assembleia Legislativa, o Deputado
Ricardo Motta; vereadores; representante da prefeita
da Capital; procurador-chefe do Ministério Público do
Trabalho; Ministério Público Estadual; a Polícia Federal
mandou dois delegados para participarem dos nossos
debates; organizações não governamentais.
Enfim, eu diria que foi uma audiência bastante
representativa, bastante concorrida e privilegiada. Mas
o melhor disso tudo foi que saímos dessa audiência
pública com diretrizes a serem seguidas em relação à
presença do tráfico de pessoas no Rio Grande do Norte.
Para se ter uma ideia, em 2005, a Polícia Federal
realizou uma operação chamada Operação Corona,
que resultou em prisão de estrangeiros ligados a uma
máfia italiana que integrava um grupo especializado
em tráfico internacional de mulheres.
Em 2010, outra operação da Polícia Federal do
Rio Grande do Norte, chamada Operação Ferrari, colheu indícios de que cerca de 100 mulheres já teriam
sido levadas para a Itália com fins de exploração sexual.
Outra operação, a Operação Lusa, da mesma
forma, segundo relato feito pelos delegados da Polícia Federal que lá estiveram, demonstrou, mais uma
vez, que Natal faz parte de uma das rotas de tráfico
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de pessoas existentes no Brasil, assim como Natal,
Recife, Fortaleza, Salvador, lá no Nordeste.
O fato é muito grave, o fato é preocupante, até
porque se trata de um crime silencioso, um crime que,
na maioria das vezes, é difícil de ser enxergado aos
olhos da sociedade, aos olhos das autoridades. É um
crime que está enraizado no Brasil e em vários países
onde alcança essa rede de tráfico e que, de acordo
com a Organização Internacional do Trabalho, tem uma
lucratividade da ordem de US$32 bilhões.
Portanto, mais um obstáculo a ser enfrentado,
porque todos os crimes que envolvem soma tamanha
de recursos atendem a vários interesses.
Além disso, um agravante é que nós não dispomos de um treinamento específico, de uma educação,
de uma orientação à sociedade, além da fragilidade
dos instrumentos de combate a esse crime. O Núcleo
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que deveria
existir em todos os Estados, infelizmente, existe em
apenas 14 Estados da Federação. E saímos ontem da
audiência pública realizada em Natal com uma notícia
alvissareira: a Governadora Rosalba esteve presente
e assumiu o compromisso de instalar, em breve, o
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no
Rio Grande do Norte, o que foi um grande avanço,
comemorado por todos nós. Além disso, tomamos a
decisão de encaminharmos um pedido ao Ministério da
Justiça para que o Ministro Eduardo Cardozo solicite
que a Polícia Federal entre na investigação do desaparecimento de cinco crianças num bairro da periferia
de Natal. Há muitos anos, está sendo investigado esse
desaparecimento, e até hoje o fato continua inconcluso. Há indícios fortes de que esse desaparecimento
tem a ver com o tráfico de pessoas, com o tráfico de
crianças, que pode ser para adoção ilegal ou até para
a comercialização de órgãos, o que é um absurdo em
todos os aspectos.
Portanto, Srª Presidente, faço esse registro para
contar do êxito que foi a audiência pública da CPI do
Tráfico de Pessoas lá no Rio Grande do Norte, onde
estava presente também a presidenta da comissão parlamentar de inquérito, a Senadora Vanessa Grazziotin.
Era só, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Realmente, é extremamente sério o relato de V.
Exª, Senador Paulo Davim.
Com a palavra o Senador Mário Couto, pela Liderança.
Chamo ao plenário os Senadores Pedro Simon,
Roberto Requião, Alvaro Dias, Rollemberg e Cristovam Buarque, que são os próximos oradores inscritos.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
Srs. Senadores, hoje os jornais e a imprensa brasileira
mostram aquilo que, por muitas vezes, falei aqui desta
tribuna. Nós estamos caminhando para uma ditadura
ou nós estamos dentro de uma ditadura branca.
Como é que o ex-Presidente da República, considerado um homem popular neste País por ter prosseguido com aquilo que Fernando Henrique lançou
e criou, que foi o Bolsa Família, num País tão pobre
como o nosso, como é que esse homem pressiona a
todo custo o Supremo Tribunal Federal para absolver
aqueles que estão envolvidos no mensalão?
Meu querido País, minha querida terra de Nossa
Senhora de Nazaré, meu querido Pará, o Lula foi ao
escritório do Jobim falar com o Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, para pressionar,
ameaçar o Ministro para votar a favor daqueles que
estão enrolados no caso do mensalão.
Ô meu Brasil querido, onde estamos?
A imprensa hoje de todo o Brasil acorda assustada com esse ato do ex-Presidente Lula. Ainda tem a
coragem de dizer ao Ministro que o José Dirceu está
apavorado com o julgamento do mensalão, Presidenta.
Aquele José Dirceu que, a mando da Presidência da
República, comprava Deputados para votarem com o
Governo. Era o famoso mensalão, o maior escândalo
da história deste País.
Na primeira vez em que o governo pretendeu abrir
uma CPI aqui, eu desconfiei imediatamente e vim a esta
tribuna dizer que era um fato programado. Era um fato
programado para desviar o foco do julgamento do mensalão. Foi o Lula que chamou Senadores e Deputados
e, imediatamente, determinou a criação da CPI, para
tirar o foco, para que a população brasileira pudesse
esquecer o julgamento do mensalão, a maior tragédia
de corrupção neste País. Aliás, o PT implantou neste
País centenas e centenas de tragédias de corrupção.
E ainda aparece o ex-Presidente Lula, Brasil querido, minha querida Terra, Pátria amada, para pressionar! Olhem o que diz a Veja, em várias páginas. Aliás,
toda a imprensa brasileira amanheceu esta semana
assustada com a atitude do Presidente. O Presidente
Lula foi flagrado! O Presidente Lula pressiona fazendo ameaças ao Ministro Gilmar Mendes, dizendo-lhe
assim: ou tu fazes, ou então vou te dedurar; ou tu votas a favor daqueles que roubaram, dos meus amigos,
daqueles que trouxeram à Nação o maior escândalo
da sua história, ou então, Ministro, vou começar a falar
mal de ti e te acusar!
Ex-Presidente Lula, onde estamos? Que afronta
é essa, Presidente? Isso é uma coisa muito séria! Isso
é uma coisa muito séria, Brasil!
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Este País não pode continuar assim. Pressão
exercida sobre alguém para obter dinheiro ou favores
mediante ameaça de revelação de fatos criminosos ou
escandalosos, verídicos ou não, é crime, Presidenta!
É crime, Presidenta! É crime, Brasil!
Pressionar...
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Para encerrar, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – (...)
para absolver os mensaleiros...
Ei, Lula! Para com isso, Lula! Não faça isso, Lula!
Isso é uma vergonha nacional, Lula! Como é que tu
queres proteger... Por mais que sejam teus amigos,
Lula, tu não podes fazer isso com o teu País. Tu não
podes desmoralizar tua pátria.
Se esses mensaleiros forem absolvidos, a tua
pátria estará desmoralizada, Lula. Tu não podes desmoralizar tua pátria, ex-Presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva!
Terminou?
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) –Há bastante tempo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Que
vergonha, Presidenta! Oh, Pátria amada!
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Foram quatro minutos a mais. Vou pedir a V. Exª
que conclua seu pronunciamento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidenta, só quero mandar um beijo para essa bandeira.
Olho para ela e vejo: Ordem e Progresso. Respeita-a, Lula! Respeita essa bandeira! Respeita a Nação!
Deixe o julgamento ocorrer normalmente, Lula! Não
envergonhe a Pátria!
Muito obrigada, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Benedito de Lira.
(Pausa.)
Não, por favor...
V. Exª quer se inscrever como Líder? (Pausa.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL –
Fora do microfone.) Como orador, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não; tem a palavra V. Exª como orador
inscrito.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, estou vindo à
tribuna na tarde de hoje por algumas razões que considero superurgentes e vou tocar num assunto aqui
que é recorrente em praticamente todas as sessões
do Congresso Nacional, que é a seca do Nordeste.
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Há de se dizer: “Mas disso já se falou tanto e não tem
solução”. Mas, “água mole em pedra dura tanto bate
até que fura”. Se nós não continuarmos conversando,
se nós não continuarmos solicitando, pedindo, se nós
não continuarmos reivindicando e cobrando das autoridades constituídas do meu País ações efetivas não
para acabar com a seca, porque ninguém acaba com
a seca, pois é um fenômeno da natureza, mas para haver ações que minimizem a convivência com a seca...
Nós tivemos diversas reuniões. A Presidenta da
República, Dilma, foi para Aracaju se reunir com os
governadores do Nordeste. Foram adotadas algumas
providências, urgentes, necessárias, imediatas. Depois, então, houve outra reunião, que aconteceu aqui,
no Ministério da Integração Nacional, com prefeitos,
o Ministro e os técnicos da Defesa Civil, e, posteriormente, outro encontro, também de governadores, com
o Gabinete Civil da Presidência da República.
Ontem, por exemplo, estavam os governadores
do Nordeste reunidos no Tribunal de Contas da União
tratando dos desastres ecológicos. O meu Estado e
o Estado de Pernambuco foram vítimas do maior desastre ecológico, Presidenta Marta, em 2010. Milhares
e milhares de pessoas foram desabrigadas, milhares
e milhares de casas foram levadas pelas correntezas
dos rios. O Governo Federal, na verdade, chegou e
pôs recursos para que pudessem reconstruir as casas.
E agora mesmo nós estamos enfrentando uma nova
crise na área do semiárido do Nordeste, que é exatamente a devastadora seca que está se implantando
naquela região.
Algumas ações foram adotadas. Eu gostaria de
cobrar apenas outras ações. No semiárido, a criação
de bovino é o gado leiteiro. O gado leiteiro só dá leite
quando come. Ele não tem o pasto nativo para comer.
E os insumos, que fazem exatamente a vaca produzir
o leite, está impossível de o sujeito comprá-los. Eles
aproveitam a oportunidade, a miséria... É uma coisa
terrível: aproveitam a miséria que se abate sobre o semiárido nordestino para, todos os dias, as empresas,
as indústrias aumentarem os insumos.
Hoje, qual é a possibilidade de o pequeno produtor de leite comprar um saco de soja, que, há cerca de
60 dias, custava R$40,00 e agora custa R$70,00? Um
saco de milho no Centro-Oeste, no Norte e na região
do Mato Grosso custa R$19,00. Lá estamos comprando um saco de milho por R$47,00. Um saco de trigo,
farelo de trigo, que não tem valor nutritivo nenhum, que,
muito pelo contrário, é só enchimento, está custando
hoje cerca de R$27,00. Qual o pequeno produtor de
leite que pode comprar esses insumos para alimentar
os seus animais?
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Então, o que é preciso? Por exemplo, a Conab
disse que ia colocar três mil quilos de milho à disposição dos pequenos e médios produtores para alimentar
os animais. Está no papel, mas, na prática, não chegou ainda. Então, é preciso que haja um tratamento
igualitário. Por exemplo, a Conab está colocando seis
mil quilos de milho à disposição dos produtores de leite do Rio Grande do Sul. E lá, para o meu Estado de
Alagoas, para Pernambuco, para a Paraíba, para o Rio
Grande do Norte, para o Ceará, para a Bahia, tem que
ser três mil quilos? Daí, minha gente, Srs. Senadores,
continuam esses mesmos tratamentos discricionários
para o semiárido deste País. Esse não é o tratamento. Por que o tirador de leite do Rio Grande do Sul é
diferente do tirador de leite de Alagoas, é diferente do
tirador de leite da Bahia, do Rio Grande do Norte? Então, é preciso que haja essa coerência.
Presidenta Dilma, a senhora tem sido muito determinada nessas ações. Determine que o tratamento seja igualitário. Não tem por que haver tratamento
diferenciado, principalmente... Ou melhor, poderia até
ser diferenciado. O Rio Grande do Sul, que não tem a
seca que nós temos, poderia ter os três ou quatro ou
seis mil quilos, e o semiárido iria ter dez mil quilos. Aí
sim, você daria um tratamento diferenciado: para aqueles que mais precisam, a ação deveria ser mais emergencial e, ao mesmo tempo, com muito mais solidez.
Mas, infelizmente, continuamos na solução de nada.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me concede um aparte, Senador Benedito de Lira?
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Já
concederei o aparte a V. Exª.
Nós, que vivemos lá, passamos por esse drama.
Então, é preciso que haja ações, no papel, sim, mas
que sejam postas em prática.
Concedo o aparte ao nobre Senador Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Senador Benedito de Lira, concordo com V. Exª quando
reclama das disparidades, das diferenciações. Acho
que a própria Conab talvez não esteja estruturada
para atender a todas as regiões do Brasil no caso de
catástrofes, nos casos emergenciais. Acho que se tem
que enfrentar também isso no Brasil. Há precariedade
em vários setores. Não quero discordar de V. Exª, em
absoluto. Precisamos reestruturar também quando
ocorre isso. Mas eu gostaria de me ater, neste aparte
a V. Exª, à luta que V. Exª empreendeu já em algumas
comissões para que nos preparemos melhor em relação à Defesa Civil neste País. Houve uma comissão;
trabalhamos em relação a isso. Eu me lembro de que
V. Exª, em uma das comissões em que foi relator, defendeu a sua proposta para que 2,5% do resultado da
Caixa Econômica Federal fossem para a Defesa Civil
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nacional, para o Ministério da Integração Nacional, que
isso fosse estruturado, para nos prepararmos. Recebemos essa proposta, e fui relator em uma comissão
no ano passado nesta Casa, com diversos Senadores,
e essa proposta de V. Exª nós recebemos. Veja bem:
só pela proposta de V. Exª, poderíamos ter, por ano,
cerca de R$250 a R$300 milhões para um fundo para
emergências. E V. Exª está relatando agora a questão
da seca, não só em seu Estado, Sergipe, mas no Nordeste todo; uma seca louca. Fala-se até que o preço do
milho chega a R$47,00. É loucura isso, não tem jeito. O
que levantamos até agora? Se, dos seguros no Brasil,
recolhêssemos só 1% do prêmio, teríamos mais R$700
milhões para a Defesa Civil; com mais a ideia de V. Exª,
iríamos para quase R$1 bilhão por ano para o fundo. Só
que temos que reestruturar o Funcap. E nós apresentamos as ideias e o Governo, especificamente a Casa
Civil, ficou de mandar o marco regulatório de Defesa
Civil para esta Casa, para o Congresso Nacional, para
nos prepararmos e, principalmente, Senador Benedito de Lira, para reestruturarmos o fundo e aplicarmos
mais na prevenção. Nós somos um país imprevidente.
Ressalta-se sempre que, a cada R$1,00 que se aplica
em prevenção, vamos economizar R$7,00 depois, na
reconstrução. É isso que está faltando. Somos um país
imprevidente. Então, temos que perseguir essa linha,
esse chamamento, e fazer com que a Casa Civil, o
Governo mande esse marco regulatório para reestruturarmos a Defesa Civil e enfrentarmos melhor essa
questão no País, sem desmerecer também a tese de
que Conab ou outros órgãos do Governo procurem
atender ao Brasil como um todo, não discriminando
quem quer que seja.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Agradeço ao nobre Senador Maldaner pelo aparte de
V. Exª.
Eu queria apenas ratificar o que V. Exª acabou
de dizer. Fui autor de um projeto de lei que, naquela
oportunidade, recebeu até parecer contrário, mas a Comissão aprovou. No entanto, acabou, morreu, porque
aqui as matérias que são de interesse da sociedade,
mas são originárias de um Senador da República ou
de um Deputado passam cerca de 10 anos para serem
aprovadas ou apreciadas.
Nobre Senador, nós propusemos um projeto de
lei quando cheguei à Câmara dos Deputados.
Presidenta, tenha paciência. Esse é um tema
muito interessante para continuarmos discutindo. Eu
pediria a sua tolerância, V. Exª tem sido muito gentil
com esse gesto.
Pois bem, Senador. Apresentei um projeto de lei
em 2003, quando era Deputado Federal, criando os
genéricos para produtos veterinários a fim de barate-
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ar os custos de medicamento para tratar da sanidade
animal. Pois bem, faz 10 anos que o projeto tramita
entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados.
É isto que precisamos procurar colocar em prática: o
projeto é interessante? É. Então, vamos aprovar. O
projeto não presta? Arquive-se. É isso que nós precisamos continuar fazendo.
Há outro assunto, Presidenta, relativo ao semiárido. A alimentação do gado na minha região é a palma,
o cacto palma. Pois bem, ninguém tem palma mais.
Acabou. A seca acabou com tudo. O Governo, todo
mês, de dois em dois meses, de três em três meses,
faz um ajuste fiscal dando incentivo fiscal à indústria
de automóvel. Sabem qual é a minha preocupação?
Brevemente nós teremos aquele mesmo problema que
ocorreu nos Estados Unidos com o setor imobiliário: o
carro barateia, e todo mundo compra um automóvel,
mas não se pode andar nas cidades, porque há congestionamentos de 200 quilômetros. O cidadão compra o carro porque vai pagar uma prestação em 180
meses, mas, pouco tempo depois, a financiadora toma
o carro, porque ele não pode mais pagar.
Então, por que o Governo não dá um incentivo
para que o pequeno produtor do semiárido possa plantar palma com juros praticamente inexistentes, com
três ou quatro anos de carência para pagar coisas insignificantes? Não pode fazer porque isso dá prejuízo
à Nação. Não é possível uma coisa dessas.
Por exemplo: o semiárido precisa, nobre Presidente, de energia para botar água para o povo beber. No
meu Estado, por exemplo, nós temos diversas adutoras
que funcionam apenas metade do dia. Na outra metade, a Eletrobras não fornece energia porque a tarifa é
muito alta e o Município e o Estado não podem pagar.
Por que a Eletrobras não dá uma espécie de
incentivo para que o homem que mora no semiárido
deste País possa beber um copo d’água potável e não
beber água de barreiro, beber água de caminhão pipa?
Não são ações vultosas que possam quebrar o nosso
País não. Muito pelo contrário.
A Eletrobras deveria fazer o quê? Uma tarifa verde.
Você pode ligar para botar água para atender o povo
às 17h, às 15h, meio-dia, 8h, até altas horas da madrugada para poder, então, não faltar água nos canos
das adutoras e chegar à casa do pequeno, do homem
que vive lá no campo, que vive a 500 quilômetros de
determinada sede de Município. Não tem isso porque
ninguém pode pagar energia. É uma coisa terrível! É
uma ação que deveria ser feita. Essa é uma das ações
da seca, mas, infelizmente, no papel, porque, na prática, não temos nenhuma ação até agora. E assim são
outras ações que a Presidenta Dilma determina aos
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seus ministros, à sua equipe técnica, e infelizmente
a burocracia faz com que as coisas não aconteçam.
Minha querida Presidenta Marta Suplicy, V. Exª
é uma privilegiada. Graças a Deus, V. Exª nasceu
numa região extraordinária, a melhor deste País. Não
é apenas a maior cidade, a mais importante cidade da
América Latina, mas é também o melhor solo que nós
temos, o do seu Estado de São Paulo.
O paulista tem sido solidário com o sertanejo velho que mora no alto sertão de Alagoas, do Piauí, da
Paraíba, do Rio Grande do Norte, da Bahia, do Maranhão, do Ceará e de Sergipe. Nós precisamos ter essas ações e imediatamente fazer com que as coisas
possam acontecer.
Equipamentos. A Presidenta Dilma determinou
ao MDA que colocasse uma máquina à disposição,
por exemplo, retroescavadeiras, à disposição dos pequenos e médios Municípios dos Estados do Brasil,
com especialidade e com prioridade para o Nordeste.
Mas aí chegaram algumas máquinas e não chegaram
outras. Deveriam ter chegado todas, porque a indústria
está 24 horas trabalhando e há máquinas lá no pátio
para serem vendidas.
Então, para que essas máquinas? Para que o
cara possa fazer o seu barreiro, para ele limpar o
barreiro, para limpar o seu tanque, para que, quando
Deus mandar chuva, ele possa ter um equipamento
para juntar água.
Pois bem, banco. Os bancos estão aí. A informação que circula é de que os bancos, pelo aperto que
a Presidenta Dilma deu, baixaram os juros, mas estão
aumentando as taxas de serviços para compensar os
juros que eles estão baixando.
Eu não sei para que serve... Nobre Senador Mozarildo, eu não sei, amigo. Pode ser que V. Exª me diga
para que serve. Para que serve a rede bancária privada
neste País? Senadora Marta Suplicy, para que serve?
Qual é o projeto social que eles carregam...
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Fora
do microfone.) – (...) que eles levam em consideração
para atender aos pequenos produtores, aqueles que
produzem, que geram riqueza, que geram emprego,
que matam a fome e que distribuem alimentos para
alimentar a população nacional e até de fora do País?
Eu não sei, mas infelizmente é isso aí.
Outra coisa que o Governo não deveria fazer e
faz. Aqui eu faço um apelo ao Ministério da Agricultura e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário: por
que é, nobre Senadora Presidenta Marta Suplicy, Srs.
Senadores, que o privado paga num litro de leite para
atender à população, por exemplo, da escola, na me-
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renda escolar, para os Municípios atenderem às pessoas carentes, às pessoas pobres, às crianças que
precisam de um litro de leite para se alimentar, paga
ao produtor 95 centavos, e o Governo paga menos do
que isso, paga 85 centavos? Então, não é possível isso.
O Governo deveria pagar R$1,00, enquanto o privado
paga 95 centavos...
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Se
o Governo pagasse R$1,00, aí você teria condições de
(Fora do microfone.) dar continuidade ao seu trabalho
permanente de sol a sol, adubando o solo. E muitas
vezes, no semiárido do meu País, com o suor do seu
próprio rosto.
É por isso que estou aqui, nobre Presidenta. Muito
obrigado pela tolerância que V. Exª nos proporcionou,
porque o assunto é importante. E tenho certeza absoluta de que a Presidenta Dilma vai chamar novamente
os seus técnicos, os seus ministérios afins para determinar que as coisas aconteçam não no papel, mas
aconteçam na prática.
Concedo, com a permissão de V. Exª, um aparte
ao eminente Senador Mozarildo, para encerrar a minha participação.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Apenas, Senador Benedito, para, como filho e neto
de nordestino, cearense e paraibano, respectivamente,
solidarizar-me com V. Exª e com o sofrimento do povo
nordestino. Embora nós, nortistas, estejamos sofrendo
o inverso com as enchentes, desde o tempo do Império que o Nordeste sofre assim. Talvez, graças a isso,
tanta gente tenha saído do Nordeste e ido, inclusive,
para Roraima, para São Paulo. Temos o exemplo até
do ex-Presidente Lula, que também foi para lá. Mas
quero me solidarizar com o povo nordestino por meio
do indignado e justificado pronunciamento de V. Exª.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Muito obrigado a V. Exª, meu caro Senador Mozarildo.
Aproveitando a presença do eminente Senador
Walter Pinheiro, baiano, hoje Relator da Medida Provisória nº 565, apelo para que possamos, nobre Senador, encontrar caminhos para atender aos pequenos
produtores do meu País, que estão com suas terras
sendo confiscadas pelo Banco do Nordeste e pelo
Banco do Brasil.
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Fora
do microfone.) – Semana passada, por exemplo, houve
onze leilões no semiárido, mais precisamente, no Município de Marechal Deodoro, no Estado de Alagoas.
Mas tenho muita esperança. O nobre Senador
Walter Pinheiro está trabalhando incessantemente no
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contato com as autoridades do Governo da área econômica, para que possamos fazer com que essa medida
provisória seja capaz de produzir efeitos voltados para
a prática, e não fique apenas no papel.
Minha querida Presidenta, muito obrigado. O
nordestino sofredor agradece a V. Exª pela tolerância.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Caro amigo, Senador Benedito de Lira, esse foi
um dos discursos mais fortes e comoventes que ouvi
aqui desde que presido essas sessões.
Realmente, enquanto V. Exª falava – antes de citar
o meu Estado de origem –, eu pensava no quanto meu
Estado é abençoado, apesar de ter enormes bolsões
de pobreza, que eu, como ex-prefeita conheço muito
bem, favela e tudo mais, lembrei-me de uma fala do
Presidente Lula, quando comentávamos a situação da
pobreza em São Paulo e no Nordeste. Naquela hora,
a fala me chocou muito e comentei com ele. Ele me
disse: “Eu sei que choca, mas é assim. Em São Paulo,
quando há muita pobreza, a pessoa encontra comida na
lata do lixo. No Nordeste, quando bate a seca do jeito
que bate, não há em canto algum. Nem palma tem”.
Eu me lembrei da palma porque, na época, eu
não sabia o que era. Depois, visitando o Nordeste,
conheci o que era palma. E, quando não há palma, a
situação é extremamente grave.
V. Exª conta que não precisava muito para dar
incentivos para melhorar a vida no Nordeste. Fico também bastante impressionada não só com a pobreza,
aquilo que traz a seca – e defendo muito o meu Estado, porque sei que São Paulo também ajuda muito
o resto do Brasil –, mas também com essa situação.
Realmente, V. Exª tem toda razão de estar indignado.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Muito obrigado, Srª Presidente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR) – Srª Presidente, gostaria de pedir a palavra pela
ordem, só para fazer um registro.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Hoje,
houve uma sessão solene, pela manhã, de concessão do Diploma José Ermírio de Moraes, e um dos
homenageados foi um empresário do meu Estado,
Said Samou Salomão, que morreu, em 2009, aos 94
anos. Hoje, teria 97 anos.
O empresário, um dos pioneiros do comércio de
Roraima, foi um exemplo para toda uma geração de
empresários e de pessoas que, como eu, aluno do
Ensino Fundamental, o antigo ginasial, conviveram
com ele. Depois de formado, médico, voltei e tive a
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oportunidade de comprar o meu primeiro carro, na
concessionária que ele tinha.
Quero, aqui, prestar homenagem a toda a família do Sr. Said Salomão e pedir a V. Exª que autorize
a transcrição de um pequeno trecho da matéria que
foi publicada à época do falecimento do Sr. Said S.
Salomão.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, e § 2º do Regimento Interno.)
20/03/2009
Said Salomão morre aos 94 anos
Sonja Chacon
O empresário Said Samou Salomão (94), um
dos pioneiros do comércio de Roraima, morreu ontem pela manhã vítima de insuficiência respiratória.
Durante toda à tarde de ontem, seu corpo foi velado
na Catedral Cristo Redentor, onde recebeu a visita de
centenas de pessoas. Hoje, às 8h30, haverá uma missa
em homenagem ao pioneiro. Logo após a celebração,
o corpo será sepultado no Cemitério Nossa Senhora
da Conceição, no São Vicente.
Um dos maiores investidores de Boa Vista, desde o início do século passado, chegou a Roraima em
1927, aos 14 anos, vindo da Síria. Após cinco anos,
abriu seu primeiro empreendimento, a “Said Salomão
Ltda”, localizada na avenida Cecília Brasil. Durante
anos, o Bazar das novidades era uma loja de referência de toda a população de Boa Vista e do Estado. Lá
vendia desde o prego para as construções até carros,
gasolina, tecidos e sapatos.
Salomão casou com uma amazonense, filha de
sírios, Latife Abdala Salomão, com quem teve cinco
filhos, 12 netos e cinco bisnetos. Desde o falecimento de sua esposa, que homenageada teve o palácio
dedicado aos micro-empresários batizado com o seu
nome, o empresário foi morar com a filha mais velha,
Sâmara Salomão.
Ao completar 90 anos, Salomão disse em entrevista, já acometido pelo mal de Alzheimer, das suas
emoções por fazer parte da história do comércio de
Boa Vista. E como afirmou o filho, Samu Salomão, ele
venceu na vida com honestidade. Há cinco anos, ele
deixou o comando dos negócios para os filhos e netos.
Esse ano, ele completaria 95 anos, no dia 16 de julho,
Dia do Comércio.
LUTO – Diversas homenagens foram feitas a
Salomão. O presidente da Associação Comercial e
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Industrial de Roraima (Acir), entidade que foi fundador, disse que o pioneiro foi um grande desbravador e
trouxe para Roraima o espírito de luta para arraigar o
desenvolvimento produtivo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Mozarildo.
Chamo o Senador Casildo Maldaner, pois não
estão presentes os Srs. Senadores Roberto Requião,
Alvaro Dias, Rodrigo Rollemberg, Cristovam Buarque,
Aloysio Nunes Ferreira, Cícero Lucena, Humberto Costa, Fernando Collor, Acir Gurgacz.
Há muita coisa ocorrendo na Casa.
Com a palavra, então, o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezada Senadora Marta Suplicy, que preside esta sessão, nossa Vice-Presidente, prezados
colegas, antes de entrar no tema propriamente dito,
quero aproveitar o pronunciamento do Senador Benedito de Lira. No aparte que tivemos a honra de oferecer,
queria apenas lembrar que, no meu outro mandato, na
Casa, apresentei um projeto idêntico no que se refere
a genéricos para produtos agropecuários, como existe
hoje, e já havia à época.
Se existem os genéricos para pessoas humanas,
por que não existem para os animais? Por que nos submetermos a esses monopólios, tanto no agronegócio,
como também em relação aos animais, neste País?
Por que não existem também os genéricos para isso?
Se existem para pessoas, por que não também para
os produtos agrícolas, e assim por diante?
Tivemos a honra de apresentar esse projeto, que
foi para a Câmara, depois que saí do Senado, chegou
à Câmara – sei da proposta de V. Exª de 2003 – e foi
apensado ao projeto de V. Exª na Câmara, que tramita até hoje.
Não sei como é que as coisas não andam às vezes. Não sei o que é que falta, eu não sei que forças
são essas. Será que são forças que a gente não vê, não
vislumbra e que interferem sem tocar e tem esse resultado? Não sei, alguma coisa existe. Eu só queria fazer
essa observação a V. Exª, Senador Benedito de Lira.
Eu quero trazer um tema que tem sido bem pontual nas últimas semanas – aliás, não só nas últimas
semanas, mas ele entrou na ordem no Brasil inteiro, já
vem há anos. Trata-se da questão da carga trabalhista,
da questão dos impostos.
Trago aqui alguns dados que me surpreenderam.
Eu ouvia falar que, sobre a folha de pagamento, paga-se cem de salário, paga-se mais cem de impostos. A
Fundação Getulio Vargas acaba de trazer dados que
me deixaram atônito, pois é bem mais do que isso –
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para ver aonde é que nós estamos chegando. Eu vou
trazer esses dados aqui à Casa e a todos os prezados ouvintes nos ouvem e que assistem também a
essa sessão.
O tema que me traz a tribuna tem sido recorrente, não é a primeira vez que trato do assunto. O Brasil
encontra-se em um momento extremamente delicado,
em que precisa tomar decisões que influirão de forma
decisiva no nosso futuro nas próximas décadas.
Nossa política econômica não pode basear-se
unicamente em ações imediatistas, mas enfrentar de
vez os gargalos que atravancam um crescimento sustentável de longo prazo. São diversos pontos, como a
redução dos gastos públicos, o investimento pesado
em obras de infraestrutura e um novo pacto federativo
que distribua melhor recursos e atribuições entre os
entes federados.
Um deles, no entanto, é vital: uma reestruturação
do nosso sistema tributário, que impinge uma pesada carga aos setores produtivos e aos consumidores,
repleta de complicações e burocracia, um verdadeiro
emaranhado de tributos, taxas e contribuições.
Desta feita, pretendo destacar apenas um de seus
maléficos vetores: a pesada carga tributária incidente
sobre a folha de pagamento dos empregados no setor
privado. Ao somarmos a complexidade de nossa legislação trabalhista, temos um quadro que impede uma
ampliação vigorosa da oferta de trabalho e formalização.
Não negamos, de forma alguma, os avanços
obtidos nos últimos anos. De acordo com o IBGE, o
índice de desemprego no País ficou em 6%. O índice
é notável, ainda mais quando comparado com países
como a Espanha, que enfrenta taxas próximas a 30%,
e superiores a 50% entre os jovens com menos de
vinte, trinta anos.
Contudo, as revelações da FGV não podem ser
ignoradas. A pesquisa relevou que, no caso de um
vínculo empregatício de até doze meses, o custo de
um trabalhador pode ser de 2,83 vezes o salário de
carteira dele – um aumento de 183%. Traduzindo em
valores, um trabalhador que ganhe um salário mínimo,
R$622,00 Senador Raupp, e permaneça doze meses
no cargo, custará ao seu empregador R$1.760,26. Se
ficar doze meses na empresa, vai custar a ela, o trabalhador que ganha um salário mínimo, a média por
mês R$1.760,26.
Veja onde vamos parar.
O valor não deriva apenas de encargos, mas
de um conjunto de obrigações acessórias, benefícios
negociados, burocracia e até da gestão do trabalho.
A Fundação Getúlio Vargas está demonstrando
isso, não é o Casildo que está demonstrando, não
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sou eu que estou demonstrando isso. É a Fundação
Getúlio Vargas.
Entretanto, esse valor pode cair para 2,55 vezes, ou 155% se o vínculo se estender por cinco anos.
Se ficar por cinco anos, ele baixa, mas é pouquinha
coisa. Essa redução deve-se a diversos fatores, relacionados ao elevado peso que a rotatividade tem no
custo do trabalho.
Fatores como aviso prévio indenizado, multa do
fundo de garantia, investimentos em treinamentos e
formação específicos, o custo associado ao diferencial
da produtividade inicialmente menor – os empregados
não conseguem trabalhar em seu melhor nível do início
do vínculo – são diluídos ao longo do tempo, por isso,
a queda do custo, conforme o aumento de duração do
vínculo. Isso até estimula, não há dúvida, estimula a
manter a vinculação com a empresa.
O estudo aprofunda-se ainda em outras variáveis
desse custo, com a definição do peso das obrigações
trabalhistas e a relação entre seus custos com os reais
benefícios financeiros, efetivamente percebidos pelo
trabalhador, revelando a brutal discrepância.
Contudo, pretendo me ater apenas ao aspecto
geral, revelador inequívoco do absurdo impacto que a
legislação tributária e trabalhista defasada provoca no
empregador e, por consequência, na oferta de postos
de trabalho. Porque esse impacto da carga que vai
sobre o salário mínimo de seiscentos e poucos reais
para 1.700, ou se ficar cinco anos, baixaria para uns
R$1.600,00, R$1.700,00, a média por mês, esse impacto, quer queira, quer não, é transferido ao produto
final e quem vai consumir é que vai pagar, não há a
menor dúvida. E essa carga não é conhecida dos brasileiros, não é conhecida, é transferida do produto final.
Contudo, pretendo, como disse antes, me ater a
essas partes do custo.
Ao aplicarmos os 183% de impacto sobre a folha de pagamento em setores de intensivos de mão
de obra, como o têxtil, que, no meu Estado Santa Catarina, é um pujante parque fabril, vemos um quadro
preocupante. De acordo com dados da Associação
Brasileira da Indústria Têxtil, a ABIT, o setor congrega
30 mil indústrias, que empregam oito milhões de brasileiros, direta e indiretamente.
Cito apenas a indústria têxtil, a título de exemplo,
pois a carga incide sobre todo e qualquer setor produtivo, seja na indústria, comércio, serviços, agricultura
e assim por diante.
Nobres colegas, o caminho a ser perseguido é
evidente.
Vou concluir, nobre Presidente.
Citando o dramaturgo Nelson Rodrigues, trata-se do “óbvio ululante”: é imperativo reduzir nossa
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carga tributária e modernizar a legislação trabalhista,
garantindo condições para a geração e manutenção
do emprego e o ambiente de competitividade internacional, essencial para o desenvolvimento social e
económico do País.
Essas são as nossas reflexões, nobre Presidente.
Não poderia deixar de trazer a realidade de como isso
encarece os nossos produtos e como deixam a nossa
indústria desigual para competir com outros países
no mundo. Fala-se muito da China, até alguns, a título
de exemplo, perguntam: como vamos competir se os
manufaturados chegam de lá e concorrem conosco?
Está ai um exemplo, sobre o salário mínimo de
R$622,00, vamos calcular e chegar a R$1.700 o custo do trabalhador em função de que são 183%, mais
ou menos, a mais, muito de encargos. Com isso, não
dá para competir.
É por isso que alguns dizem, encerrando, nobre
Presidente, que muitas vezes, tínhamos que pegar associações e sindicatos, que mexem com isso...
(interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC.) – ...mexer com o Governo de lá para sindicalizar,
para melhorar, para normalizar, porque, nesse caso,
ou eles aumentam os encargos trabalhistas – e aí não
poderiam competir conosco – ou nós desoneramos a
folha, para que a nossa indústria nacional possa concorrer com eles.
Faço esse paralelo, porque são ideias que alguns
levantam, às vezes, não sei se em tom de brincadeira,
é claro, mas merecem a nossa atenção.
São essas as considerações, nobre Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
RS) – Obrigada, Senador Casildo.
Com a palavra o Senador Anibal Diniz, como
orador inscrito.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da rádio Senado,
ocupo a tribuna hoje para informar que amanhã, às 11
horas, quarta-feira, a Presidenta Dilma participará de
uma solenidade no Palácio do Planalto, com a presença
do Ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, de Helen Clarck, do programa
das Nações Unidas para o desenvolvimento – PNUD,
e de Rodrigo Rocha Loures, do Movimento Nacional
pela Cidadania e Solidariedade.
Trata-se da solenidade de entrega do prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM Brasil –,
que contempla 20 projetos bem sucedidos, sendo seis
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deles realizados por prefeituras, por gestões municipais, e 14 projetos de organizações da sociedade civil.
Eu gostaria aqui de nominar cada uma das instituições premiadas e de apresentar o meu cumprimento
especial, porque são organizações da sociedade civil
e prefeituras que têm desenvolvido ações destinadas
a atender os objetivos de desenvolvimento do milênio,
principalmente no que diz respeito ao combate à miséria
e à fome, à igualdade de direitos, à garantia de inclusão social e a um conjunto de objetivos construídos no
sentido de fazer do nosso mundo um mundo melhor.
Então, as prefeituras que serão premiadas amanhã são: a Prefeitura de Alfenas, Minas Gerais, pela
prática do Programa
�������������������������������������
de Acompanhamento da Gestante, o Page; a Prefeitura de Contagem, Minas Gerais,
pela prática Entre Gêneros: nova educação para as
relações de gênero; a Prefeitura de Glaucilândia, Minas Gerais, pelo Manejo de Sub-bacia Hidrográfica do
Rio das Pedras; a Prefeitura de Montes Claros, Minas
Gerais, pela prática Iguais e Diferentes: Podemos Viver
Juntos?, também uma prática de gênero; a Prefeitura
de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, pelo Banco Comunitário Capivari e Moeda Social/Capivari.
E eu gostaria de fazer um cumprimento especial
à Prefeitura de Rio Branco, ao Prefeito Raimundo Angelim, que também será premiado nessa 4ª versão do
Prêmio ODM Brasil, com a prática Organização Social:
uma Estratégia de Cooperação, Renda e Cidadania.
Juntamente com as prefeituras, outras quatorze
organizações da sociedade civil também serão premiadas: a Associação Amigos da Cultura e do Meio
Ambiente Taquaruçu, de Palmas – TO, pelo Projeto
Canto das Artes; a Associação Comunitária de Radiodifusão de Independência – CE, pela prática Mulheres na Comunicação a Serviço da Vida; a Associação
dos Apicultores da Região de Alto Turi, Santa Luzia do
Paruá, no Maranhão, pela prática Atividade Apícola
Associativa do Alto Turi; a Associação dos Produtores
Rurais de Carauari, do Amazonas, pela prática Comércio Ribeirinho da Cidadania e Solidário; a Associação
MarBrasil, do Pontal do Paraná, pela prática Programa
de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar);
a Associação Redes de Desenvolvimento da Maré, do
Rio de Janeiro, pela prática Maré de Sabores; a Casa
de Apoio à Vida de Campinas, pela prática Gestação; a
Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer de
Jurema, no Mato Grosso, com a prática Amazônia Viva:
Plantando e Colhendo Frutos para um Mundo Melhor;
a Cooperativa Mista dos Fumicultores do Brasil Ltda.
(Santa Cruz do Sul – RS), pela prática Sustentabilidade Camponesa – Diversificação Produtiva na Região
Fumageira; a Cooperativa Regional Agropecuária Terra
Livre (Coopertel) (Ponte Alta – SC); Escola de Dança e
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Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca)
(Fortaleza – CE). projeto A Vida é Feminina; o Instituto
Ciência Hoje (Rio de Janeiro – RJ). Prática Programa
Ciência Hoje de Apoio à Educação; o Movimento de
Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase
(Morhan) (Rio de Janeiro – RJ), pela prática Carretinha
da Saúde Morhan; e o Centro de Estudos Socioambientais (Salvador BA), o Pangea, pela prática Rede
de Catadores, o Cata Bahia.
Essas experiências todas recebem essa premiação por atenderem aos objetivos do novo milênio.
Faço aqui um cumprimento especial a todas essas organizações da sociedade civil, essas quatorze
organizações, e, ao mesmo tempo, faço um reconhecimento ao Prefeito Raimundo Angelim, de Rio Branco,
à Secretária Especial de Políticas para as Mulheres,
da Prefeitura de Rio Branco, Roseli Scalabrin, que foi
uma pessoa homenageada aqui neste plenário juntamente com a Presidenta Dilma, naquele prêmio Bertha Lutz, exatamente por ter uma prática de atenção
e de fortalecimento das políticas para o fortalecimento
e principalmente para a busca de igualdade e de respeito às diferenças de gêneros.
Neste sentido, trago aqui esse cumprimento especial à prefeitura de Rio Branco, ao Prefeito Raimundo
Angelim, e dizer que esta não é a primeira vez que a
prefeitura de Rio Branco, da nossa capital do Acre, foi
reconhecida pelo Prêmio Objetivos do Desenvolvimento
do Milênio. Estamos na quarta edição deste prêmio e o
Prefeito Raimundo Angelim já participa pela segunda
vez exatamente por práticas adequadas desenvolvidas
pela nossa prefeitura.
Digo isso para reafirmar que este sempre foi o
caminho certo e tem sido seguido à risca pela atual
administração da prefeitura de Rio Branco, através do
Prefeito Raimundo Angelim, que está no final do seu
segundo mandato.
Durante a sua gestão, Raimundo Angelim, que é
economista, professor universitário licenciado e já foi
secretário de governo e Deputado Estadual, se acostumou a colecionar prêmios por sua eficiência administrativa. Um dos prêmios que o Prefeito Raimundo
Angelim recebeu por esse motivo, no ano passado, em
São Paulo, foi o ECO Cidade 2010, concedido pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública
e Resíduos Especiais – Abrelpe.
A honraria foi concedida porque a prefeitura de
Rio Branco desenvolveu projetos que se valeram das
Melhores Práticas de Gestão Local de Resíduos Sólidos, uma iniciativa que permitiu acabar com o antigo
“lixão” que existia na capital acreana. No lugar daquela
aberração ambiental surgiu uma Unidade de Tratamento
e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos, que
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resolveu o problema em Rio Branco, fazendo com que
a nossa capital do Acre já esteja adequada à Política
Nacional de Resíduos Sólidos e, ao mesmo tempo,
desenvolvendo um trabalho social muito importante
junto ao Projeto Catar, que gera emprego para muitas
pessoas e, ao mesmo tempo, tem um aproveitamento
adequado para o lixo fazendo com que, através desses
produtos recicláveis, tenham surgido muitos outros produtos que contribuem para a preservação e proteção
do meio ambiente.
Então, como estava dizendo aqui, nesta quarta-feira, a Presidenta Dilma vai reunir todos os prefeitos
dessas cidades premiadas, também as associações
que participaram e as organizações da sociedade civil
que inscreveram suas experiências.
Trago aqui um cumprimento especial a cada uma
dessas experiências bem sucedidas que tiveram o reconhecimento através do Prêmio ODM Brasil, que são
experiências que caminham no sentido de fazer cumprir aqueles objetivos de desenvolvimento do milênio.
Nesse sentido, Srª Presidente, peço a gentileza
de publicar na íntegra este pronunciamento, uma vez
que o tempo não me permite fazê-lo integralmente.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ouvintes e telespectadores da Rádio e TV
Senado, no início deste mês, falei aqui nesta tribuna, do
orgulho que sinto de integrar um partido político que,
junto com outras legendas que integram a Frente Popular do Acre, há 13 anos vem transformando, e para
muito melhor do que era antes, a realidade política,
econômica, social e estrutural do meu querido Acre.
Estas mudanças, que trouxeram e ainda continuam trazendo melhorias significativas na realidade dos
acreanos, repito, começaram antes de assumirmos o
governo do Estado e que teve o comando firme e eficiente do hoje meu colega de Senado, o ex-governador
Jorge Viana.
Estas mudanças começaram efetivamente há 20
anos, quando Jorge Viana se elegeu prefeito de Rio
Branco, a capital de nosso Estado e que é a vitrine de
um novo jeito de governar que corresponde às expectativas do cidadão porque contempla transparência,
honestidade, eficiência administrativa e preocupação
social, com geração de emprego e renda, com Educação e Saúde de qualidade, e com desenvolvimento
auto sustentável preocupação ambiental
Estas transformações que repito, começaram
em 1992, formam a base dos pressupostos políticos
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e administrativos da Frente Popular que durante todo
este tempo tem recebido a aprovação da esmagadora
maioria da população acreana.
Isso foi manifestado não apenas durante os dois
mandatos do ex-governador Jorge Viana, mas também
na gestão do ex-governador Binho Marques, e agora
na gestão do atual governador Tião Viana.
Mas Sr. Presidente, digo isso, para que reafirmar:
este sempre foi o caminho certo e tem sido seguido
à risca pelo atual prefeito de Rio Branco, Raimundo
Angelim, que está prestes a concluir o seu segundo
mandato.
Durante a sua gestão, Raimundo Angelim, que
é economista, professor universitário licenciado, e
já foi secretário de governo e deputado estadual, se
acostumou a colecionar prêmios por sua eficiência
administrativa.
Um dos prêmios que o prefeito Raimundo Angelim recebeu por este motivo, no ano passado, e, São
Paulo, foi o ECO Cidade 2011, concedido pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (Abrelpe).
A honraria foi concedida porque a prefeitura de
Rio Branco desenvolveu projetos que se valeram das
Melhores Práticas de Gestão Local de Resíduos Sólidos, uma iniciativa que permitiu acabar com o antigo
“lixão” que existia na capital acreana. No lugar daquela
aberração ambiental, surgiu uma Unidade de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos,
que resolveu o problema em Rio Branco.
Nesta quarta-feira, o prefeito de Rio Branco será
recebido no Palácio do Planalto pela Presidenta Dilma Rousseff, juntamente com outras personalidades
igualmente premiadas, também por ter desenvolvido
na capital acreana projetos que contemplam práticas
de Organização Social com Estratégia de Cooperação,
Renda e Cidadania.
Trata-se do Prêmio ODM – concedido pela ONU
– Organização das Nações Unidas, em parceria com
o Governo Federal, que premiou mais uma iniciativa
da prefeitura de Rio Branco e contemplou a principal
das oito metas do milênio, estabelecidas pela ONU no
ano 2.000: o combate à pobreza absoluta e à fome.
A honraria é o reconhecimento da Organização das Nações Unidas em face de a prefeitura de
Rio Branco ter desenvolvido programas nas áreas de
economia solidária, hortas comunitárias e jardinagem,
que geraram emprego e renda que beneficiaram mais
de 4.600 pessoas.
Esta é a quarta vez que o prêmio ODM Brasil é
concedido, sendo que a prefeitura de Rio Branco já
havia recebido a mesma honraria quando da primeira
edição do prêmio, em 2004.
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Desta vez, o reconhecimento se dá graças ao
trabalho desenvolvido pela coordenadoria municipal
da mulher, que tem à frente a competente e guerreira
socióloga Rosali Scalabrin, da coordenadoria municipal do programa Economia Solidária e da Secretaria
de Agricultura e Floresta – Safra, foi vencedora pelas
iniciativa de desenvolvimento humano e enfrentamento à miséria.
Para obter este reconhecimento, desta vez a prefeitura de Rio Branco enfrentou iniciativas semelhantes
adotadas também por prefeituras, Brasil afora.
Ao todo, os organizadores do prêmio analisaram
1.638 práticas inscritas – sendo 720 de organizações e
918 de prefeituras. Do total das inscrições, 51 práticas
foram pré-selecionadas e visitadas in loco por um Comitê Técnico integrado por representantes do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e da ENAP
– Escola Nacional de Administração Pública.
A avaliação foi baseada nos seguintes critérios:
contribuição para o alcance dos Objetivos do Milênio
– (ODM): caráter inovador; possibilidade de tornar-se
referência para outras ações similares; perspectiva de
continuidade ou replicabilidade: integração com outras
políticas; participação da comunidade; existência de
parcerias; e manutenção da qualidade nos serviços
prestados.
O Prêmio ODM Brasil é uma iniciativa arrojada
no mundo e foi criado em 2004 com a finalidade de
incentivar ações, programas e projetos que contribuem
efetivamente para o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM).
O Prêmio é coordenado pela Secretaria -Geral da
Presidência da República, em parceria com o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD
e com o MNCS. A coordenação técnica do Prêmio é
de responsabilidade do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e da ENAP – Escola Nacional
de Administração Pública.
A cada ano, instituições se inscrevem em oito diferentes áreas que têm os seguintes objetivos: acabar
com a fome e a miséria; instituir a educação básica de
qualidade para todos; perpetuar a igualdade entre sexos e valorização da mulher; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde da gestante; combater a AIDS,
a malária e outras doenças, aumentar a qualidade e
respeito ao meio ambiente e ajudar no trabalho pelo
desenvolvimento humano.
Estas são também metas perseguidas permanentemente tanto pelo prefeito Raimundo Angelim,
quanto pelo governador Tião Viana.
As ações contidas no projeto de Rio Branco e
que foram os motivos da premiação concedida pela
ONU são: Jardinagem Comunitária, iniciativa da Co-
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ordenadoria Municipal da Mulher; Projeto Hortas comunitárias nos Vazios urbanos, iniciativa da Coordenadoria Municipal de Economia Solidária e Feiras de
Agricultura familiar nos bairros, Coordenadas pela Secretaria Municipal de Agricultura. Os empreendimentos beneficiaram famílias que viviam em situação de
vulnerabilidade social e mulheres vítimas de violência,
totalizando 4.600 pessoas,
O prêmio colhe os frutos de um trabalho bem feito,
mas mostra também o quanto a força da mulher aparece nessas realizações. Sobre isso, a coordenadora
municipal da mulher de Rio Branco, Rosali Scalabrin,
que recebeu recentemente o prêmio Berta Lutz, juntamente com a presidenta Dilma Rousseff disse, durante
a cerimônia de recebimento da honraria:
“As mulheres mostram sua força. Percebemos o quanto suas ações são positivas, e
o quanto elas mostram seu potencial quando
têm essa oportunidade. A maior parte desses
trabalhos é realizada por elas, e devemos muito
desse prêmio às mulheres. Roseli Scalabrin,
uma guerreira, é uma grande mulher e, por
isso, sabe o que diz.
Eu disse na ocasião e repito agora: esta
é uma notícia que diz respeito à gestão pública
e que, de certa forma, serve de inspiração para
muitas administrações, tanto das prefeituras
quanto dos estados da federação”.
Mas Sr. Presidente, como disse anteriormente, o
prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim, desde que
assumiu o cargo, passou a acumular prêmios.
Algumas ações, no entanto, se não chegam a
ser premiadas, nem por isso representam iniciativas
de menor alcance econômico ou social, em benefício
dos mais de 300 mil habitantes da capital acreana.
Neste sentido, Raimundo Angelim estabeleceu
metas e estratégias de gestão pública que contemplam a organização social e igualmente estratégias
de cooperação que possam gerar renda e assegurar
a cidadania plena.
Com isso, busca garantir trabalho e autonomia
econômica para homens e mulheres em situação de
extrema pobreza.
Não por acaso, este é, por sinal, o lema da nossa
presidenta Dilma Rousseff.
Ou seja, combater a fome, a pobreza e a violência doméstica.
Para isso, foi preciso estabelecer alternativas
para a falta de espaços para comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar e do programa
economia solidária.
Foram promovidas ações que inibissem o êxodo
rural e a fragilidade no processo de organização social
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das famílias e de organização de grupos de empreendedores populares.
Além disso, também foi preciso ampliar as oportunidades para a produção e geração de renda, de forma
a também aumentar a oferta de produtos de qualidade
e preço acessível aos consumidores.
Todos estes problemas foram identificados através der aplicação de diagnósticos socioeconômico, da
realização de encontros, conferências e reuniões com
as comunidades rurais e urbanas em espaços colegiados de discussão da economia solidária.
Neste sentido, foi determinante a atuação do Conselho e do Fórum Municipal de Economia Solidária,
dos centros de referência para mulheres em situação
de violência e do processo de Gestão Participativa.
Mas Sr. Presidente, na área de Saúde, a prefeitura de Rio Branco tem tido também um desempenho
bem acima do satisfatório. Não apenas na área urbana,
mas também na área rural.
O Programa Saúde na Comunidade, que foi igualmente inscrito no prêmio ODM, tem como uma de suas
principais metas garantirem assistência às populações
rural e ribeirinha, promovendo a proteção, a prevenção
e recuperação da saúde.
Para tanto, foi preciso atacar de frente os principais problemas, que são o isolamento faz comunidades
e dificuldade de acesso às ações de saúde, principalmente para o combate às parasitoses, leishmaniose, a
infecção respiratória aguda, a cefaleia, gastrite, anemia,
infecções urinárias, a hipertensão arterial, a artrite, a
malária, a dengue, as verminoses, a desnutrição, principalmente infantil, e a diarreia, além de outras doenças.
Os problemas foram identificados em reuniões
com as comunidades, e por meio de diagnósticos médicos, odontológico e de enfermagem.
Por tudo isso, a população de Rio Branco dispõe
de consultas médias em centros, postos de saúde e
do programa Saúde na Família em que são assegurados atendimentos voltados à saúde da mulher, com
prevenção ao câncer do colo do útero, planejamento
familiar e pré-natal.
No campo odontológico, são oferecidos ainda
serviços de exodontia, restauração, aplicação de flúor,
escovação supervisionada, retirada de tártaro e dispensão de creme e escova dental.
A saúde da criança e do adolescente também
não foram esquecidas e elas têm acompanhamento do
crescimento e de desenvolvimento, enquanto às mães
são incentivadas a oferecer aos filhos aleitamento materno e terapia de reidratação oral.
Quanto aos idosos, estes são avaliados e acompanhados rotineiramente.
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Problemas como a hipertensão e diabetes, muito comuns a esta faixa etária, são permanentemente
monitorados e tratados, assim a saúde mental recebe
o tratamento adequado que a gravidade do problema
exige. Em todas as faixas etárias e de acordo com ad
normas impostas pelo SUS – Sistema Único da Saúde, boa parte dos medicamentos necessários são
distribuídos gratuitamente, assim como também são
distribuídos gratuitamente preservativos masculinos e
femininos, soro para reidratação.
São promovidos ainda ações na área de educação em saúde que levam em conta a prevenção à
violência, a prevenção de doenças e seus agravos,
tendo em mente uma agenda ambiental voltada para
a proteção à saúde não apenas dos espaços físicos,
mas fundamentalmente das pessoas.
Por esta estratégia e pela filosofia de gestão adotada pela prefeitura de Rio Branco, o programa Saúde
na Escola atua como u, coadjuvante que exerce papel
fundamental neste processo.
É nas escolas que a prefeitura desenvolve programas de prevenção de doenças, notadamente aquelas sexualmente transmissíveis como a AIDS e quem
conta ainda com o auxílio do PROERD – Programa
Educacional de Resistência às Drogas.
E bom não esquecer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
Que as ações na área de saúde atendem as condicionantes do Programa Bolsa Família, que tem no
acompanhamento da saúde das famílias cadastradas
uma tarefa constante da prefeitura.
Por, fim, a prefeitura de Rio Branco incentiva a
produção agrícola para ser vendida pelo programa
Compra Direta, seguindo as diretrizes do programa de
Segurança Alimentar com vistas a sustentabilidade e
a adequada nutrição da família.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
PRÊMIO ODM
Data: 30/5 – quarta-feira
Hora: 11h
Local: São Nobre do Palácio do Planalto
Práticas vencedoras da 4ª edição do Prêmio
ODM Brasil:
Prefeituras:
– Alfenas (MG)
Prática: Programa de Acompanhamento da Gestante (Page)
– Contagem (MG)
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Prática: Entre Gêneros – Nova Educação para
as Relações de Gênero
– Glaucilândia (MG)
Prática: Manejo de Sub-bacia Hidrográfica do
Rio das Pedras
– Montes Claros (MG)
Prática: Iguais e Diferentes: Podemos Viver Juntos?
– Rio Branco (AC)
Prática: Organização Social: uma Estratégia de
Cooperação, Renda e Cidadania
– Silva Jardim (RJ)
Prática: Banco Comunitário Capivari e Moeda
Social Capivari
Organizações:
– Associação Amigos da Cultura e do Meio Ambiente – Taquaruçu (Palmas – TO)
Prática: Projeto Canto das Artes – Associação Comunitária de Radiodifusão de Independência (ACORDI)
(Independência – CE)
Prática: Mulheres na Comunicação a Serviço
da Vida
– Associação dos Apicultores da Região do Alto
Turi (Turimel) (Santa Luzia do Paruá – MA)
Prática: Atividade Apícola Associativa do Alto Turi
– Associação dos Produtores Rurais de Carauari
(ASPROC) (Carauari – AM)
Prática: Comércio Ribeirinho da Cidadania e
Solidário
– Associação MarBrasil (Pontal do Paraná – PR)
Prática: Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (REBIMAR)
– Associação Redes de Desenvolvimento da Maré
(Rio de Janeiro – RJ)
Prática: Maré de Sabores
– Casa de Apoio à Vida (Campinas – SP)
Prática: Gestação
– Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer (COOPAVAM) (Juruena – MT)
Prática: Amazônia Viva: Plantando e Colhendo
Frutos para um Mundo Melhor
– Cooperativa Mista dos Fumicultores do Brasil
Ltda. (Santa Cruz do Sul – RS)
Prática: Sustentabilidade Camponesa – Diversificação Produtiva na Região Fumageira
– Cooperativa Regional Agropecuária Terra Livre
(COOPERTEL) (Ponte Alta – SC)
Prática: Organizar a produção e agregar valor aos
produtos da Agricultura Familiar para gerar trabalho
e renda, reduzir o crescente êxodo rural e alcançar o
emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para
todos, incluindo mulheres e jovens
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– Escola de Dança e Integração Social para Criança e Adolescente (EDISCA) (Fortaleza – CE)
Prática: Projeto a Vida é Feminina
– Instituto Ciência Hoje (Rio de Janeiro – RJ)
Prática: Programa Ciência Hoje de Apoio à Educação (PCHAE)
– Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) (Rio de Janeiro – RJ)
Prática: Carretinha da Saúde Morhan – Pangea
– Centro de Estudos Socioambientais (Salvador BA)
Prática: Rede de Catadores Cata Bahia
28.05.2012 – Prêmio ODM Objetivos
de Demonstrativo do Milênio Brasil contempla
nesta quarta-feira 20 projetos de organizações
sociais e prefeituras
28/05/2012
Nesta quarta-feira (30/5) será realizada a cerimônia de entrega do Prêmio ODM Brasil – 4ª edição às 20
organizações sociais e prefeituras que apresentaram
as melhores práticas para o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.
O evento acontece no Salão Nobre do Palácio
do Planalto, às 11h, com a presença da Presidenta da
República, Dilma Rousseff; do ministro Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral da Presidência da República); de
Helen Clark, do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud) e de Rodrigo Rocha Loures,
do Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade.
Nesta 4ª edição, o Prêmio ODM Brasil recebeu
1.638 práticas inscritas – sendo 918 de organizações e
720 de prefeituras. Do total das inscrições, 51 práticas
foram pré-selecionadas e visitadas in loco por um Comitê Técnico integrado por representantes do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da Escola
Nacional de Administração Pública (Enap). A avaliação
foi baseada nos seguintes critérios: contribuição para
o alcance dos ODM; caráter inovador; possibilidade
de tornar-se referência para outras ações similares;
perspectiva de continuidade ou replicabilidade; integração com outras políticas; participação da comunidade;
existência de parcerias; e manutenção da qualidade
nos serviços prestados.
Destas 51 iniciativas, quatro são da região Centro-Oeste, 13 do Nordeste, seis do Norte, 20 do Sudeste
e oito do Sul. Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio contemplados, as práticas dividem-se
da seguinte forma: Objetivo 1 (10 iniciativas), Objetivo
2 (nove iniciativas), Objetivo 3 (oito iniciativas), Objetivo 4 (quatro iniciativas), Objetivo 5 (uma iniciativa),
Objetivo 6 (três iniciativas), Objetivo 7 (oito iniciativas),
Objetivo 8 (oito iniciativas).
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A escolha dos premiados foi feita por um júri composto por 15 especialistas. São eles: Carmen Helena
Ferreira Foro, Donizete Fernandes de Oliveira, Edna
Maria Santos Roland, Lázaro Fernandes de Miranda,
Leonor Maria Pacheco Santos, Maria da Penha Maia
Fernandes, Maria José Vieira Féres, Maria Stela Santos Graciani, Mauri José Vieira Cruz, Milton Rondó
Filho, Moema Maria Marques de Miranda, Paulo Augusto Oliveira Itacarambi, Renato Sérgio Jamil Maluf;
Ricardo Voltolini e Toni Reis.
Prêmio – O Prêmio ODM Brasil é uma iniciativa pioneira no mundo e foi criado em 2004 com a
finalidade de incentivar ações, programas e projetos
que contribuem efetivamente para o cumprimento dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). O
Prêmio é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com o Programa
Nacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e com o Movimento Nacional pela Cidadania
e Solidariedade. A coordenação técnica do Prêmio é
de responsabilidade do Ipea e da Enap.
Conheça as práticas vencedoras da 4ª edição do
Prêmio ODM Brasil:
ORGANIZAÇÕES:
– Associação Amigos da Cultura e do Meio Ambiente – Taquaruçu (Palmas – TO)
Prática: Projeto Canto das Artes
– Associação Comunitária de Radiodifusão de
Independência (Acordi) (Independência – CE)
Prática: Mulheres na Comunicação a Serviço
da Vida
– Associação dos Apicultores da Região do Alto
Turi (Turimel) (Santa Luzia do Paruá – MA)
Prática: Atividade Apícola Associativa do Alto Turi
– Associação dos Produtores Rurais de Carauari
(Asproc) (Carauari – AM)
Prática: Comércio Ribeirinho da Cidadania e
Solidário
– Associação MarBrasil (Pontal do Paraná – PR)
Prática: Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar)
– Associação Redes de Desenvolvimento da Maré
(Rio de Janeiro – RJ)
Prática: Maré de Sabores
– Casa de Apoio à Vida (Campinas – SP)
Prática: GestAção
– Cooperativa dos Agricultores do Vale do Amanhecer (Coopavam) (Juruena – MT)
Prática: Amazônia Viva: Plantando e Colhendo
Frutos para um Mundo Melhor
– Cooperativa Mista dos Fumicultores do Brasil
Ltda. (Santa Cruz do Sul – RS)
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Prática: Sustentabilidade Camponesa – Diversificação Produtiva na Região Fumageira
– Cooperativa Regional Agropecuária Terra Livre
(Coopertel) (Ponte Alta – SC)
Prática: Organizar a Produção e Agregar Valor aos
Produtos da Agricultura Familiar para Gerar Trabalho e
Renda, Reduzir o Crescente êxodo Rural e Alcançar o
Emprego Pleno e Produtivo e o Trabalho Decente para
Todos, Incluindo Mulheres e Jovens
– Escola de Dança e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca) (Fortaleza – CE)
Prática: Projeto a Vida é Feminina
– Instituto Ciência Hoje (Rio de Janeiro – RJ)
Prática: Programa Ciência Hoje de Apoio à Educação (PCHAE)
– Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) (Rio de Janeiro – RJ)
Prática: Carretinha da Saúde Morhan
– Pangea – Centro de Estudos Socioambientais
(Salvador – BA)
Prática: Rede de Catadores Cata Bahia
PREFEITURAS:
– Alfenas (MG)
Prática: Programa de Acompanhamento da Gestante (Page)
– Contagem (MG)
Prática: Entre Gêneros – Nova Educação para
as Relações de Gênero
– Glaucilândia (MG)
Prática: Manejo de Sub-bacia Hidrográfica do
Rio das Pedras
– Montes Claros (MG)
Prática: Iguais e Diferentes: Podemos Viver Juntos?
– Rio Branco (AC)
Prática: Organização Social: uma Estratégia de
Cooperação, Renda e Cidadania
– Silva Jardim (RJ)
Prática: Banco Comunitário Capivari e Moeda
Social Capivari
ODM – Os Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODM) foram definidos pela comunidade internacional com base em compromissos assumidos em
grandes conferências mundiais realizadas na década
de 1990, que debateram temas como desenvolvimento social, meio ambiente, gênero, direitos humanos e
população.
A partir desses debates, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou em Nova Iorque, no ano
2000, a Cúpula do Milênio, quando líderes de 191 países – entre eles o Brasil – definiram as metas para
tornar o mundo melhor e mais justo até 2015. Elas fi-
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caram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio (ODM). São eles:
1– Acabar com a fome e a miséria;
2– Educação básica de qualidade para todos;
3– Igualdade entre sexos e valorização da mulher;
4– Reduzir a mortalidade infantil;
5– Melhorar a saúde das gestantes;
6– Combater a Aids, a malária e outras doenças;
7– Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente;
8– Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Anibal Diniz. V. Exª será
atendido, de acordo com o Regimento.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Presidente...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Peço a palavra para uma comunicação inadiável, se
possível for.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª é o primeiro inscrito.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Gostaria de me inscrever pela Liderança do
PR, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Alfredo Nascimento, pela
Liderança do PR.
Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer o registro da realização de dois eventos
bastante significativos para o setor produtivo de Rondônia.
A economia estadual vive momento de grande
efervescência graças a alguns eventos como a construção das usinas hidrelétricas de Santo António e Jirau.
O primeiro evento foi a Semana Industrial, realizada entre os dias 21 e 25 de maio. Promovida pela
Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), contou com o patrocínio da CNI – Confederação
Nacional da Indústria, Fiero/Procompi, Caixa Económica Federal, Banco do Brasil, Santo Antônio Energia,
Energia Sustentável do Brasil e Camargo Corrêa.
Na sessão de abertura, estive presente e me pus
à disposição da Federação das Indústrias e de Rondônia no que fosse preciso para dar continuidade ao
ciclo de desenvolvimento que tem se dado no Estado.
Acredito, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que é
preciso aproveitar o momento para levar algumas novas indústrias para Rondônia. O Estado tem energia,
logística de transporte e incentivos fiscais. É necessário
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fazer uso dessa janela de oportunidades para que se
siga em frente na trilha do desenvolvimento.
Fiquei também muito satisfeito em ouvir, na cerimônia de abertura, o Dr. Denis Baú, Presidente da
Federação das Indústrias, ressaltar o fato de que o
sistema Fiero trabalha por uma indústria sustentável
não só na maneira de lidar com a natureza, mas também na busca de processos de produção mais ricos;
ao investir na inovação e na tecnologia; sustentável ao
reduzir consumo de energia e água e, ao mesmo tempo, investindo em escolas e professores qualificados;
sustentável ao ser competitivo na produção e responsável no momento de consumir.
O Dr. Denis observou também que esse é o caminho para a indústria de Rondônia. Parabéns ao presidente da Fiero, a toda a sua equipe e à comunidade
industrial do Estado, firmemente comprometida em
aliar desenvolvimento com sustentabilidade.
O segundo evento merecedor de registro é a 1ª
Rondônia Rural Show, feira de tecnologia e oportunidades
de negócios agropecuários, aberta no dia 24 de maio,
quinta-feira, na cidade de Ji-Paraná, no centro do Estado
de Rondônia, e que se estendeu até o domingo, dia 27.
Promovida pelo Governo do Estado, por meio da Seagri – Secretaria de Agricultura, Pecuária e Modernização
Fundiária, é a primeira iniciativa do gênero em Rondônia,
realizada pela iniciativa do Governador Confúcio Moura.
A feira foi criada para criar oportunidades de negócios
tanto para os grandes quanto para os pequenos produtores rurais. Calcula-se que R$150 milhões foram investidos em razão do evento – financiamentos de máquinas
a juros zero, principalmente para o pequeno produtor.
E Rondônia tem mais de 90 mil pequenos produtores rurais.
É claro que lá foi comercializado para o grande, para
o médio, mas, sobretudo o pequeno produtor teve os seus
equipamentos financiados a juro zero. É uma iniciativa do
Governo do Estado, e, com certeza, esse modelo se seguirá nas feiras agropecuárias que começarão acontecer
a partir do mês de junho em todo o Estado de Rondônia.
A Feira �������������������������������������
ocupa papel fundamental na modernização da agricultura do Estado porque, diferentemente
de outras iniciativas, essa foi dedicada exclusivamente
à difusão de novas tecnologias destinadas a aumentar
a produtividade agrícola.
Seja no campo, seja na indústria, o governo e o
setor produtivo de Rondônia têm trabalhado com afinco para aproveitar as oportunidades que têm surgido
para o Estado. Há um ciclo de desenvolvimento em
andamento e todos os esforços
têm sido feitos para que essa oportunidade única
de desenvolvimento seja aproveitada.
Era o que tinha a dizer., Srª Presidente.
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Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Valdir Raupp.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, como
orador inscrito, tendo chamado Rollemberg, Cristovam
Buarque, Aloysio Nunes, Cícero Lucena, Humberto Costa,
Fernando Collor, Acir Gurgacz, Jorge Viana, Pimentel, Pedro Taques, Valadares, Lídice, Ana Amélia, Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, eu ontem
participei de duas palestras de grande relevância em
São Paulo, no 5º Congresso Internacional das Comunicações do Fórum Nacional de Comunicações.
Tivemos ali a palestra formidável do Prêmio Nobel
da Paz, Arcebispo Desmond Tutu que falou para mais
de duas mil pessoas presentes àquele encontro, e de
uma maneira tão bela. Tive a felicidade de encontrar-me – logo antes da palestra de Desmond Tutu – com
ele, quando almoçava no restaurante do World Trade
Center, ali do hotel e, então, eu pude transmitir a ele
que eu estava muito contente porque, em 2006, na cidade do Cabo, Cape Town, na África do Sul, eu estava
presente quando ele fez a mensagem para a abertura
do 11º Congresso Internacional da Rede Mundial de
Renda Básica (BIEN) e, na ocasião, ele fez um pronunciamento conclamando a todos os presentes que, em
cada um dos países do mundo, nós viéssemos a lutar
para instituir uma renda básica incondicional.
Então, eu até disse a ele que, naquele dia, encontrei-me com o Bispo Zephaniah Kameeta, da Namíbia,
presidente da Coalizão da Namíbia pela Renda Básica da Namíbia pela instituição de uma renda básica,
que até me perguntou o que eu achava de, naquele
país, iniciar-se a experiência de uma renda básica incondicional localmente. E eu transmiti a ele que, aqui
no Brasil, as primeiras experiências de renda mínima
associadas à educação, que hoje constitui o Bolsa
Família, iniciaram-se em Municípios como o Distrito
Federal, Campinas, Ribeirão Preto, Belém, Belo Horizonte, São Paulo, Mundo Novo e assim por diante,
e hoje constitui uma realidade em todos os seis mil,
seiscentos e quarenta e poucos Municípios brasileiros.
Eis que o Bispo Zephaniah Kameeta, desde então,
empenhou-se para a realização de uma experiência
pioneira ali na Vila de Otjivero, a 100 mil quilômetros
da capital, Windhoek, que eu tive a felicidade de visitar no ano passado, em fevereiro, e ali interagir com
o bispo, com a Claudia e o Dirk Haarmann, e foi tão
bonito quando o bispo explicou que a experiência da
renda básica de cidadania em Otjivero tinha nos feito
compreender melhor o milagre da multiplicação dos
peixes e dos pães, porque, quando Jesus foi alertado
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pelos seus discípulos que o povo na Galiléia, depois
de horas e horas de pregação, estava cansado e esfomeado, Ele disse: Então, dai-lhes de comer.
Eis que os discípulos disseram: Mas nós aqui só
temos dois peixes e cinco pães. Então, Jesus disse de
forma a dar efetivamente a todos, não mencionou: você
parece que merece muito; você, não; ou você fica nessa fila, você, não. Simplesmente, dar igual para todos.
Eis que houve como uma transformação no sentimento de solidariedade de cada um, e cada um passou a dar de si o que tinha. E, como houve ali uma
modesta demanda por bens e serviços, naquela vila,
equivalente a US$100 dólares da Namíbia, R$23 aproximadamente, para cada pessoa por mês, algumas
pessoas passaram a produzir o pão; outras passaram
a produzir frutas, verduras e legumes no seu pomar,
em torno da casa; outros passaram a produzir tijolos
e outras os tecidos e as roupas. E houve um aumento
significativo da atividade econômica, do empreendedorismo, do emprego. A presença das crianças na escola
aumentou significativamente. A taxa de criminalidade
violenta baixou 40%. E assim por diante.
Então, aquelas pessoas ficaram muito contentes
de saber que no Brasil uma lei foi aprovada para instituir
a renda básica de cidadania, mesmo que instituída por
etapas. O Bispo Desmond Tutu ficou muito contente,
cumprimentou-me naquele jeito de se encostarem as
palmas da mão um no outro. E, felizmente, quando fez,
então, a sua palestra para o V Congresso da Comunicação, ele recordou a sua visita ao Brasil nos anos 70,
quando aqui vivíamos sob o regime militar, a ditadura
militar. Ele recordou a situação de tamanha pobreza
que pôde presenciar, ao lado de Dom Helder Câmara
e com os diálogos que com ele teve. Lembrou das frases de Dom Helder Câmara, que, certo dia, mencionou
que, quando ele falava que era importante dar alimentos aos pobres, consideravam-no santo. Mas, quando
ele falava que era importante resolver o problema da
pobreza, então, chamavam-no de comunista. E ele disse que estava muito contente por ver hoje, no Brasil,
o avanço da democracia, da liberdade de expressão.
Ele mencionou para o Congresso Nacional das
Comunicações, perante os maiores publicitários e
jornalistas do nosso País, o quão isso era importante, já que uma das grandes organizações, no Brasil,
dizia que, de fato, havia liberdade de imprensa, enquanto outras ainda diziam que havia limitações. Que
era importante avançar para a completa liberdade de
imprensa em nosso País, liberdade de expressão, e
que avançamos muito. Ele também mencionou o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, hoje muito
melhor, que nos coloca na posição de alto índice de
desenvolvimento, ainda que na 84ª colocação; que havíamos melhorado a expectativa de vida, a diminuição
da mortalidade infantil, o aumento da alfabetização –
passos muito importantes.
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Quero aqui recordar as suas palavras por ocasião
do 11° Congresso Internacional da BIEN-Basic Income
Earth Network, em novembro de 2006, na cidade do
Cabo, África do Sul, porque foi este pronunciamento
que inspirou a mim e a tantos outros.
Ele aqui fala o seguinte:
Obrigado por me convidar para participar
do 11° Congresso Internacional da BIEN – Basic Income Earth Network. Lamento não poder
estar com vocês pessoalmente, uma vez que
sei que vocês têm discutido um tópico que me
emociona profundamente.
Como podem ver, vocês e eu estamos
numa encruzilhada histórica. Uma estrada se
dirige para cima, para um patamar mais alto de
igualdade social e inclusão, dignidade humana,
participação plena na economia, prosperidade e
crescimento. A outra estrada conduz para baixo
em direção à pobreza e à desigualdade econômica crescente, conflito social, aumento de
desemprego e insegurança perversa. A estrada
descendente é caracterizada pelo egoísmo e
ganância. Ela ameaça a estabilidade de nossas
famílias e até mesmo todo tecido social.
Temos a única oportunidade de erradicar
a fome e a pobreza indesejáveis, para ter a certeza de que ninguém caia na miséria absoluta.
Talvez pela primeira vez na história, temos
os recursos, o conhecimento e a tecnologia para
tomar a fome e a dependência em relíquias do
passado. Mas teríamos a vontade? Só poderemos atingir esse objetívo se aprendermos a utilizar as riquezas e os recursos confiados a nós
para construir uma segurança humana real. A
segurança humana não vem de bombas mais
potentes, mísseis mais inteligentes, armas mais
poderosas e técnicas de interrogação mais brutais – ela vem de pessoas saudáveis e educadas,
habilitadas a cuidar delas mesmas e suas famílias com a convicção de que se caírem, haverá
uma rede – uma sociedade com compaixão e
cuidados – para apanhá-las, e um trampolim para
erguê-las para vidas mais sustentáveis.
Ao redor do mundo, muitos governantes
estão reconhecendo a importância dos programas de transferências de renda no combate
à pobreza, promovendo o desenvolvimento,
melhorando a produtividade e estimulando o
crescimento económico. Não é surpresa de que
muitas economias emergentes – incluindo México, Brasil e o meu próprio país, África do Sul...
(Interrupção do som.)

742

22124 Quarta-feira 30

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu vou pedir que seja transcrito na íntegra o pronunciameto dele e quero, apenas, ler o último parágrafo:
Meus amigos, não preciso lembrá-los da
importância e dos benefícios das campanhas,
tais como os movimentos da Renda Básica, que
foram projetados para melhorar a dignidade, o
bem estar e a inclusão de todas as pessoas e
de aproximar-nos à nossa visão de igualdade
social. Deixe-me agradecê-los pelo comprometimento compartilhado para esse nobre
objetivo e encorajá-los a continuar batalhando
pela boa causa. Vamos trabalhar juntos para
redobrar os nossos esforços, para construir
pontes entre governos, empresas, trabalho,
comunidades religiosas e outras organizações
da sociedade civil para apressar o dia em que
todos se livram da fome, carência extrema e
possam ter acesso a um salário social de –
pelo menos – dois dólares por dia. Que Deus
abençoe todos vocês nos seus trabalhos.
Srª Presidenta, quero aqui assinalar o convite
feito pela Rede Mundial da Renda Básica para que a
Ministra Tereza Campello possa comparecer e fazer a
conferência de abertura da XIV Conferência Internacional da Basic International Income Earth Network,
que será realizada de 14 a 16 de setembro de 2012.
Felizmente, será uma oportunidade para a Ministra Tereza Campello expor os avanços significativos do Brasil sem Miséria do Governo da Presidenta
Dilma Rousseff.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, e § 2º do Regimento interno.)
Texto para o vídeo do Emérito Arcebispo
Desmond Tutu – XI Congresso da BIEN
2 a 4 de novembro de 2006 – Cidade do Cabo,
África do Sul
Obrigado por me convidar para participar do 11º
Congresso Internacional da BIEN – Basic Income Earth
Network. Lamento não poder estar com vocês pessoalmente, uma vez que sei que vocês têm discutido um
tópico que me emociona profundamente.
Como podem ver, vocês e eu estamos numa
encruzilhada histórica. Uma estrada se dirige para
cima, para um patamar mais alto de igualdade social
e inclusão, dignidade humana, participação plena na
economia, prosperidade e crescimento. A outra estrada
conduz para baixo em direção à pobreza e desigualdade econômica crescente, conflito social, aumento de
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desemprego e insegurança perversa. A estrada descendente é caracterizada pelo egoísmo e ganância.
Ela ameaça a estabilidade de nossas famílias e até
mesmo todo tecido social.
Temos a única oportunidade de erradicar a fome
e a pobreza indesejáveis, para ter a certeza de que
ninguém caia na miséria absoluta. Talvez pela primeira
vez na história, temos os recursos, o conhecimento e
a tecnologia para tornar a fome e a dependência em
relíquias do passado. Mas teríamos a vontade? Só
poderemos atingir esse objetivo se aprendermos a
utilizar as riquezas e os recursos confiados a nós para
construir uma segurança humana real. A Segurança
Humana não vem de bombas mais potentes, mísseis
mais inteligentes, armas mais poderosas e técnicas de
interrogação mais brutais – ela vem de pessoas saudáveis e educadas, habilitadas a cuidar delas mesmas
e suas famílias com a convicção de que se caírem,
haverá uma rede – uma sociedade com compaixão
e cuidados – para apanhá-las, e um trampolim para
erguê-las para vidas mais sustentáveis.
Ao redor do mundo, muitos governantes estão
reconhecendo a importância dos programas de transferências de renda no combate à pobreza, promovendo
o desenvolvimento, melhorando a produtividade e estimulando o crescimento econômico. Não é surpresa de
que muitas economias emergentes – incluindo México,
Brasil e o meu próprio país, África do Sul – expandiram
recentemente os seus programas de transferências
de renda. Já existem sinais encorajadores mostrando
que essas iniciativas estão resultando em melhorias
sustentáveis nos padrões de vida das famílias pobres.
Porém muito ainda pode e deve ser feito. Em primeiro lugar, as exigibilidades muitas vezes requisitadas
pelos programas de transferências de renda tendem a
impedir as famílias mais pobres – as pessoas que mais
desesperadamente necessitam de um complemento
de renda – a obter os benefícios. Benefícios universais,
que podem ser alcançados de outras formas, oferecem
uma das mais simples e mais efetivas estratégias para
superar esse problema. Se não conseguirmos estender
e fortalecer as redes de proteção social, corremos o risco de condenar a próxima geração para um futuro onde
o abismo entre ricos e pobres ficará cada vez mais profundo. Outro perigo dessa falha é que maior número de
pessoas cairão cada vez mais fundo para a armadilha de
pobreza de onde serão incapazes de escaparem sozinhos.
Um relatório recente do governo britânico alertou
que as famílias mais pobres e mais marginalizadas do
mundo conseguiram pouco ou nenhum benefício para
atingir as Metas do Milênio das Nações Unidas relacionadas à saúde e educação. Os investimentos públicos
sozinhos não foram suficientes para permitir a esses
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setores alcançarem os mais pobres dos pobres porque
as famílias carentes enfrentaram obstáculos que as impediram de fazer uso desses serviços. Problemas de
transporte, a necessidade de assegurar o pão diário,
e a presença de outros fatores relacionados à pobreza
inibiram o acesso a esses serviços. Nesse ambiente, os
programas de transferências de renda oferecem benefícios múltiplos. Não apenas elas fornecem alívio direto
à fome, permitindo às famílias adquirirem alimentos e
outras necessidades básicas, mas também possibilitaram às famílias a terem investimentos a longo prazo
na saúde e educação, aumentando portanto, o impacto
do gasto público nessas áreas. Na África do Sudeste, onde o epidêmico HIV/AIDS tem causado enorme
custo humano, as transferências de renda podem melhorar a nutrição das famílias, aumentar o acesso às
medicações vitais, melhorar a eficácia dos programas
de prevenção e de tratamento, permitindo às pessoas
desfrutarem de uma vida mais longa e mais saudável.
Transferências de renda não são simplesmente
uma matéria inerente às nações em desenvolvimento.
Vivemos num mundo onde os avanços tecnológicos
reduzem a necessidade da força de trabalho humano, particularmente da mão de obra não especializada. Mesmo nas nações industrializadas, mais e mais
pessoas precisarão descobrir novos caminhos para
conseguirem sustentos para si mesmas e para suas
famílias. Á medida que as economias mudam, as famílias enfrentam cada vez mais períodos de incerteza e
de transição. Os programas de transferências de renda
podem fornecer estabilização de renda vital durante
esses períodos. Elas também podem ajudar a alcançar
uma distribuição de renda mais equitativa, reduzindo
com isso as desigualdades de renda que muitas vezes
emergem nos períodos de crise econômica.
Meus amigos, não preciso lembrá-los da importância e dos benefícios das campanhas, tais como os
movimentos da Renda Básica, que foram projetados
para melhorar a dignidade, o bem estar e a inclusão
de todas as pessoas e de aproximar-nos à nossa visão de igualdade social. Deixe-me agradecê-los pelo
comprometimento compartilhado para esse nobre objetivo e encorajá-los a continuar batalhando pela boa
causa. Vamos trabalhar juntos para redobrar os nossos esforços, para construir pontes entre governos,
empresas, trabalho, comunidades religiosas e outras
organizações da sociedade civil para apressar o dia
em que todos se livram da fome, carência extrema e
possam ter acesso a um salário social de – pelo menos – dois dólares por dia. Que Deus abençoe todos
vocês nos seus trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Suplicy.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa o Deputado Valtenir
Pereira, como membro suplente, em substituição ao
Deputado Glauber Braga, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 568, de 2012, conforme o Ofício nº 80, de 2012, do
Vice-Líder do PSB na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. B/nº 80/12
Brasília, 23 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado Valtenir Pereira (PSB – MT), como suplente, 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
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 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 Especialista em Infraestrutura Sênior, de cargos
de Agente 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 que menciona, e dá outras providências”, em
minha substituição. Respeitosamente, Deputado Glauber
Braga, Vice-Líder do PSB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência designa o Senador Anibal
Diniz como membro titular, em substituição ao Senador Walter Pinheiro, e o Senador Walter Pinheiro,
como membro suplente, em substituição ao Senador
Anibal Diniz, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 568,
de 2012, conforme o Ofício nº 76, de 2012, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo no
Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 76/2012 – GLDBAG
Brasília, 29 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Aníbal
Diniz como membro titular na Comissão Temporária
para análise da MP nº 568/2012, em substituição ao
Senador Walter Pinheiro, que passa a compor a Comissão como membro suplente 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) – A Presidência designa o Deputado Dr. Ubiali, como
membro titular, em substituição à Deputada Sandra Rosado, e o Deputado Luiz Noé, como membro suplente, em
substituição ao Deputado Glauber Braga, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 570, de 2012, conforme o Ofício nº 79, de
2012, do Vice-Líder do PSB, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of.B/79/12
Brasília, 23 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados DR. Ubiali (PSB-SP), como titular, e Luiz
Noé (PSB-RS), como suplente, da 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,
em substituição aos já indicados. Respeitosamente, –
Deputado Glauber Braga, Vice-Líder do PSB.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Está aberta a

ORDEM DO DIA
Item 1:
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.
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Transcorre hoje a terceira sessão da matéria
constando da pauta.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– foram apresentadas à medida provisória 52
emendas;
– a matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 15 de maio último, tendo como Relator o
Deputado Zé Geraldo;
– o prazo de vigência de sessenta dias foi prorrogado por igual período pelo Ato do Presidente da Mesa
do Congresso Nacional nº 14, de 2012, e se esgota
agora no dia 31 de maio;
– o Projeto de Lei de Conversão nº 12 foi lido no
Senado no dia 22 de maio último.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin,
Relatora revisora da matéria, para proferir parecer sobre ela.
PARECER Nº 620, DE 2012–PLEN
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para proferir parecer. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, trata-se da Medida Provisória
nº 558, Projeto de Lei de Conversão nº 12, de 2012,
como V. Exª já registrou, aprovado pela Câmara dos
Deputados recentemente, em data explicitada por V. Exª.
A medida provisória sob exame visa redefinir os limites dos Parques Nacionais (Parna) da Amazônia, dos
Campos Amazônicos e Mapinguari, ou seja, de três parques nacionais, das Florestas Nacionais (Flona) de Itaituba
I, Itaituba II e do Crepori, três florestas nacionais, assim
como da Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós.
Os novos limites e as áreas excluídas dessas
unidades de conservação – as três primeiras, ou seja,
parques de proteção integral; e as demais, de uso sustentável – estão descritos, respectivamente, nos arts. 2º,
5º, 10, 12, 13, 14 e 15 do projeto de lei de conversão.
Em síntese, é o seguinte o conteúdo da medida provisória, tal como originalmente formulada pelo
Poder Executivo, segundo cada uma das unidades de
conservação alteradas:
– Parque Nacional da Amazônia.
De acordo com o art. 2º, caput, da medida provisória, o Parque Nacional da Amazônia – localizado nos
Municípios de Itaituba e Aveiro, no Estado do Pará, e de
Maués, no Estado do Amazonas, criado pelo Decreto
n° 73.683, de fevereiro de 1974, e com limites estabelecidos pelo Decreto n° 90.823, de 1985, e Decreto
de 13 de fevereiro de 2006 – passa a ter área total de
aproximadamente de 1.070.000 hectares. Atualmente,
sua área é de 1.112.000 hectares aproximadamente,
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o que significa um acréscimo de 106.000 hectares,
conforme dados do Instituto Chico Mendes.
O art. 3º estabelece que as áreas desafetadas do
Parque Nacional da Amazônia, em seus limites leste,
deverão ser destinadas para o estabelecimento de Projetos de Assentamento Sustentáveis, a serem criados
pelo Incra, enquanto que a área excluída da parte sul
da unidade sobrepõe-se à futura Usina Hidroelétrica
(UH) de São Luiz do Tapajós.
O segundo: Parque Nacional dos Campos Amazônicos.
Pelo art. 5º da Medida Provisória, caput, o Parque
Nacional dos Campos Amazônicos, criado pelo Decreto
de 21 de junho de 2006, passa a ter área aproximada
de 961.320 hectares, abrangendo terras dos Estados
do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.
As áreas de alagamento do lago artificial a ser
formado pela barragem da Usina Hidroelétrica de Tabajara em sua cota de 80 metros e seus remansos ficam
excluídas dos limites do Parque Nacional dos Campos
Amazônicos, bem como as áreas que se destinam à
regularização fundiária dos ocupantes da região do
ramal do Pito Aceso.
Também ficam excluídos da área original do Parque Nacional o leito da Estrada do Estanho e o leito
menor do rio Roosevelt, que passam a integrar a zona
de amortecimento da unidade de conservação.
Ficam permitidas, dentro dos limites da zona de
amortecimento do Parque Nacional, atividades minerarias autorizadas pelo Departamento Nacional de
Produção Mineral e licenciadas pelo órgão ambiental
competente, respeitadas as disposições do plano de
manejo da unidade.
Fica permitida, ainda, dentro dos limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, a realização de
estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental
do Aproveitamento Hidrelétrico de Tabajara – incluídos
os estudos de impacto ambiental (EIA), com a devida
autorização do órgão responsável pela unidade.
De acordo com o §1º do art. 8º, a União alienará diretamente, por meio de dispensa de licitação, as
áreas públicas federais antropizadas, desafetadas e
não ocupadas que não excedam a 1.500 hectares aos
ocupantes de áreas abrangidas pelos novos limites do
Parque Nacional dos Campos Amazônicos.
O terceiro: Parque Nacional Mapinguari.
O ��������������������������������������������
art. 10 da Medida Provisória redefine os limites do Parque Nacional Mapinguari, que foi criado
pelo Decreto de 5 de junho de 2008 e localiza-se no
Estado do Amazonas, nos Municípios de Canutama
e Lábrea, para excluir da unidade de conservação as
áreas que serão inundadas pelos lagos das usinas hidroelétricas de Santo Antônio e de Jirau e ocupadas
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pelo canteiro de obras dessa última usina. A subtração
é de 8.470 hectares.
Ficam permitidas, dentro dos limites da zona de
amortecimento do Parque Nacional Mapinguari, atividades minerárias autorizadas pelo Departamento Nacional
de Produção Mineral e licenciadas pelo órgão ambiental.
Floresta Nacional de Itaituba I, de Itaituba II e
do Crepori, e Área de Proteção Ambiental do Tapajós.
As Florestas Nacionais de Itaituba I e II localizam-se
nos Municípios de Itaituba e Trairão; a do Crepori situa-se no Município de Jacareacanga; e a APA do Tapajós
compreende os Municípios de Itaituba, Jacareacanga,
Trairão e Novo Progresso, todos eles no Estado do Pará.
A redefinição dos limites da Flona de Itaituba I
exclui da unidade de conservação área de 7.705 hectares para viabilizar as usina hidrelétrica de São Luiz
do Tapajós e de Jatobá, enquanto que, da Floresta
Nacional de Itaituba II, são subtraídos em torno de
28,5 mil hectares para também eliminar a sobreposição com a usina hidrelétrica de São Luiz do Tapajós.
Por sua vez, a Floresta Nacional do Crepori perderá uma área de 856 hectares e a Área de Proteção
Ambiental do Tapajós será reduzida em aproximadamente 19,9 mil hectares, de modo a possibilitar a usina
hidrelétrica de Jatobá.
Consoante o art. 16 da medida provisória, as áreas excluídas da Floresta Nacional da Amazônia e dos
Campos Amazônicos, das Florestas Nacionais de Itaituba I e II e do Crepori, assim como a Área de Proteção
Ambiental do Tapajós que eventualmente não forem
atingidas pelos aproveitamentos hidroelétricos de Tabajara, São Luiz do Tapajós e Jatobá serão reintegradas
às respectivas unidades de conservação da qual foram
subtraídas mediante ato do Poder Executivo Federal.
Por fim, o art. 17 determina que, nos momentos
em que o nível dos lagos dos aproveitamentos hidroelétricos de Tabajara, São Luiz do Tapajós e Jatobá
estiverem abaixo das cotas altimétricas mencionadas
nos arts. 2o e 5o, ficarão proibidas atividades agropecuárias, de mineração, edificações permanentes e
temporárias e quaisquer outros empreendimentos nas
faixas das margens temporariamente emersas.
Foram apresentadas, Srª Presidenta, 52 emendas à
medida provisória, todas elas descritas no referido relatório.
As emendas nºs 48, 49, 51 e 52 foram indeferidas, preliminarmente, pelo Presidente da Câmara dos
Deputados.
O Projeto de Lei de Conversão, Srª Presidenta,
foi aprovado pela Câmara dos Deputados no último
dia 15 do mês de maio, nos termos do Projeto de Lei
de Conversão nº 12, que comento de forma reduzida.
O Projeto de Lei de Conversão incorporou as emendas que suprimem os arts. 6º e 11 da medida provisória,
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que conferem competência ao Departamento Nacional
de Produção Mineral para autorizar atividades minerarias
dentro dos limites da zona de amortecimento do Parque
Nacional dos Campos Amazônicos e do de Mapinguari,
uma vez que essa disposição estaria em descompasso
com a normas de proteção exigidas. Também foi suprimido o §2º do art. 5º do texto original da medida provisória, que determina ser o subsolo parte integrante dos
limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos.
Por sua vez, foram acrescidos à medida provisória,
pelo Relator na Câmara dos Deputados, o Deputado Zé
Geraldo, do Estado do Pará – e, portanto, incorporados
a este projeto de lei de conversão –, os arts. 16 a 20,
com a seguinte finalidade: excluir as áreas de Floresta Nacional do Tapajós, totalizando aproximadamente
17.851 hectares (arts. 16 a 19). Uma dessas áreas
localiza-se no Município de Belterra, no Pará, onde
estão situadas as comunidades de São Jorge, Nova
Vida, Nossa Senhora de Nazaré e Santa Clara; a outra,
no Município de Aveiro, também no Estado do Pará.
Segundo o Relator, a exclusão dessas áreas foi
negociada com o ICMBio – Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, com o intuito de solucionar problemas agrários na região.
Também decidiu-se, e consta da matéria, suspender, até 30 de junho de 2013, a execução fiscal
de dívidas de produtores rurais vinculados ao Projeto
Agroindustrial Canavieiro Abraham Lincoln. E é bom dizer que todos os beneficiados são pequenos produtores.
As dívidas, que se referem ao período de 17 de maio
de 1984 a 31 de maio de 2002, somam, segundo o Relator,
cerca de R$10 milhões, e a renegociação desses débitos
teria recebido o aval do próprio Ministério da Fazenda.
Quanto à análise, Srª Presidenta, aqui eu faço questão não apenas de destacar verbalmente, mas fiz questão
de que fosse contido no relatório uma análise preliminar
que entendo seria importante seu registro, tendo em
vista o fato da limitação do Senado Federal na análise
das Medidas Provisórias, visto que o prazo de 120 dias
para análise das mesmas é quase que exclusivamente
esgotado pela Câmara dos Deputados, o que inviabiliza
mudanças no texto recebido que muitas vezes seriam
essenciais para o aprimoramento da matéria. Por essa
razão, e somente por essa, para que a medida provisória,
o projeto de lei de conversão ora em análise não perca
seus efeitos, que esgotarão no próximo dia 31 de maio,
é que me abstenho de sugerir modificações na referida
medida provisória e no projeto de lei de conversão.
Quanto à análise da matéria, destaco que os
Parques Nacionais, Florestas Nacionais e Áreas de
Proteção Ambiental são áreas especialmente protegidas e a criação, implantação e gestão dessas unidades encontram disciplina específica na Lei do Sistema
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Nacional de Unidades de Conservação, que é a Lei n°
9.985, de 18 de julho do ano de 2000, Srª Presidente.
Em relação aos parques nacionais, enquanto esses são unidades de conservação de proteção integral
cujo objetivo é proteger a natureza, as florestas nacionais e áreas de proteção ambiental integram o grupo de
unidades de uso sustentável criados com a finalidade
de compatibilizar a conservação da natureza com o
uso sustentável da parcela de seus recursos naturais.
Embora a Carta Magna não exija, Srª Presidenta,
uma lei específica para instituir unidades de conservação de natureza, por outro lado há uma exigência
da Carta Magna de que qualquer modificação que
implique supressão ou alteração de limites ou de status de proteção de qualquer unidade de conservação
dependerá de lei no sentido estrito.
Nós sabemos que o Ministério Público Federal
questiona a iniciativa para a mudança do limite dessas
áreas de preservação ambiental. Ele questiona se seria a medida provisória o melhor caminho.
Ora, Srª Presidenta, é claro que caberá a decisão
ao Supremo Tribunal Federal, entretanto analisou a Câmara dos Deputados, e penso que corretamente nós aqui
do Senado também concluímos que não há qualquer
inconstitucionalidade em relação à iniciativa, porque
uma medida provisória é iniciativa do Poder Executivo
com efeito imediato que só terá efeitos permanentes a
partir da votação pelo Congresso Nacional, portanto,
da sua transformação em lei. Então não vislumbramos
qualquer vício de iniciativa ou de inconstitucionalidade.
Nesse aspecto, o §7º do art. 22 da Lei do sistema
de conservação, no nosso entendimento, não é atingido,
não está sendo desrespeitado, assim como não está
sendo desrespeitada a própria Constituição Federal.
Observa-se, também, que a Constituição Federal,
em seu art. 24, inciso VI, confere competência à União
para legislar sobre “florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição”.
Também o objeto desta medida provisória em
especial não está incluído entre aqueles que não podem ser estipulados por medida provisória, conforme
normais da própria Constituição Federal.
A análise, portanto, do projeto de lei de conversão
dela derivado nos autoriza a concluir que a modificação
dos limites das unidades de conservação mencionadas se justifica na medida em que foi proposta para
solucionar duas importantes questões.
Uma delas diz respeito à insegurança jurídica na
qual vivem diversas comunidades ribeirinhas, comunidades agrícolas tradicionalmente localizadas na área, e
outra diz respeito à regularização de execução de obras
ligadas à instalação de hidrelétricas, ou seja, de proje-
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tos de geração de energia elétrica, que é um objetivo
muito importante. Nesse caso, trata-se das hidrelétricas
de São Luiz do Tapajós, do Tabajara, de Jirau e Santo
Antônio, Tapajós e Jatobá, São Luiz do Tapajós, novamente Jatobá e novamente Jatobá, de acordo com as
diferentes unidades de conservações, cujos limites estão
sendo propostos por esse projeto de lei de conversão.
Quero destacar agora, Srª Presidente, e encaminhar à mesa, que, devido à mudança dos limites
dos parques nacionais, florestas e áreas de proteção
aqui descritas sofrerem um acréscimo nas áreas de
preservação ambiental da ordem de 20.939 hectares,
faço uma correção no segundo parágrafo da página 11.
No relatório que encaminhei semana passada,
está escrito que o acréscimo das áreas de proteção ambiental seria, aproximadamente, da ordem de 126.500
hectares. Entretanto, esse número está errado. Houve um equívoco por parte do Instituto Chico Mendes.
O número correto é aquele que, inclusive, consta no
relatório da Câmara dos Deputados: 20.939 hectares.
Encaminho à mesa essa correção, visto que a
medida provisória, ou seja, esse ato normativo está desafetando, diminuindo, subtraindo, das áreas de conservação ambiental, 164.480 hectares, enquanto amplia as
mesmas unidades de conservação em 185.419 hectares.
Portanto, Senadora Marta, apesar de a medida
provisória tratar de desafetação de área, se colocarmos os números do que foi desafetado e do que foi
incluído, há um saldo positivo no aumento de área de
preservação ambiental superior a 20 mil hectares, ou
seja, a própria medida provisória se autocompensou.
Temos o entendimento de que a matéria obedece,
ainda, os preceitos de constitucionalidade nos termos
fixados pelos arts. 24 e 225 da Lei Maior e está vazada
em boa técnica legislativa. Além disso, consideramos
que a proposta não apresenta indícios de implicações
orçamentárias e financeiras, nos termos da Resolução
n° 1, de 2002-CN, conforme o exarado pela Comissão
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.
No entanto, no nosso parecer, como já abordado
anteriormente, uma vez que o PLV n° 12, de 2012, proveniente da Medida Provisória n° 558, somente agora
chega ao Senado Federal – às vésperas de perder sua
eficácia, caso não seja imediatamente examinada por
esta Casa –, não nos foi possível uma análise mais
detalhada e aprofundada das emendas não adotadas
pela Câmara dos Deputados.
Sendo assim, por concordar, no mérito, com a
deliberação da Câmara dos Deputados, acatamos na
íntegra o projeto de lei de conversão sob exame.
Ante o exposto, somos pela admissibilidade e
constitucionalidade da Medida Provisória n° 558, de
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2012, e, no mérito, pela aprovação da matéria nos termos do Projeto de Lei de Conversão n° 12, de 2012.
Apenas, Srª Presidenta, para registrar que fizemos
um acordo, um acerto com a direção do Instituto Chico
Mendes de que voltaríamos a sentar para discutir algumas questões relativas a comunidades tradicionais,
a comunidades que vivem nessa área e que sobrevivem plantando, sobrevivem desenvolvendo atividades
econômicas ligadas ao setor primário.
Precisamos incluir algumas questões, o que deverá ser feito em outro projeto, ou em uma nova medida
provisória, ou mesmo em um projeto de lei.
Era o parecer que eu tinha apresentado, Srª
Presidenta.
É o seguinte o parecer na íntegra:
PARECER N° , DE 2012
De Plenário, sobre o Projeto de Lei de
Conversão no 12, de 2012, relativo à Medida
Provisória no 558, de 9 de janeiro de 2012,
que dispõe sobre as 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.
Relatora-Revisora: Senadora Vanessa Grazziotin
I – Relatório
Trata-se de deliberar, em caráter de revisão, sobre
o Projeto de Lei de Conversão (PLV) n° 12, de 2012,
aprovado pela Câmara dos Deputados no processo de
apreciação da Medida Provisória (MPV) n° 558, de 9
de janeiro de 2012.
I.1 Descrição da Medida Provisória n° 558, DE 2012
A medida provisória sob exame visa a redefinir os
limites dos Parques Nacionais (PARNA) da Amazônia,
dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das Florestas
Nacionais (FLONA) de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori, e da Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós.
Os novos limites e as áreas excluídas dessas unidades de conservação – as três primeiras, de proteção
integral; e as demais, de uso sustentável – estão descritos,
respectivamente, nos arts. 2°, 5°, 10, 12, 13, 14 e 15 da MPV.
Em síntese, é o seguinte o conteúdo da MPV tal
como originalmente formulada pelo Poder Executivo, segundo cada uma das unidades de conservação alteradas.
– Parque Nacional da Amazônia
De acordo com o art. 2°, caput, da MPV, o Parque
Nacional da Amazônia – localizado nos Municípios de
Itaituba e Aveiro, no Estado do Pará, e de Maués, no
Estado do Amazonas, criado pelo Decreto n° 73.683,
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de 19 de fevereiro de 1974, e com limites estabelecidos
pelo Decreto n° 90.823, de 18 de janeiro de 1985, e
Decreto de 13 de fevereiro de 2006 – passa a ter área
total aproximada de 1.070.736 hectares, atualmente
sua área é de 1.112.630ha o que significa um acréscimo de 106.418 hectares, conforme dados ICMbio.
O art. 3° estabelece que as áreas desafetadas
do Parna da Amazônia, em seus limites leste, deverão ser destinadas para o estabelecimento de Projetos
de Assentamento Sustentáveis, a serem criados pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
enquanto que a área excluída da parte sul da unidade
sobrepõe-se à futura Usina Hidroelétrica (UH) de São
Luiz do Tapajós (art. 2°, inciso II).
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de 2008 e localiza-se no Estado do Amazonas, nos
Municípios de Canutama e Lábrea, para excluir da
unidade de conservação as áreas que serão inundadas pelos lagos das Usinas Hidroelétricas de Santo
Antônio e de Jirau e ocupadas pelo canteiro de obras
dessa última usina. A subtração é de 8.470 hectares.
Ficam permitidas, dentro dos limites da zona de
amortecimento do Parque Nacional Mapinguari, atividade; minerárias autorizadas pelo DNPM e licenciadas pelo órgão ambiental competente, respeitadas as
disposições do plano de manejo da unidade de conservação (art. 11).

– Parque Nacional dos Campos Amazônicos
Pelo art. 5° da MPV, caput, o Parque Nacional
dos Campos Amazônicos, criado pelo Decreto de 21
de junho de 2006, passa a ter área aproximada de
961.320 hectares, abrangendo terras dos Estados do
Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.
As áreas de alagamento do lago artificial a ser
formado pela barragem da Usina Hidroelétrica de Tabajara em sua cota 80m e seus remansos ficam excluídas dos limites do Parna dos Campos Amazônicos,
bem como as áreas que se destinam à regularização
fundiária dos ocupantes da região do ramal do Pito
Aceso (arts. 5°, § 4°, e 8°).
Também ficam excluídos da área original do Parna o leito da Estrada do Estanho e o leito menor do
Rio Roosevelt, que passam a integrar a zona de amortecimento da unidade de conservação (art. 5°, § 3°)
Ficam permitidas, dentro dos limites da zona de
amortecimento do Parna, atividades minerárias autorizadas pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM) e licenciadas pelo órgão ambiental
competente, respeitadas as disposições do plano de
manejo da unidade (art. 6°).
Fica permitida, ainda, dentro dos limites do Parna
dos Campos Amazônicos, a realização de estudos de
viabilidade técnica, econômica e ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de Tabajara – incluídos os estudos
de impacto ambiental (EIA), com a devida autorização
do órgão responsável pela unidade (art. 7°).
De acordo com o § 1° do art. 8°, a União alienará diretamente, por meio de dispensa de licitação,
as áreas públicas federais antropizadas, desafetadas
e não ocupadas que não excedam a 1.500 hectares
aos ocupantes de áreas abrangidas pelos novos limites
do Parna dos Campos Amazônicos definidos na MPV.

– Floresta Nacional de Itaituba I, de Itaituba II e do
Crepori, e Área de Proteção Ambiental do Tapajós
As Florestas Nacionais de Itaituba I e II localizam-se nos Municípios de Itaituba e Trairão; a do Crepori
situa-se no Município de Jacareacanga; e a APA do
Tapajós compreende os Municípios de Itaituba, Jacareacanga, Trairão e Novo Progresso, todos eles no
Estado do Pará.
A redefinição dos limites da Flona de Itaituba I
exclui da unidade de conservação área de 7.705 hectares para viabilizar as UH de São Luiz do Tapajós e
de Jatobá, enquanto que, da Flona de Itaituba II, são
subtraídos 28.453 hectares para também eliminar a
sobreposição com a UH de São Luiz do Tapajós (arts.
12 e 13).
Por sua vez, a Flona do Crepori perderá área de
856 hectares e a APA do Tapajós será reduzida em
19.916 hectares, de modo a possibilitar a UH de Jatobá (arts. 14 e 15).
Consoante o art. 16 da MPV, as áreas excluídas
dos Parna da Amazônia e dos Campos Amazônicos,
das Florestas Nacionais de Itaituba I e II e do Crepori, e
da APA do Tapajós que eventualmente não forem atingidas pelos Aproveitamentos Hidroelétricos de Tabajara,
São Luiz do Tapajós e Jatobá serão reintegradas às
respectivas unidades de conservação da qual foram
subtraídas mediante ato do Poder Executivo Federal.
Por fim, o art. 17 determina que, nos momentos
em que o nível dos lagos dos Aproveitamentos Hidroelétricos de Tabajara, São Luiz do Tapajós e Jatobá
estiverem abaixo das cotas altimétricas mencionadas
nos arts. 2°, inciso II, 5°, 12, 13, 14 e 15, ficam proibidas atividades agropecuárias, de mineração, edificações permanentes e temporárias e quaisquer outros
empreendimentos nessas faixas das margens temporariamente emersas.

– Parque Nacional Mapinguari
O art. 10 da MPV redefine os limites do Parna
Mapinguari, que foi criado pelo Decreto de 5 de junho

I.2 Emendas Apresentadas à MPV n° 558, DE 2012
Foram oferecidas 52 emendas à MPV n° 558, de
2012, assim resumidas no quadro as seguir.
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As Emendas de nºs 48, 49, 51 e 52 foram indeferidas liminarmente pelo Presidente da Câmara dos
Deputados, com fundamento no art. 4°, § 4°, da Resolução n° 1, de 2002-CN, combinado com art. 125
do Regimento Interno daquela Casa, e em conformidade, ainda, com a decisão da Presidência proferida
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na Questão de Ordem n° 478, de 2009, por versarem
sobre matéria estranha.
I.3 Projeto de Lei de Conversão n° 12, DE 2012
A MPV n° 558, de 2012, foi aprovada na Câmara
dos Deputados (CD), no último dia 15 do mês de maio,
nos termos do Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº
12, de 2012, a seguir comentado.
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O PLV n° 12, de 2012, incorporou as emendas
que suprimem os arts. 6° e 11 da MPV, que conferem
competência ao Departamento Nacional de Produção
Mineral para autorizar atividades minerarias dentro dos
limites da zona de amortecimento do PARNA dos Campos Amazônicos e do PARNA Mapinguari – uma vez
que essa disposição estaria em descompasso com as
normas de proteção exigidas. Também foi suprimido o
§ 2° do art. 5° do texto original da MPV, que determina
ser o subsolo parte integrante dos limites do PARNA
dos Campos Amazônicos.
Por sua vez, foram acrescidos à medida provisória, pelo relator na CD – e incorporados ao PLV – os
arts 16 a 20, com a seguinte finalidade:
• Excluir duas áreas da Floresta Nacional do
Tapajós, totalizando aproximadamente 17.851 hectares (arts. 16 a 19). Uma dessas áreas localiza-se no
Município de Belterra, no Estado do Pará, onde estão
situadas as comunidades de São Jorge, Nova Vida,
Nossa Senhora de Nazaré e Santa Clara; a outra, no
Município de Aveiro, também no Estado do Pará.
Segundo o relator, a exclusão dessas áreas foi
negociada com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com o intuito de
solucionar problemas agrários na região.
• Suspender, até 30 de junho de 2013, a execução fiscal de dívidas de produtores rurais vinculados ao
“Projeto Agro-industrial Canavieiro Abraham Lincoln”
(PACAL), situado no Estado do Pará (art. 20).
As dívidas, que se referem ao período de 17 de
maio de 1984 a 31 de maio de 2002, somam, segundo
o relator, cerca de dez milhões de reais, e a renegociação desses débitos teria recebido o aval do Ministério da Fazenda.
II – ANÁLISE
Preliminarmente entendo como é importante registrar o fato da limitação do Senado Federal na análise
das MPs, visto que o prazo de 120 dias para análise das
mesmas é quase que exclusivamente esgotado pela
Câmara dos Deputados, o que inviabiliza mudanças
no texto recebido, muitas vezes essenciais para o aprimoramento da matéria. Por essa razão, e somente por
essa, para que a PLV ora em análise não perca seus
efeitos, que esgotarão no próximo dia 31 de maio, em
que me abstenho de sugerir modificações na mesma.
Quanto à análise da matéria destaco que os Parques Nacionais, as Florestas Nacionais e as Áreas de
Proteção Ambiental são áreas especialmente protegidas e a criação, implantação e gestão dessas unidades
encontram disciplina específica na Lei n° 9.985, de 18
de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).
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A Lei do SNUC define unidade de conservação
(UC) como “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído Pelo
Poder Público, com objetivo de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao
qual se aplica garantias adequadas de proteção”.
Enquanto os Parques Nacionais são Unidades
de Conservação de Proteção Integral – cujo objetivo
básico é preservar a natureza, sendo admitido apenas
o uso indireto dos seus recursos naturais –, as Florestas Nacionais e as Áreas de Proteção Ambiental integram o grupo de Unidades de Uso Sustentável, criadas
com a finalidade de compatibilizar a conservação da
natureza com o uso sustentável de parcela dos seus
recursos naturais.
A criação de espaços territorialmente protegidos pelo Poder Público, nos três níveis da federação,
constitui um dos instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambiente, instituída pela Lei n° 6.938, de 31 de
agosto de 1981.
Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art.
225, § 1°, inciso III, determina que, para assegurar às
gerações presentes e futuras um meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público
“definir em todas as unidades da Federação espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer atividade que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção”.
Como se vê, embora a Carta Magna não exija
lei para instituir unidades de conservação da natureza, estabelece que qualquer modificação que implique
supressão ou alteração de limites ou de status de proteção da UC depende de lei no sentido estrito. Nesse
aspecto, o § 7° do art. 22 da Lei do SNUC é categórico – e não poderia ser diferente, diante da exigência
constitucional – em determinar que “a desafetação ou
a redução dos limites de uma unidade de conservação
só pode ser feita mediante lei específica”.
Uma vez que a lei é o instrumento correto para
formalizar a modificação dos limites e do status de
proteção de áreas especialmente protegidas, concluímos que a medida provisória em tela – cujo objetivo
precípuo é alterar os limites de um conjunto de unidades de conservação para os fins que mencionados no
decorrer deste parecer – vai ao encontro da exigência
constitucional prescrita no art. 225, § 1°, inciso III.
Observa-se, também, que a Constituição Federal, em seu art. 24, inciso VI, confere competência à
União para legislar sobre “florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos
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recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição”.
Também o objeto deste MPV não está incluído entre aqueles que não podem ser estipulados por Medida
Provisória, conforme normais da Constituição Federal.
A análise da MPV e do projeto de lei de conversão
dela derivado nos autoriza a concluir que a modificação
dos limites das unidades de conservação mencionadas se justifica, na medida em que foi proposta para
solucionar duas importantes questões.
Uma delas diz respeito à insegurança jurídica
na qual vivem diversas comunidades tradicionalmente
localizadas em áreas que, posteriormente, foram decretadas como unidades de conservação. É imprescindível que se proceda à regularização fundiária dessas
localidades, compatibilizando as demandas sociais e
ambientais da região. É o caso das áreas que serão
desafetadas dos PARNA dos Campos Amazônicos e
da Amazônia, e da FLONA do Tapajós.
Outro objetivo da MPV, não menos importante, é
viabilizar o aproveitamento hidroelétrico da região Amazônica, de modo a assegurar uma matriz energética
nacional limpa e garantir o desenvolvimento sustentável
do País e o bem-estar da população brasileira. Com
essa finalidade, são excluídas áreas das seguintes
unidades de conservação: PARNA da Amazônia (UH
de São Luiz do Tapajós), PARNA dos Campos Amazônicos (UH de Tabajara), PARNA Mapinguari (UH de
Jirau e de Santo Antônio), FLONA de Itaituba I (UH de
São Luiz do Tapajós e de Jatobá), FLONA de Itaituba II
(UH de São Luiz do Tapajós), FLONA do Crepori (UH
de Jatobá) e APA do Tapajós (UH de Jatobá).
Destaque-se, também, o fato que a mudança
dos limites dos Parques Nacionais, Florestas e Áreas
de Proteção Ambiental aqui descrita leva a um acréscimo das áreas de Preservação Ambiental na ordem
de 126.553 mil hectares em unidades de conservação
de proteção integral.
Como se vê, a Medida Provisória n° 558, de 2012,
quando editada, preencheu perfeitamente os pressupostos de relevância e urgência, determinados pelo
art. 62 da Carta Magna, como condição necessária
para a sua admissibilidade.
A matéria obedece, ainda, os preceitos de constitucionalidade nos termos fixados pelos arts. 24 e 225
da Lei Maior e está vazada em boa técnica legislativa.
Além disso, consideramos que a proposta não apresenta indícios de implicações orçamentárias e financeiras,
nos termos da Resolução n° 1, de 2002-CN, conforme
o exarado pela Comissão de Finanças e Tributação da
Câmara dos Deputados.
No entanto, nosso parecer, como já abordado
anteriormente, uma vez que o PLV n° 12, de 2012,

Quarta-feira 30 22133

proveniente da MPV n° 558, de 2012, somente agora
chega ao Senado Federal – às vésperas de perder sua
eficácia, caso não seja imediatamente examinada por
esta Casa –, não nos foi possível uma análise mais
detalhada e aprofundada das emendas não adotadas
pela Câmara dos Deputados.
Sendo assim, por concordar, no mérito, com a
deliberação da Câmara dos Deputados, acatamos na
íntegra o PLV sob exame.
III – VOTO
Ante o exposto, somos pela admissibilidade e
constitucionalidade da Medida Provisória n° 558, de
9 de janeiro de 2012, e, no mérito, pela aprovação da
matéria nos termos do Projeto de Lei de Conversão n°
12, de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin, Relatora.
CORREÇÃO DE VALOR NO PARECER
No parecer (pág. 11 ), foi informado que o acréscimo das Áreas de Preservação Ambiental foi na ordem de 126.553 ha, em Unidades de Conservação de
Proteção Integral.
Porém, 106.418 ha se referem à ampliação realizada em 2006, por meio de Decreto, que materializou o acordo para criação do Mosaico de Unidades
de Conservação da BR 163.
O presente normativo desafeta, no total, 164.480
ha e amplia 185.419 ha, o que resulta num ganho positivo de 20.939 ha em UCs de Proteção Integral. –
Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Vanessa Grazziotin.
Quero dar as boas-vindas aos cadetes da Academia Militar de West Point, Estados Unidos.
Senador Agripino Maia.
Um momento, primeiro farei uma leitura e já lhe
concedo a palavra.
O parecer preliminar da Relatora revisora Vanessa
Grazziotin é pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e de urgência e pela adequação
financeira e orçamentária da medida provisória, nos
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002.
No mérito, pela aprovação do Projeto de Lei de
Conversão nº 12.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Para discutir.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra o Senador Agripino Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
nessa medida provisória, não tenho grandes questio-
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namentos com relação ao mérito, mas, com relação
à constitucionalidade, rendo-me a uma iniciativa já tomada pelo Procurador-Geral da República, que ajuizou
uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade,
tendo em vista que a matéria trata da redefinição de
limites de Parques Nacionais da Amazônia, nos Campos Amazônicos e Mapinguari, das Florestas Nacionais de Itaituba I e Itaituba II, do Crepori e da Área de
Proteção Ambiental do Tapajós e da Floresta Nacional
do Tapajós.
A redefinição de limites de parques nacionais,
que são reservas, é matéria da competência exclusiva
de lei e nunca de medida provisória, razão pela qual
o Procurador-Geral da República ajuizou, em janeiro
de 2012, ação direta de inconstitucionalidade sobre
esta medida provisória. Por essa razão e em respeito à opinião do Procurador-Geral da República e à lei
brasileira é que eu estou manifestando, em nome do
meu partido, uma posição claramente contrária aos
princípios da constitucionalidade. Muito embora reconheça que, na sua essência, no seu âmago, no seu
mérito, a matéria tenha procedência, o nosso voto é
contra a constitucionalidade da matéria.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Agripino Maia.
Mais algum Senador para encaminhar? (Pausa.)
Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, eu encaminho no mesmo sentido,
em nome do PSDB, do encaminhamento do Senador
Agripino Maia, que, no fundamento do seu voto contrário a admissibilidade, louva-se na representação do
Procurador-Geral da República, que propõe uma ação
direta de inconstitucionalidade com pedido, inclusive,
de cautelar, contra a medida provisória, que já havia
sido proposta quase que nos mesmos termos pelo Poder Executivo, mediante uma outra medida provisória,
que perdeu eficácia em razão do decurso do tempo. O
argumento central utilizado pelo Procurador-Geral da
República é o principio da reserva legal para disposições sobre esse tipo de matéria. Segundo S. Exª, não
é possível editar medida provisória para regulamentar
a Constituição no seu art. 225 e parágrafos.
Da mesma forma, Srª Presidente, eu gostaria de
acrescentar, no mesmo sentido do voto contrário, a falta
dos requisitos de urgência dessa matéria, embora relevantes, porque basta que se constate e se consulte
a própria exposição de motivos dessa MP, que a ação
direta que referi ressalta. As construções de hidrelétricas são processos de longa maturação, processos que
são precedidos de projetos, são precedidos de licenciamentos ambientais, e os licenciamentos ambientais
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para construção das hidrelétricas, que são motivação
do Governo para pretender alteração dessas áreas
do bioma amazônico, não foram sequer iniciados ou,
na melhor das hipóteses, não foram concluídos ainda.
Dessa forma, falta também a esta MP, para que ela
seja sufragada pelo Senado, o requisito da urgência.
São essas as razões pelas quais o PSDB votará
contra a admissibilidade, com todo o respeito à opinião da ilustre relatora, que, aliás, fez a ressalva do
atropelo do tempo, que vem se tornando cediço nas
deliberações sobre MPs no Senado Federal.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Aloysio Nunes.
Quero dar as boas-vindas aos alunos do ensino
médio da Escola Waldorf Steiner, de São Paulo.
Muito bem-vindos ao Senado!
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Presidenta Marta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senadora Vanessa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Se V. Exª me permite, durante a leitura da relatório, eu fiz questão de registrar o fato...
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Eu já coloquei aqui, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Como Relatora revisora. Sem revisão da oradora.) – Não, não. De registrar o fato de que o próprio
Ministério Público já ingressou com uma medida solicitando que seja decretada a inconstitucionalidade por
conta da iniciativa. Entretanto, assim como a Câmara
dos Deputados, eu tenho o entendimento, Srª Presidenta, de que legislação brasileira, a Constituição Federal determina que – olhem como é uma legislação
benevolente para o meio ambiente – para criar áreas
de conservação não carece de lei; basta um ato da
Presidência da República. Para modificar áreas de
proteção ambiental, sim, as modificações têm de ser
feitas por lei, mas não diz qual é a iniciativa, se tem de
ser projeto de lei urgente ou medida provisória que se
transforma em lei. Então, nós temos o mesmo entendimento que teve a Câmara: o de que não há qualquer
inconstitucionalidade, não há qualquer vício de iniciativa e que há, sim, urgência na matéria.
Respeitamos a opinião do Ministério Público Federal e dos nobres Parlamentares que se pronunciaram
em relação à matéria, mas é algo sobre o que o Poder
Judiciário se manifestará posteriormente. Cabe a nós
votarmos de acordo com a consciência e, inclusive,
com o nosso entendimento jurídico.
Obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Relatora, Senadora Vanessa.
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Com o esclarecimento de S. Exª e não havendo
mais ninguém que queira encaminhar, as Senadoras
e os Senadores que aprovam os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário do Senador Aloysio Nunes.
Discussão do projeto de lei de conversão, da medida provisória e das emendas, em turno único.
Para discutir, concedo a palavra ao Senador inscrito Cristovam Buarque.
Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu li com atenção e
escutei com atenção a defesa desse projeto por parte
da Senadora Vanessa.
Quero lembrar que, há quase dois anos, na despedida da Senadora Marina Silva, eu disse que ela podia
contar comigo como a sua voz quando ela quisesse
mandar um recado para o Brasil e para os Senadores.
E eu creio que este é o momento.
Eu vou ler aqui um pronunciamento que ela pediu
que eu lesse. É claro que eu só o leio porque considero
que é em meu nome também e que eu assino com a
mesma veemência que ela assina.
O que ela diz, e ela o diz ao lado de diversas entidades, não apenas sozinha, é que:
Nós, os representantes da sociedade civil, comprometidos com a defesa dos direitos
humanos, o fortalecimento da democracia e
o desenvolvimento com responsabilidade socioambiental, vimos aqui manifestar o repúdio
à Medida Provisória 558, de 06 de janeiro de
2012, convertida pela Câmara dos Deputados
em Projeto de Lei de Conversão 12/12, em
discussão neste Senado.
Essa MP exclui ilegalmente, sem estudos
técnicos e qualquer consulta às populações
afetadas e à sociedade brasileira em geral,
várias áreas de Unidades de Conservação na
Amazônia, para abrigar os canteiros e reservatórios de grandes hidrelétricas que, planejadas
de forma autoritária, ameaçam ecossistemas
de biodiversidade única, as metas brasileiras
de redução de emissões de gases de efeito
estufa e, principalmente, os direitos humanos
e a qualidade de vida de milhares de brasileiros que vivem nessa região.
As consequências nefastas da Medida
Provisória são especialmente graves na bacia do rio Tapajós, onde foram desafetados
75.630 hectares de cinco unidades federais
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de conservação, inclusive 18.700 hectares
do Parque Nacional da Amazônia, para abrir
caminho aos reservatórios de duas mega-barragens: São Luiz do Tapajós e Jatobá.
Trata-se de duas unidades de conservação
de proteção integral e uso sustentável, com
sistemas aquáticos e florestais únicos, classificados pelo Ministério do Meio Ambiente
como áreas de prioridade extremamente alta
para a conservação da biodiversidade, ainda
pouco conhecidos pela ciência.
Portanto, é um projeto temerário.
A proteção e uso sustentável dessas áreas são fundamentais para a economia regional,
para a reprodução cultural, a sobrevivência e,
portanto, o bem-estar das populações, que
desenvolvem, entre outras, atividades produtivas como a pesca, a agricultura familiar,
o extrativismo, o manejo florestal e o turismo
ecológico, atividades essas que certamente ficarão prejudicadas quando essas duas
barragens tiverem completado os lagos que
delas decorrerão.
Até o momento, não foram concluídos
estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA) e de
viabilidade econômica (EVTE) das hidrelétricas
de São Luiz do Tapajós e Jatobá. Tampouco
houve qualquer debate público sobre os empreendimentos e a proposta de redução das cinco
unidades de conservação. Logo, sem saber
se os empreendimentos possuem viabilidade
ambiental e econômica, como pode o Poder
Público desafetar antecipadamente unidades
de conservação para abrigar os reservatórios
das hidrelétricas de São Luiz do Tapajós e Jatobá? Em termos jurídicos e do senso comum,
é colocar a carroça na frente dos bois!
As megausinas de São Luiz e Jatobá
integram um conjunto de sete grandes hidrelétricas previstas para a construção nos rios
Tapajós e Jamanxim (afluente do Tapajós) no
Estado do Pará, conforme estudo de inventário
elaborado pela Eletronorte com a empreiteira
Camargo Corrêa e a CNEC, aprovado de forma
unilateral e sem discussão pública pela Aneel.
Esse conjunto de barragens inclui a unidade
hidrelétrica de Chacorão no rio Tapajós, que
alagaria mais de 18.700 hectares do território
indígena do povo Mundurucu, inclusive várias
aldeias indígenas, além de mais de 1.000 hectares do Parque Nacional de Juruena. As outras
quatro barragens previstas no rio Jamanxim
(Cachoeira do Caí, Jamanxim, Cachoeira dos
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Patos e Jardim de Ouro) inundariam um total
de 103.701 hectares, dos quais 59.700 ha do
Parque Nacional do Jamanxim e de quatro
florestas nacionais.
Outro fato extremamente alarmante dessa Medida Provisória 558 é a exclusão de
2.188 hectares do Parque Nacional Campos
Amazônicos, na fronteira entre os Estados de
Rondônia e Amazonas, para abrir caminho ao
reservatório da mega-barragem de Tabajara no
Rio Machado, afluente do Rio Madeira. Trata-se de um empreendimento que sequer consta
do Plano Decenal de Energia (PDE) 2020 e
não possui estudos de viabilidade econômica
nem de impacto ambiental. Os riscos socioambientais da usina de Tabajara incluem consequências desastrosas para grupos indígenas
isolados em situação de alta vulnerabilidade,
uma questão simplesmente ignorada nas discussões sobre o empreendimento e a Medida
Provisória 558 até este momento.
Também chamamos a atenção para o
fato de que não houve qualquer estudo técnico ou debate público sobre as consequências
da desafetação de 77.818 hectares das seis
Unidades de Conservação afetadas pelas usinas de São Luiz do Tapajós, Jatobá e Tabajara
quanto aos atributos sociais, econômicos e
ambientais que poderiam vir a justificar a criação delas. Isso contraria frontalmente o artigo
225 da Constituição Federal, que estabelece
que ‘a alteração e a supressão de áreas protegidas são permitidas somente através de lei,
vedada qualquer utilização que comprometa
a integridade dos atributos que justifiquem
sua proteção’.
Eu releio, Srª Presidente, entre aspas, o
que está no art. 225 da Constituição: “A alteração e a supressão de áreas protegidas são
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade
dos atributos que justifiquem sua proteção”.
A construção da usina de São Luiz do
Tapajós, por exemplo, eliminaria um dos principais atributos do Parque Nacional da Amazônia, de grande importância para o turismo, que
são as cachoeiras de São Luiz no Rio Tapajós.
Todo esse quadro de ilegalidades, de
inviabilidades, de risco levou a Procuradoria
Geral da República a propor uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade com pedido de liminar
contra a medida provisória ora em discussão
nesta tarde, nesta Casa. A ação aguarda de-
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cisão do Supremo Tribunal Federal, já com
parecer da relatora, Ministra Cármen Lúcia,
a favor de um julgamento em regime de urgência, tendo em vista os impactos nefastos
que a Medida Provisória pode causar desde
a sua edição.
Consequentemente, os Srs. Senadores
não dispõem do tempo necessário para um
debate efetivo, inclusive com a participação
de representantes de populações ameaçadas
e outros representantes da sociedade civil sobre as graves irregularidades da medida provisória e suas implicações para o patrimônio
socioambiental brasileiro e a vida de gerações
presentes e futuras.
Em suma, a exposição de motivos da
Medida Provisória, assim
como os relatórios do Deputado José
Geraldo e da Vanessa Grazziotin não abordam
sérios equívocos da medida provisória apontados nesta carta e na Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral
da República no STF. Em vez disso, enfocam
questões menores, como a regularização de
posseiros de longa data nos limites do Parna,
da Amazônia, numa área reduzida nas proximidades da cidade de Itaituba.
Considerando as irregularidades de conteúdo e o processo de tramitação dessa medida provisória, incompatíveis desde a sua
origem com as expectativas e propósitos de
um Estado democrático de direito e de um
país que leva a sério o desenvolvimento com
responsabilidade socioambiental, conclamo os
colegas Senadores a rejeitarmos o Projeto de
Lei de Conversão nº 12, previsto para votação
no plenário hoje, nesta tarde.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que
todos esses argumentos já seriam suficientes para adiarmos a votação ou negarmos a
aprovação, mas, além disso, lembro que estamos a poucas horas da reunião da Rio+20.
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) –
Que recado estamos passando para o mundo?
Que recado estamos passando para aqueles que vão
estar no Rio de Janeiro em junho e que vêm aqui para
defender o desenvolvimento sustentável, para trabalhar para um novo projeto de desenvolvimento? Que
recado estamos dando a eles, nós, deste Senado, e
a Presidenta Dilma, quando apresenta essa medida
provisória? Que recado estamos dando para eles? Que
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a Rio+20 é uma farsa, e que vamos em frente com o
projeto depredador custe o que custar.
Este Senado pode ter um certo juízo, pensar
bem e dizer não a essa medida provisória. Que a discutamos num outro momento, sob outra forma, como
um projeto de lei que seja, para que não cometamos
um erro pelo que, dentro de alguns anos, seremos os
responsáveis.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para dizer.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero retomar do ponto concluso pelo Senador
Cristovam Buarque.
Essa medida provisória vai na contramão do que
o Brasil vai fazer neste semestre. O Brasil vai sediar,
no mês que vem, daqui a pouco, uma conferência
mundial do meio ambiente. Sediará uma conferência
mundial do meio ambiente em um momento em que
todo o Planeta volta os olhos para o nosso País; em
um momento em que todo o Planeta faz uma reflexão
profunda sobre a degradação ambiental acentuada
nos últimos séculos.
E, veja, nós votaremos uma medida provisória
que claramente exclui da conservação 86.288 hectares
de sete unidades de conservação. São duas medidas,
Sr. Presidente, que, no meu entender, são um contraponto desnecessário à conferência mundial sobre o
meio ambiente.
O veto da Presidente Dilma ao Código Florestal
deveria ter sido um veto amplo, total, porque o conjunto do texto do Código é atentatório ao meio ambiente
brasileiro. Então, o veto parcial não resolveu os problemas existentes, apresentados na tramitação seja no
Senado, seja na Câmara. E essa medida provisória que
votamos agora claramente flexibiliza unidades de conservação; claramente abre mais de 80 mil hectares de
unidades de conservação para serem ocupados, inundados pelas usinas hidrelétricas de São Luiz e Jatobá.
É uma medida, Sr. Presidente, quero reiterar, que
vai no contrassenso da Conferência Rio+20 e que enfraquece o papel que o Brasil poderia cumprir nessa
conferência internacional.
Qual será a nossa credencial, qual será o nosso know-how, qual será a autoridade que teremos na
conferência mundial do meio ambiente, que se realizará no mês que vem, aqui, em nosso País, quando,

755

Quarta-feira 30 22137

a menos de um mês, nós aprovamos uma legislação
que claramente reduz a proteção florestal na Amazônia;
quando sancionamos uma legislação que, na prática,
também enfraquece a proteção ambiental no País?
É por essas razões, Sr. Presidente, que o Partido Socialismo e Liberdade votará contra essa medida
provisória.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Sr. Presidente, somente para um esclarecimento,
como Relatora da matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– PB) – V. Exª tem a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Como Relatora revisora. Sem revisão da oradora.)
– Até pelo respeito que tenho pelo Senador Randolfe.
E suas palavras, Senador Randolfe, foram fortes.
Entendo que é necessário, neste momento, um
esclarecimento, mesmo que seja uma repetição do
que fiz da tribuna, quando li o relatório.
A Medida Provisória é de desafetação de área.
Entretanto ela não apenas desafeta a área, Senador
Randolfe Rodrigues; ela também cria novas áreas de
proteção ambiental. São desafetados, Presidente Sarney, em torno de 160 mil hectares em sete unidades
de conservação: parques nacionais, APAs, enfim, são
sete unidades de conservação e florestas nacionais.
Portanto, são desafetados 160 mil hectares. Entretanto,
são criadas novas áreas, são ampliadas essas áreas
de conservação em 180 mil hectares, o que significa
dizer que há um saldo positivo, há um crescimento em
mais de 20 mil hectares, quase 21 mil hectares em
áreas de conservação, Senador Randolfe Rodrigues.
Algumas áreas estão tendo que ser desafetadas
e outras estão sendo criadas. O saldo positivo, repito,
é que estamos ampliando a área de conservação em
mais de 20 mil hectares. E concordo com V. Exª, não
poderíamos, nas vésperas da Rio+20, aprovar medidas diminuindo áreas de conservação na Amazônia.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – V. Exª
me permite um aparte? Serei bem breve.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu já concluí, Sr. Presidente.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP. Sem
revisão do orador.) – Serei bem breve. Só para destacar que é de conhecimento de todos que quando um
ecossistema é desmatado ou é devastado em virtude
da construção de uma hidrelétrica, o outro ecossistema
que o repõe não consegue repor toda a diversidade
que existia no ecossistema anterior. É por isso...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – É dentro de um mesmo ecossistema, são as
mesmas áreas que estão sendo diminuídas de um lado
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e, de outro lado, estão sendo aumentadas. É dentro
do mesmíssimo ecossistema.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, apenas para contribuir com o debate
com relação à questão...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço a V. Exª um minuto para que a Mesa possa completar as informações.
Senadora Vanessa Grazziotin, a Mesa recebeu
por escrito a retificação de V. Exª. Pergunto se a sua
palavra é a ratificação do que mandou para a Mesa,
que diz que, no parecer, na página 11, foi informado
que o acréscimo das áreas de preservação foi da ordem
de 126.553 hectares em unidades de conservação e
proteção integral. Porém, 106.418 hectares se referem
à ampliação realizada em 2006 por meio de decreto
que materializou o acordo para a criação do mosaico
de unidades de conservação da BR-163.
O presente normativo desafeta no total 164.480
hectares e amplia em 185.419 hectares, o que resulta
em um ganho positivo de 20.939 hectares de proteção integral. Sendo assim, com a aquiescência de V.
Exª, faço incorporar suas declarações ao parecer que
trouxe à Casa.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para contribuir com o debate. É importante
destacar que, além das questões de áreas totais de
preservação ambiental integral, como restou comprovado no aditamento feito no parecer da Senadora Vanessa Grazziotin, há que se destacar o ganho social
que essa medida trouxe.
Por colocar na ilegalidade aquelas pessoas que
se encontravam dentro de áreas de preservação integral, elas estavam completamente excluídas de todas as políticas de transferência de renda e de todas
as políticas de inclusão social no campo do Governo
Federal. Portanto, com a medida ora debatida e que
acreditamos ser aprovada de acordo com parecer da
Senadora Vanessa Grazziotin, não apenas estamos
mantendo e ampliando a área total de preservação
integral, mas estamos reinserindo no programa de
desenvolvimento sustentável dezenas de milhares de
amazônidas que estavam excluídos por se encontrarem na ilegalidade. Logo, essa Medida Provisória traz
desenvolvimento sustentável com aspectos econômicos, sociais e ambientais.
Por outro lado, Sr. Presidente, gostaria de informar
que se encontra à Mesa um requerimento encaminhado
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pelas lideranças da base do Governo e da liderança
do Governo, solicitando um pedido de urgência, a ser
deliberado pelo Plenário oportunamente, a respeito de
um projeto de lei que cria cargos para as universidades
federais e para os institutos tecnológicos, com isso, resolvendo um grande gargalo das nossas universidades
federais e de nossos institutos tecnológicos.
Portanto, quero apenas informar à Nação brasileira que, no entendimento dos líderes, há um requerimento para ser submetido ao Plenário, colocando o
projeto em regime de urgência, o que fará com que
esse projeto venha ao plenário tão logo o Regimento
assim possibilite.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido e, logo em seguida, colocaremos em votação o requerimento de V. Exª.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas e tão somente para registrar que a Presidente
Dilma pode ir – e irá – a Rio+20 de cabeça erguida. O
nosso País, o Brasil, é um dos poucos, senão o único,
que tem área de reserva legal em propriedade particular.
Nós somos um dos poucos países que conserva 66%
das suas florestas. Que país tem o que o Brasil tem?
Nós temos de ir para a Rio+20 e dizer: “Nós somos a vanguarda. Além de produzir grãos e carne,
proteína portanto, nós ainda conseguirmos preservar
66% da nossa vegetação natural”. Eu pergunto: o que
os outros países têm de diferente do nosso? Quem é
que pode criticar a posição do Brasil? Nós somos a
vanguarda desse processo, Sr. Presidente! Portanto,
a Presidente Dilma poderá ir sim, de cabeça erguida,
porque está à frente de um País no qual a preservação
é o principal patrimônio de sua população.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AM) – Muito obrigado a V. Exª.
Encerrada a discussão, vou proceder à votação.
Votação do projeto de lei de conversão que tem
preferência regimental, com a retificação apresentada
pela Senadora Vanessa Grazziotin.
As Senadoras e os Senadores que o aprovarem
permaneçam como se encontram.(Pausa.)
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Verificação!
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – ...ficam prejudicadas a medida provisória e as
emendas a ela apresentadas.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Infelizmente eu já tinha anunciado a votação
de que tinha...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– É matéria vencida.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Presidente, então solicito a V. Exª que registre o meu
voto contrário à matéria e o faça constar em Ata.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O meu também.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª terá o seu voto registrado, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – E eu peço duas coisas, Senador...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Aloysio Nunes e Senador Cristovam
Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Eu quero que fique claro que eu tentei, talvez com um
minuto ou trinta segundos de atraso, pedir verificação
de quórum. Além disso, eu voto contra.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– É matéria vencida.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Infelizmente, Senador Cristovam, eu já tinha
anunciado que nós tínhamos aprovado o projeto e, em
seguida, que estava prejudicada a medida provisória.
Peço desculpas a V. Exª, mas acho que a Mesa
agiu dentro do Regimento e apenas lamenta que nós
não tenhamos oportunidade de atender o pedido de
V. Exª.
A matéria vai à sanção presidencial.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 12, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória n° 558, de 2012)
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 n° 12.249, de 11 de
junho de 2010; e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1° Esta Lei altera os limites do Parque Nacional da Amazônia, do Parque Nacional dos Campos
Amazônicos, do Parque Nacional Mapinguari, da Floresta Nacional de Itaituba I, da Floresta Nacional de
Itaituba II, da Floresta Nacional do Crepori e da Área
de Proteção Ambiental do Tapajós, e faz alterações
complementares na Lei n° 12.249, de 11 de junho de
2010, para ajustar normas relativas às operações de
crédito rural que especifica.
Art. 2° O Parque Nacional da Amazônia, localizado nos Municípios de Itaituba e Aveiro, no Estado
do Pará, e de Maués, no Estado do Amazonas, criado
pelo Decreto n° 73.683, de 19 de fevereiro de 1974,
com limites estabelecidos pelo Decreto n° 90.823, de
18 de janeiro de 1985, e pelo Decreto de 13 de fevereiro de 2006, passa a ter área total aproximada de
1.070.736 ha, com a seguinte redefinição:
I – os limites da porção leste passam a ser descritos a partir das Cartas Topográficas em escala
1:100.000, MI 649, 650 e 716, editadas pelo Departamento de Engenharia e Comunicações do Comando
do Exército, de acordo com o seguinte memorial descritivo: inicia no Ponto 1, de coordenadas geográficas
aproximadas – c.g.a. 4°28’33”S e 56°16’l5”Wgr., localizado na desembocadura do igarapé Tracoá no rio
Tapajós, como descrito no Decreto n° 90.823, de 18
de janeiro de 1985; deste ponto, segue a montante
pela margem direita do referido igarapé até o Ponto 2,
de c.g.a. 4°23,10”s e 56°22’10”Wgr., localizado na desembocadura do igarapé Arixi, na margem esquerda
do igarapé Tracoá; deste ponto, segue a montante pela
margem direita do igarapé Arixi até o Ponto 3, de c.g.a.
4°21’12”S e 56°23’17”Wgr., localizado na margem direita do igarapé Arixi; deste ponto, segue em linha reta
até o Ponto 4, de c.g.a. 4°21’55”S e 56°26’25”Wgr.,
localizado na confluência de igarapé sem denominação, tributário da margem esquerda do igarapé Tracoá,
com um pequeno afluente de sua margem direita; deste ponto, segue a montante pela margem direita do
igarapé sem denominação até o Ponto 5, de c.g.a.
4°19”8”S e 56°26’36”Wgr., localizado na confluência
do tributário sem denominação do igarapé Tracoá com
um pequeno afluente de sua margem esquerda; deste
ponto, segue em linha reta até o Ponto 6, de c.g.a.
4°18’19”S e 56°24’5”Wgr., localizado na margem direita do igarapé Arixi; deste ponto, segue a montante
pela margem direita do igarapé Arixi até o Ponto 7, de
c.g.a. 4°14’50”S e 56°24’47”Wgr., localizado na confluência de um tributário sem denominação da margem
esquerda do igarapé Arixi; deste ponto, segue a montante pela margem direita do referido tributário até o
Ponto 8, de c.g.a. 4°8’18”S e 56°22’9”Wgr., localizado
em uma de suas nascentes; deste ponto, segue em
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linha reta até o Ponto 9, de c.g.a. 4°7’45”S e
56°22’29”Wgr., localizado na margem esquerda de
igarapé sem denominação, tributário da margem esquerda do rio Mamuru; deste ponto, segue a jusante
pela margem esquerda do referido igarapé até o Ponto 10, de c.g.a. 4°0’33”S e 56°17’15”Wgr., localizado
em sua desembocadura no rio Mamuru; deste ponto,
segue a jusante pela margem esquerda do rio Mamuru até o Ponto 11, de c.g.a. 3°58’57”S e 56°16’32”Wgr.,
localizado na desembocadura de igarapé sem denominação da margem direita do rio Mamuru; deste ponto, segue a montante pela margem direita do referido
igarapé sem denominação até o Ponto 12, de c.g.a.
3°59’21”S e 56°13’44”Wgr., localizado na desembocadura de um afluente sem denominação da margem
direita do referido igarapé; deste ponto, segue a montante pela margem direita deste afluente até o Ponto
13, de c.g.a. 3°57’53”S e 56°10’33”Wgr., localizado em
sua nascente; deste ponto, segue em linha reta até o
Ponto 14, de c.g.a. 3°57’23”S e 56°11’27”Wgr.; deste
ponto, segue em linha reta até o Ponto 15, de c.g.a.
3°56’8”s e 56°11’30”Wgr., localizado em uma das nascentes de um tributário sem denominação da margem
direita do rio Mamuru; deste ponto, segue a jusante
pela margem esquerda do referido tributário até o Ponto 16, de c.g.a. 3°53’50”S e 56°10’45”Wgr., localizado
na sua desembocadura em igarapé sem denominação,
afluente da margem direita do rio Mamuru; deste ponto, segue a montante pela margem direita do referido
igarapé sem denominação até o Ponto 17, de c.g.a.
3°55’5”S e 56°4’45”Wgr., localizado em uma de suas
nascentes; deste ponto, segue em linha reta até o Ponto 18, de c.g.a. 3°54’48”S e 56°4’33”Wgr., localizado
em nascente de tributário sem denominação da margem esquerda do rio Inambu; deste ponto, segue a
jusante pela margem esquerda do referido tributário
até o Ponto 19, de c.g.a. 3°54’7”S e 56°4’23”Wgr., localizado na margem esquerda do mencionado tributário; deste ponto, segue em linha reta até o Ponto 20,
de c.g.a. 3°54’6”S e 56°4’13”Wgr., localizado na margem direita de outro tributário sem denominação da
margem esquerda do rio Inambu; deste ponto, segue
a montante pela margem direita deste último tributário
até o Ponto 21, de c.g.a. 3°54’32”S e 56°3’30”Wgr.,
localizado na margem direita do referido tributário;
deste ponto, segue em linha reta até o Ponto 22, de
c.g.a. 3°54’4”S e 56°2’59”Wgr.; deste ponto, segue em
linha reta até o Ponto 23, de c.g.a. 3°53’34”S e
56°2’43”Wgr.; deste ponto, segue em linha reta até o
Ponto 24, de c.g.a. 3°53’15”S e 56°2’43”Wgr.; deste
ponto, segue em linha reta até o Ponto 25, de c.g.a.
3°53’12”S e 56°2’52”Wgr.; deste ponto, segue em linha
reta até o Ponto 26, de c.g.a. 3°53’3”S e 56°3’1”Wgr.;
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deste ponto, segue em linha reta até o Ponto 27, de
c.g.a. 3°52’53”S e 56°3’1”Wgr.; deste ponto, segue em
linha reta até o ponto 28, de c.g.a. 3°52’45”S e
56°3’4”Wgr.; deste ponto, segue em linha reta até o
Ponto 29, de c.g.a. 3°52’36”S e 56°3’6”Wgr., localizado na margem direita de tributário sem denominação
da margem esquerda do rio Inambu; deste ponto, segue a jusante pela margem direita do referido tributário até o Ponto 30, de c.g.a. 3°52’31”S e 56°3’16”Wgr.,
localizado na desembocadura de afluente sem denominação da margem direita do referido tributário; deste ponto, segue a montante pela margem direita do
referido afluente até o Ponto 31, de c.g.a. 3°52’53”S e
56°1’38”Wgr., localizado em sua nascente; deste ponto, segue em linha reta até o ponto 32, de c.g.a.
3°53’53”S e 56°1’37”Wgr., localizado na margem esquerda de tributário sem denominação da margem
esquerda do igarapé Piracanã; deste ponto, segue a
jusante pela margem esquerda do referido tributário
até o Ponto 33, de c.g.a. 3°53’58”S e 55°59’58”Wgr.,
localizado na desembocadura de um afluente sem denominação na margem esquerda do referido tributário;
deste ponto, segue a montante pela margem direita
do referido afluente até o Ponto 34, de c.g.a. 3°53’24”S
e 56°0’1”Wgr., localizado em sua margem direita; deste ponto, segue em linha reta até o Ponto 35, de c.g.a.
3°53’24”S e 56°0’0”Wgr.; deste ponto, segue em linha
reta até o Ponto 36, de c.g.a. 3°51’26”S e 56°0’0”Wgr.;
deste ponto, segue em linha reta até o Ponto 37, de
c.g.a. 3°51’26”S e 55°59’52”Wgr., localizado na margem esquerda de tributário sem denominação da margem esquerda do rio Inambu; deste ponto, segue a
jusante pela margem esquerda do referido tributário
até o Ponto 38, de c.g.a. 3°44’30”S e 56°0’9”Wgr., localizado na sua desembocadura em outro tributário
sem denominação da margem esquerda do rio Inambu; deste ponto, segue a jusante pela margem esquerda deste último tributário até o Ponto 39, de c.g.a.
3°44’25”S e 56°0’0”Wgr., localizado em sua margem
esquerda; deste ponto, segue em linha reta até o Ponto 40, de c.g.a. 3°42’17”S e 56°0’0”Wgr., localizado na
margem direita de tributário sem denominação da margem esquerda do rio Inambu; deste ponto, segue a
montante pela margem direita do referido tributário até
o Ponto 41, de c.g.a. 3°42’35”S e 56°1’9”Wgr., referente ao Ponto 16B do Decreto de 13 de fevereiro de 2006,
que ampliou o Parque Nacional da Amazônia; e II – fica
excluída da porção sul a área compreendida pelo polígono discriminado pelo seguinte memorial descritivo:
inicia-se no ponto denominado AM001, localizado na
margem esquerda do rio Tapajós, georreferenciado no
Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas,
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Sistema UTM: E=578004.69 m e N=9499257.73 m;
daí, segue com azimute de 268°24’08” e a distância
de 3.046 m até o Ponto AM002 (E=574960.35 m e
N=9499172.11 m); daí, segue com azimute de
223°01’02” e a distância de 1.034 m até o Ponto AM003
(E=574256.24 m e N=9498418.20 m); daí, continua
pela curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros até o Ponto AM004 (E=510791.27 m e N=9455031.22
m), localizado na margem esquerda do igarapé Montanha; daí, continua a jusante pela margem esquerda
do igarapé da Montanha até o Ponto AM005
(E=525695.85 m e N=9453664.10 m), localizado na
margem esquerda do rio Tapajós; dai, segue pela margem esquerda do rio Tapajós, na direção de jusante,
até o Ponto AM001, início desta descrição, fechando
assim o perímetro acima descrito com uma área aproximada de 18.699,77 ha.
Art. 3° As áreas desafetadas do Parque Nacional
da Amazônia em seus limites leste deverão ser destinadas para o estabelecimento de Projetos de Assentamento Sustentáveis, a serem criados pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.
Art. 4° O Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade – Instituto Chico Mendes e o Incra
procederão à demarcação dos limites leste do Parque
Nacional da Amazônia.
Art. 5° Ficam redefinidos os limites do Parque
Nacional dos Campos Amazônicos, localizado nos
Municípios de Manicoré e Novo Aripuanã, no Estado
do Amazonas, Coloniza, no Estado de Mato Grosso,
e Machadinho d’Oeste, no Estado de Rondônia, criado
pelo Decreto de 21 de junho de 2006, que passa a ter
uma área aproximada de 961.320 ha, com os limites
a seguir descritos, referenciados pelo DATUM Sirgas
2000: inicia no Ponto P-001, de coordenadas geográficas aproximadas – c.g.a. 60°53’37.77”W e
7°41’55.47”S, localizado na foz de um igarapé sem
denominação, na margem direita do rio Roosevelt; segue a montante pela margem esquerda do igarapé até
o Ponto P-002, de c.g.a. 60°53’30.63”W e 7°44’35.05”S,
localizado em sua cabeceira; segue em linha reta até
o Ponto P-003, de c.g.a. 60°52’48.83”W e 7°44’44.02”S,
localizado na cabeceira de um tributário do igarapé
Bela Vista; segue a jusante pela margem direita desse
curso d’água até o Ponto P-004, de c.g.a. 60°50’19.28”W
e 7°42’0.92”S, localizado em sua confluência com o
igarapé Bela Vista; segue a montante pela margem
esquerda desse igarapé até o Ponto P-005, de c.g.a.
60°49’11.62”W e 7°44’59.34”S, localizado na confluência com um tributário sem denominação; segue a
montante pela margem esquerda desse tributário até
o Ponto P-006, de c.g.a. 60°48’55.15”W e 7°45’54.05”S,
localizado em sua cabeceira; segue em linha reta até
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o Ponto P-007, de c.g.a. 60°46’46.02”W e 7°45’57.13”S,
localizado na foz de um tributário do igarapé da Sereia;
segue em linha reta até o Ponto P-008, de c.g.a.
60°45’25.04”W e 7°46’21.91”S, localizado na cabeceira de um tributário do igarapé Repartimento do Aruanã; segue a jusante pela margem direita desse tributário até o Ponto P-009, de c.g.a. 60°44’13.67”W e
7°46’47.98”S, localizado em sua confluência com o
igarapé Repartimento do Aruanã; segue a jusante pela
margem direita do igarapé Repartimento do Aruanã
até o Ponto P-010, de c.g.a. 60°41’25.44”W e
7°45’51.11”S, localizado na confluência desse igarapé
com um tributário sem denominação; segue em linha
reta até o Ponto P-011, de c.g.a. 60°40’10.33”W e
7°47’8.94”S, localizado na foz de um pequeno tributário do igarapé Aruanã; segue a montante pela margem
esquerda do igarapé Aruanã até o Ponto P-012, de
c.g.a. 60°40’1.29”W e 7°49’4.18”S, localizado na foz
de um tributário sem denominação; segue a montante
pela margem esquerda desse tributário até o Ponto
P-013, de c.g.a. 60°38’35.95”W e 7°53’43.81”S, localizado em sua cabeceira; segue em linha reta até o
Ponto P-014, de c.g.a. 60°38’20.92”W e 7°53’45.95”S,
localizado na cabeceira de um pequeno tributário do
igarapé Taboca; segue a jusante pela margem direita
desse tributário até o Ponto P-015, de c.g.a.
60°37’26.87”W e 7°54’1.39”S, localizado em sua confluência com o igarapé Taboca; segue a montante pela
margem esquerda do igarapé Taboca até o Ponto P-016,
de c.g.a. 60°41’32.44”W e 7°58’1.64”S, localizado em
sua cabeceira mais ao sul; segue em linha reta até o
Ponto P-017, de c.g.a. 60°41’56.93”W e 7°58’12.12”S,
localizado na cabeceira de um tributário do igarapé
Trombada; segue a jusante pela margem direita do
tributário e do igarapé Trombada até o Ponto P-018,
de c.g.a. 60°37’18.55”W e 8°0’11.80”S, localizado na
confluência do igarapé Trombada com o igarapé Monte Cristo; segue a montante pela margem esquerda do
igarapé Monte Cristo até o Ponto P-019, de c.g.a.
60°37’40.48”W e 8°1’18.91”S, localizado na foz de um
tributário sem denominação; segue a montante pela
margem esquerda desse tributário até o Ponto P-020,
de c.g.a. 60°36’50.12”W e 8°3’36.72”S, localizado em
sua cabeceira; segue em linha reta até o Ponto P-021,
de c.g.a. 60°36’0.12”W e 8°4’5.15”S; segue em linha
reta até o Ponto P-022, de c.g.a. 60°35’16.55”W e
8°4’18.92”S; segue em linha reta até o Ponto P-023,
de c.g.a. 60°35’18.54”W e 8°4’35.07”S; segue em linha
reta até o Ponto P-024, de c.g.a. 60°35’4.80”W e
8°4’43.86”S; segue em linha reta até o Ponto P-025,
de c.g.a. 60°35’12.52”W e 8°4’56.46”S, localizado na
cabeceira de um tributário do igarapé da Anta; segue
a jusante pela margem direita desse tributário e do
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igarapé da Anta até o Ponto P-026, de c.g.a.
60°31’50.01”W e 8°7’11.87”S, localizado na confluência do igarapé da Anta com o igarapé da Taboca; segue
a jusante pela margem direita do igarapé da Taboca
até o Ponto P-027, de c.g.a. 60°27’49.85”W e 8°3’2.84”S,
localizado na sua foz, na margem esquerda do rio
Guariba; segue a montante pela margem esquerda
desse rio até o Ponto P-028, de c.g.a. 60°29’14.50”W
e 8°26’2.20”S, coincidente com o limite da Reserva
Extrativista do Guariba; segue em linha reta, acompanhando o limite dessa reserva, até o Ponto P-029, de
c.g.a. 60°36’44.15”W e 8°29’22.39”S, coincidente com
o Ponto 1 da Reserva Extrativista do Guariba; segue
em linha reta até o Ponto P-030, de c.g.a. 60°36’44.58”W
e 8°29’21.65”S, coincidente com o Ponto 1 da Floresta Estadual de Manicoré; segue em linha reta, acompanhando o limite da Floresta Estadual, até o Ponto
P-031, de c.g.a. 60°58’22.98”W e 8°38’55.80”S, localizado na confluência do limite dessa Floresta Estadual com um tributário de um igarapé sem denominação;
seque a jusante pela margem direita desse tributário
até o Ponto P-032, de c.g.a. 60°58’28.42”W e
8°38’14.81”S, localizado na confluência com o curso
principal do igarapé; segue a jusante pela margem direita do igarapé até o Ponto P-033, de c.g.a.
60°58’50.61”W e 8°38’6.82”S, localizado na confluência com outro tributário; segue a montante pela margem
esquerda desse tributário até o Ponto P-034, de c.g.a.
60°58’20.51”W e 8°37’3.29”S, localizado em sua
cabeceira; segue em linha reta até o Ponto P-036, de
c.g.a. 60°57’37.99”W e 8°36’21.53”S, localizado na
cabeceira de um tributário de um igarapé sem denominação; segue a jusante por sua margem direita até
o Ponto P-035, de c.g.a. 60°57’50.83”W e 8°36’42.45”S,
localizado em sua confluência com o curso principal
do igarapé; segue a montante pela margem esquerda
do igarapé até o Ponto P-037, de c.g.a. 60°56’45.29”W
e 8°36’10.18”S, localizado em sua cabeceira; segue
em linha reta até o Ponto P-038, de c.g.a. 60°56’29.62”W
e 8°35’41.62”S; segue em linha reta até o Ponto P-039,
de c.g.a. 60°56’13.94”W e 8°35’13.07”S; segue em linha reta até o Ponto P-040, de c.g.a. 60°55’58.27”W
e 8°34’44.51”S; segue em linha reta até o Ponto P-041,
de c.g.a. 60°56’18.24”W e 8°34’18.74”S; segue em linha reta até o Ponto P-042, de c.g.a. 60°56’38.10”W
e 8°33’52.89”S; segue em linha reta até o Ponto P-043,
de c.g.a. 60°56’37.06” W e 8°33’20.36”S; segue em
linha reta até o Ponto P-044, de c.g.a. 60°56’37.35”W
e 8°32’51.76”S, localizado na cabeceira de um tributário de um igarapé sem denominação; segue a jusan
te pela margem direita do tributário e do igarapé até o
Ponto P-045, de c.g.a. 60°56’9.13”W e 8°31’52.02”S,
localizado em sua foz, na margem esquerda do rio
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Roosevelt; segue em linha reta, atravessando esse rio,
até o Ponto P-046, de c.g.a. 60°56’1.43”W e
8°31’44.57”S, localizado na margem direita do rio Roosevelt; segue a jusante pela margem direita desse rio
até o Ponto P-047, de c.g.a. 60°56’27.56”W e
8°31’18.18”S, localizado na foz de um igarapé sem
denominação; segue a montante pela margem esquerda do igarapé até o Ponto P-048, de c.g.a. 60°55’7.98”W
e 8°29’32.42”S, localizado em sua cabeceira; segue
em linha reta até o Ponto P-049, de c.g.a. 60°55’43.88”W
e 8°28’13.35”S, localizado na cabeceira de um igarapé
sem denominação; segue a jusante por sua margem
direita até o Ponto P-050, de c.g.a. 60°56’16.83”W e
8°27’18.80”S, localizado em sua foz, na margem direita do rio Roosevelt; segue em linha reta, atravessando
esse rio, até o Ponto P-051, de c.g.a. 60°56’25.97”W
e 8°27’7.07”S, localizado na margem esquerda do rio
Roosevelt; segue a montante pela margem esquerda
desse rio até o Ponto P-052, de c.g.a. 60°58’45.27”W
e 8°28’54.60”S, localizado na foz de um igarapé sem
denominação; segue a montante pela margem esquerda do igarapé até o Ponto P-053, de c.g.a. 60°59’55.24”W
e 8°28’13.77”S, localizado na confluência com um igarapé tributário; segue a montante, em sentido sul, pela
margem esquerda do igarapé até o Ponto P-054, de
c.g.a. 61°0’27.63”W e 8°29’5.48”S, localizado na
confluência com um tributário de sua margem direita;
segue a montante pela margem esquerda desse tributário até o Ponto P-055, de c.g.a. 60°59’46.68”w e
8°30’56.97”S, localizado em sua cabeceira; segue em
linha reta até o Ponto P-056, de c.g.a. 60°59’8.64”W e
8°31’27.78”S; segue em linha reta até o Ponto P-057,
de c.g.a. 60°59’4.30”W e 8°32’0.03”S; segue em linha
reta até o Ponto P-058, de c.g.a. 60°58’59.95”W e
8°32’32.29”S; segue em linha reta até o Ponto P-059,
de c.g.a. 60°58’55.61”W e 8°33’4.54”S; segue em linha
reta até o Ponto P-060, de c.g.a. 60°59’18.89”W e
8°33’27.38”S; segue em linha reta até o Ponto P-061,
de c.g.a. 60°59’42.18”W e 8°33’50.23”S; segue em linha reta até o Ponto P-062, de c.g.a. 61°0’5.47”W e
8°34’13.07”S; segue em linha reta até o Ponto P-063,
de c.g.a. 61°0’28.76”W e 8°34’35.91”S; segue em linha
reta até o Ponto P-064, de c.g.a. 61°0’56.30”W e
8°35’2.89”S, localizado na foz de um igarapé sem denominação, na margem esquerda do rio Madeirinha,
próximo à curva da Volta Grande; segue a montante
pela margem esquerda desse rio até o Ponto P-065,
de c.g.a. 61°1’31.07”W e 8°36’36.34”S, localizado na
foz do igarapé Preto, margem esquerda do rio Madeirinha, próximo ao limite da Terra Indígena Tenharim do
igarapé Preto; segue a montante pela margem esquerda do igarapé, acompanhando o limite da Terra Indígena – TI, até o Ponto P-066, de c.g.a. 61°2’58.93”w
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e 8°36’18.79”S, localizado na foz de um tributário desse igarapé; segue a montante pela margem esquerda
do tributário até o Ponto P-067, de c.g.a. 61°3’15.72”W
e 8°32’52.10”S, localizado em sua cabeceira; segue
em linha reta até o Ponto P-068, de c.g.a. 61°3’29.86”W
e 8°32’45.94”S, coincidente com o Marco M-13 da TI
Tenharim do igarapé Preto; segue em linha reta até o
Ponto P-069, de c.g.a. 61°3’58.33”W e 8°32’34.43”S,
localizado na cabeceira de um tributário de um igarapé sem denominação e coincidente com o Marco SAT34 da TI; segue a jusante pela margem direita desse
tributário até o Ponto P-070, de c.g.a. 61°3’58.33”W e
8°31’0.20”S, localizado na sua confluência com o curso principal do igarapé; segue a jusante pela margem
direita do igarapé até o Ponto P-071, de c.g.a.
61°1’55.21”W e 8°29’54.60”S, localizado na confluência com um tributário sem denominação e coincidente
com o Marco SAT-33 da TI; segue em linha reta até o
Ponto P-072, de c.g.a. 61°2’9.96”W e 8°29’21.12”S,
coincidente com o Marco M-12 da TI; segue em linha
reta até o Ponto P-073, de c.g.a. 61°2’23.28”W e
8°28’51.25”S, coincidente com o Marco M-11 da TI;
segue em linha reta até o Ponto P-074, de c.g.a.
61°2’35.52”W e 8°28’23.88”S, coincidente com o Marco M-10 da TI; segue em linha reta até o Ponto P-075,
de c.g.a. 61°2’53.53”W e 8°27’43.55”S, coincidente
com o Marco M-09 da TI; segue em linha reta até o
Ponto P-076, de c.g.a. 61°3’7.19”w e 8°27’12.96”S,
coincidente com o Marco M-08 da TI; segue em linha
reta até o Ponto P-077, de c.g.a. 61°3’16.55”W e
8°26’51.36”S, coincidente com o Marco SAT-32 da TI;
segue em linha reta até o Ponto P-078, de c.g.a.
61°3’24.17”W e 8°26’42.98”S, localizado na cabeceira
de um tributário de igarapé sem denominação; segue
a jusante pela margem direita desse tributário, acompanhando o limite da Terra Indígena Tenharim do igarapé Preto, até o Ponto P-079, de c.g.a. 61°2’37.69”W
e 8°24’25.04”S, localizado no curso principal do igarapé; segue a montante pela margem esquerda do igarapé
até o Ponto P-080, de c.g.a. 61°3’50.36”W e
8°23’51.47”S, localizado na cabeceira de um tributário
e coincidente com o Marco SAT-31 da TI; segue em
linha reta até o Ponto P-081, de c.g.a. 61°3’56.55”W e
8°23’13.54”S, coincidente com o Marco M-06 da TI;
segue em linha reta até o Ponto P-082, de c.g.a.
61°4’1.80”W e 8°22’41.38”S, coincidente com o Marco
M-05 da TI; segue em linha reta até o Ponto P-083, de
c.g.a. 61°4’7.31”W e 8°22’7.67”S, coincidente com o
Marco M-04 da TI; segue em linha reta até o Ponto
P-084, de c.g.a. 61°4’14.15”W e 8°21’25.73”S, coincidente com o Marco M-03 da TI; segue em linha reta
até o Ponto P-085, de c.g.a. 61°4’35.10”W e
8°20’55.77”S, localizado na cabeceira de um igarapé
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sem denominação e coincidente com o Marco SAT-30
da TI; segue a jusante pela margem direita do igarapé
até o Ponto P-
086, de c.g.a. 61°5’36.22”W e
8°18’22.48”S, localizado em sua foz, na margem direita do rio Machadinho; segue a montante pela margem
direita desse rio até o Ponto P-087, de c.g.a.
61°11’40.98”W e 8°18’21.59”S, localizado na foz do
igarapé da Minhoca; segue a montante pela margem
esquerda desse igarapé, acompanhando o limite da
Terra Indígena Tenharim do igarapé Preto, até o Ponto
P-088, de c.g.a. 61°19’30.61”W e 8°30’41.52”S, localizado em sua cabeceira e coincidente com o Marco
SAT-41 da TI; segue em linha reta até o Ponto P-089,
de c.g.a. 61°19’47.87”W e 8°30’58.48”S, coincidente
com o Marco M-62 da TI; segue em linha reta até o
Ponto P-090, de c.g.a. 61°20’10.44”W e 8°31’20.67”S,
coincidente com o Marco M-61 da TI; segue em linha
reta até o Ponto P-091, de c.g.a. 61°20’33.74”W e
8°31’43.57”S, coincidente com o Marco M-60 da TI;
segue em linha reta até o Ponto P-092, de c.g.a.
61°20’55.75”W e 8°32’5.20”S, coincidente com o Marco M-59 da TI; segue em linha reta até o Ponto P-093,
de c.g.a. 61°21’17.52”W e 8°32’26.58”S, coincidente
com o Marco M-58 da TI; segue em linha reta até o
Ponto P-094, de c.g.a. 61°21’43.82”W e 8°32’52.85”S,
localizado na foz de um tributário da margem esquerda do igarapé Preto e coincidente com o Marco SAT-40
da TI; segue a montante pela margem esquerda do
igarapé até o Ponto P-095, de c.g.a. 61°24’9.30”W e
8°34’31.21”S, localizado em sua cabeceira e coincidente com o Marco M-57 da TI; seque em linha reta
até o Ponto P-096, de c.g.a. 61°24’15.50”W e
8°34’35.72”S, próximo a localidade de Bodocó e coincidente com o Marco SAT-39 da TI; segue em linha reta
até o Ponto P-097, de c.g.a. 61°24’13.58”W e
8°34’35.73”S, localizado no limite da faixa de domínio
da margem sul da estrada do igarapé Preto; segue em
sentido leste, acompanhando o limite dessa faixa de
domínio, até o Ponto P-098, de c.g.a. 61°13’20.77”W
e 8°36’28.22”S; segue em linha reta até o Ponto P-099,
de c.g.a. 61°13’15.57”W e 8°36’36.42”S, localizado na
cabeceira do igarapé Água Limpa e coincidente com
o Marco M-32 da TI; segue a jusante por sua margem
direita até o Ponto P-100, de c.g.a. 61°9’21.90”W e
8°38’59.18”S, localizado em sua confluência com o
igarapé Taboca; segue a jusante pela margem direita
do igarapé Taboca até o Ponto P-101, de c.g.a.
61°7’9.76”W e 8°38’15.07”S, localizado próximo à antiga estrada vicinal Mineração Taboca e coincidente
com o Marco SAT-37 da TI; segue em linha reta até o
Ponto P-102, de c.g.a. 61°7’5.49”W e 8°38’17.45”S,
coincidente com o Ponto A-108 da TI; segue em linha
reta até o Ponto P-103, de c.g.a. 61°6’59.23”W e
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8°38’25.13”S, coincidente com o Ponto A-110 da TI;
segue em linha reta até o Ponto P-104, de c.g.a.
61°6’59.45”W e 8°38’31.76”S, coincidente com o Ponto A-112 da TI; segue em linha reta até o Ponto P-105,
de c.g.a. 61°6’58.08”W e 8°38’44.28”S, coincidente
com o Marco M-27 da TI; segue em linha reta até o
Ponto P-106, de c.g.a. 61°6’56.21”W e 8°38’55.23”S,
coincidente com o Ponto A-117 da TI; segue em linha
reta até o Ponto P-107, de c.g.a. 61°6’57.96”W e
8°39’15.64”S, coincidente com o Marco M-26 da TI;
segue em linha reta até o Ponto P-108, de c.g.a.
61°6’56.60”W e 8°39’29.88”S, coincidente com o Ponto A-122 da TI; segue em linha reta até o Ponto P-109,
de c.g.a. 61°6’58.83”W e 8°39’35.73”S, coincidente
com o Ponto A-123 da TI; segue em linha reta até o
Ponto P-110, de c.g.a. 61°6’57.98”W e 8°39’49.52”S,
coincidente com o Marco M-25 da TI; segue em linha
reta até o Ponto P-111, de c.g.a. 61°6’56.32”W e
8°39’52.94”S, coincidente com o Ponto A-126 da TI;
segue em linha reta até o Ponto P-112, de c.g.a.
61°7’23.40”W e 8°40’24.98”S, localizado na cabeceira
de um igarapé sem denominação; segue a montante
por sua margem direita até o Ponto P-113, de c.g.a.
61°6’9.76”W e 8°42’21.85”S, localizado na confluência
do igarapé com o limite da Floresta Estadual de Manicoré; segue em linha reta, acompanhando o limite
dessa Floresta Estadual, até o Ponto P-114, de c.g.a.
61°18’45.44”W e 8°47’54.95”S, coincidente com o Ponto P-06 da Floresta Estadual de Manicoré; segue em
linha reta, em sentido leste, acompanhando trecho do
limite norte do Parque Estadual do Tucumã, até o Ponto P-115, de c.g.a. 61°21’22.23”W e 8°47’56.80”S, localizado na confluência do limite desse Parque Estadual com o igarapé Água Azul; segue a montante pela
margem esquerda do igarapé até o Ponto P-116, de
c.g.a. 61°21’47.46”W e 8°43’10.16”S, localizado na foz
de um tributário sem denominação; segue a montante
pela margem esquerda desse tributário até o Ponto
P-117, de c.g.a. 61°23’34.78”W e 8°40’47.92”S, localizado em sua cabeceira; segue em linha reta até o
Ponto P-118, de c.g.a. 61°25’21.74”W e 8°40’21.37”S,
localizado na margem direita de um tributário do igarapé Taboca; segue a jusante pela margem direita
desse tributário até o Ponto P-119, de c.g.a.
61°26’43.11”W e 8°41’53.33”S, até a sua foz, locali
zado na margem esquerda do igarapé Taboca; segue
a montante pela margem esquerda do igarapé até o
Ponto P-120, de c.g.a. 61°27’37.10”W e 8°41’23.95”S,
localizado em frente à foz de um pequeno tributário
sem denominação; segue a montante pela margem
esquerda desse tributário até o Ponto P-121, de c.g.a.
61°28’0.35”W e 8°42’16.86”S, localizado em sua cabeceira; segue em linha reta até o Ponto P-122, de
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c.g.a. 61°28’0.25”W e 8°43’5.69”S; segue em linha reta
até o Ponto P-123, de c.g.a. 61°27’37.04”W e
8°43’28.63”S; segue em linha reta até o Ponto P-124,
de c.g.a. 61°28’8.58”W e 8°44’10.81”S, localizado na
cabeceira de um igarapé sem denominação; segue em
linha reta até o Ponto P-125, de c.g.a. 61°28’14.27”W
e 8°46’37.56”S, localizado na confluência do igarapé
Jatuarana com um tributário sem denominação; segue
a jusante pela margem direita do igarapé Jatuarana
até o Ponto P-126, de c.g.a. 61°27’39.67”W e
8°47’19.98”S, localizado na confluência desse igarapé
com um pequeno tributário de sua margem direita; segue em linha reta, atravessando a divisa estadual entre os Estados de Mato Grosso e Rondônia, até o
Ponto P-127, de c.g.a. 61°30’28.14”W 8°52’33.86”S,
localizado na cabeceira de um igarapé sem deno
minação; segue a jusante pela margem direita do igarapé até o Ponto P-128, de c.g.a. 61°31’41.50”W e
8°56’43.56”S, localizado em sua foz, no rio Ji-Paraná;
segue a jusante pela margem direita desse rio até o
Ponto P-129, de c.g.a. 61°56’18.46”W e 8°57’55.17”S,
localizado na foz do igarapé dos Marmelos; segue a
montante pela margem esquerda desse igarapé até o
Ponto P-130, de c.g.a. 61°55’11.74”W e 8°56’30.88”S,
localizado na foz de um igarapé sem denominação;
segue a montante pela margem esquerda desse igarapé até o Ponto P-131, de c.g.a. 61°57’10.93”W e
8°54’58.99”S, localizado na foz de um tributário sem
denominação; segue a montante pela margem esquerda desse tributário até o Ponto P-132, de c.g.a.
61°58’24.42”W e 8°55’13.72”S, localizado na confluência de dois cursos d’água formadores desse tributário; segue a montante pela margem esquerda do
curso d’água mais ao norte até o Ponto P-133, de c.g.a.
61°58’48.78”W e 8°54’45.87”S, localizado em sua
cabeceira; segue em linha reta até o Ponto P-134, de
c.g.a. 61°59’8.78”w e 8°54’20.09”S; segue em linha
reta até o Ponto P-135, de c.g.a. 61°59’10.72”w e
8°53’29.64”S, localizado na cabeceira do igarapé Preto; segue a jusante pela margem direita do igarapé até
o Ponto P-136, de c.g.a. 62°4’55.47”W e 8°52’27.56”S,
localizado na foz de um igarapé tributário sem denominação; segue a montante pela margem esquerda
desse tri
butário até o Ponto P-137, de c.g.a.
62°5’57.20”W e 8°49’15.86”S, localizado na confluência com um curso d’água sem denominação; segue
em linha reta até o Ponto P-138, de c.g.a. 62°5’53.09”W
e 8°48’30.95”S, coincidente com o Marco M3OS da
Terra Indígena Tenharim Marmelos; segue em linha
reta até o Ponto P-139, de c.g.a. 62°5’8.51”W e
8°48’7.46”S, coincidente com o Marco M29S da Terra
Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-140, de
c.g.a. 62°4’5.59”W e 8°47’49.31”S, coincidente com o
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Marco M28S da Terra Indígena; segue em linha reta
até o Ponto P-141, de c.g.a. 62°3’0.09”W e 8°47’39.60”S,
coincidente com o Marco M27S da Terra Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-142, de c.g.a.
62°1’51.21”W e 8°47’52.51”S, coincidente com o Marco M26S da Terra Indígena; segue em linha reta até o
Ponto P-143, de c.g.a. 62°1’31.20”W e 8°48’33.33”S,
coincidente com o Marco M25S da Terra Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-144, de c.g.a.
62°1’1.84”W e 8°49’33.24”S, coincidente com o Marco
M24S da Terra Indígena; segue em linha reta até o
Ponto P-145, de c.g.a. 62°0’9.43”W e 8°49’39.61”S,
coincidente com o Marco M23S da Terra Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-146, de c.g.a.
61°59’44.86”W e 8°50’42.17”S, coincidente com o
Marco M22S da Terra Indígena; segue em linha reta
até o Ponto P-147, de c.g.a. 61°59’18.44”W e
8°51’49.45”S, coincidente com o Marco M21S da Terra Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-148,
de c.g.a. 61°59’28.76”W e 8°52’31.01”S, coincidente
com o Marco M2OS da Terra Indígena; segue em linha
reta até o Ponto P-149, de c.g.a. 61°58’48.51”W e
8°52’37.57”S, coincidente com o Marco M19S da Terra Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-150,
de c.g.a. 61°58’9.98”W e 8°52’43.85”S, coincidente
com o Marco M18S da Terra Indígena; segue em linha
reta até o Ponto P-151, de c.g.a. 61°57’30.21”W e
8°52’27.25”S, coincidente com o Marco M17S da Terra Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-152,
de c.g.a. 61°56’56.14”W e 8°52’41.33”S, coincidente
com o Marco M16S da Terra Indígena; segue em linha
reta até o Ponto P-153, de c.g.a. 61°56’11.56”W e
8°52’56.35”S, coincidente com o Marco M15S da Terra Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-154,
de c.g.a. 61°55’22.48”W e 8°52’49.83”S, coincidente
com o Marco M14S da Terra Indígena; segue em linha
reta até o Ponto P-155, de c.g.a. 61°54’20.53”W e
8°52’24.05”S, coincidente com o Marco M13S da Terra Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-156,
de c.g.a. 61°53’20.61”W e 8°51’59.11”S, coincidente
com o Marco M12S da Terra Indígena; segue em linha
reta até o Ponto P-157, de c.g.a. 61°52’22.40”W e
8°51’34.88”S, coincidente com o Marco M11S da Terra Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-158,
de c.g.a. 61°51’20.21”W e 8°51’15.33”S, coincidente
com o Marco M10S da Terra Indíge¬na; segue em linha reta até o Ponto P-159, de c.g.a. 61°51’45.81”W
e 8°50’18.10”S, coincidente com o Marco M09S da
Terra Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-160,
de c.g.a. 61°51’39.28”W e 8°49’45.58”S, coincidente
com o Marco M08S da Terra Indígena; segue em linha
reta até o Ponto P-161, de c.g.a. 61°51’32.74”W e
8°48’37.17”S, coincidente com o Marco M07S da Ter-
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ra Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-162,
de c.g.a. 61°51’36.02”W e 8°47’32.02”S, coincidente
com o Marco M06S da Terra Indígena; segue em linha
reta até o Ponto P-163, de c.g.a. 61°51’3.02”W e
8°46’52.35”S, coincidente com o Marco M05S da Terra Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-164,
de c.g.a. 61°50’33.74”W e 8°46’16.99”S, coincidente
com o Marco M04S da Terra Indígena; segue em linha
reta até o Ponto P-165, de c.g.a. 61°50’43.56”W e
8°45118.40”S, coincidente com o Marco M03S da Terra Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-166,
de c.g.a. 61°50’17.37”W e 8°44’18.17”S, coincidente
com o Marco M02S da Terra Indígena; segue em linha
reta até o Ponto P-167, de c.g.a. 61°49’6.40”W e
8°44’24.79”S, coincidente com o Marco M01S da Terra Indígena; segue em linha reta até o Ponto P-168,
de c.g.a. 61°48’18.07”W e 8°44129.30”S, coincidente
com o Marco SAT-P13 da Terra Indígena Tenharim
Marmelos; segue em linha reta até o Ponto P-169, de
c.g.a. 61°48’3.33”W e 8°44’45.64”S, localizado na cabeceira do rio Branco; segue a jusante pela margem
direita desse rio até o Ponto P-170, de c.g.a.
61°35’25.93”W e 8°7’23.13”S, localizado na foz do rio
dos Macacos, na margem direita do rio Branco; segue
a montante pela margem esquerda do rio dos Macacos
até o Ponto P-171, de c.g.a. 61°32’9.96”W e
8°13’26.10”S, localizado em frente à foz de um igarapé sem denominação; segue a montante pela margem
esquerda do igarapé até o Ponto P-172, de c.g.a.
61°28’30.34”W e 8°15’54.26”S, localizado na confluência com um curso d’água tributário de sua margem
direita; seque a montante pela margem esquerda desse tributário até o Ponto P-173, de c.g.a. 61°27’15.83”W
e 8°15’48.26”S, localizado em sua cabeceira; seque
em linha reta até o Ponto P-174, de c.g.a. 61°26’58.65”W
e 8°16’31.97”S, localizado na cabeceira de um curso
d’água sem denominação, tributário do igarapé Boré;
segue em linha reta até o Ponto P-175, de c.g.a.
61°26’44.50”W e 8°16’39.94”S, localizado na cabeceira de outro curso d’água sem denominação, tributário
do igarapé Boré; segue a jusante pela margem direita
desse curso d’água até o Ponto P-176, de c.g.a.
61°23’37.04”W e 8°18’2.90”S, localizado na confluência com outro tributário do igarapé Boré; segue a montante pela margem esquerda desse curso d’água até
o Ponto P-177, de c.g.a. 61°23’20.38”W e 8°16’12.63”S,
localizado em sua cabeceira; segue em linha reta até
o Ponto P-178, de c.g.a. 61°22’50.68”W e 8°16’25.31”S,
localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação, formador do rio Machadinho; se¬gue a jusante
pela margem direita desse igarapé até o Ponto P-179,
de c.g.a. 61°19’31.81”W e 8°14’54.91”S, localizado na
confluência com o rio Machadinho; segue a montante

764

22146 Quarta-feira 30

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pela margem esquerda do rio Machadinho até o Ponto P-180, de c.g.a. 61°25’14.44”W e 8º0’22.40”S, localizado em sua cabeceira; segue em linha reta até o
Ponto P-181, de c.g.a. 61°24’44.91”W e 8°0’19.76”S,
localizado na cabeceira de um tributário de um igarapé sem denominação; segue a jusante pela margem
direita do tributário até o Ponto P-182, de c.g.a.
61°24’7.82”W e 8º0’28.38”S, localizado em sua confluência com o curso principal do igarapé; segue em
linha reta até o Ponto P-183, de c.g.a. 61°23’30.28”W
e 8°0’24.34”S; segue em linha reta até o Ponto P-184,
de c.g.a. 61°22’33.90”W e 8°0’57.20”S; segue em linha
reta até o Ponto P-185, de c.g.a. 61°22’38.39”W e
8°1’29.44”S; segue em linha reta até o Ponto P-186,
de c.g.a. 61°21’22.84”W e 8°2’31.48”S; segue em linha
reta até o Ponto P-187, de c.g.a. 61°20’51.91”W e
8°2’41.93”S; segue em linha reta até o Ponto P-188,
de c.g.a. 61°20’19.25”W e 8°2’42.47”S; segue em linha
reta até o Ponto P-189, de c.g.a. 61°19’46.99”W e
8°2’37.40”S; segue em linha reta até o Ponto P-190,
de c.g.a. 61°19’17.41”W e 8°2’23.62”S; segue em linha
reta até o Ponto P-191, de c.g.a. 61°18’58.71”W e
8°2’39.14”S, localizado na foz de um tributário do igarapé do Borrachudo; segue a montante pela margem
esquerda do igarapé até o Ponto P-192, de c.g.a.
61°18’19.17”W e 8°3’9.28”S, localizado na confluência
com um pequeno tributário do igarapé Borrachudo;
segue a montante pela margem esquerda desse tributário até o Ponto P-193, de c.g.a. 61°17’23.21”W e
8°4’1.18”S, localizado em sua cabeceira; segue em
linha reta até o Ponto P-194, de c.g.a. 61°17’10.28”W
e 8°4’31.07”S; segue em linha reta até o Ponto P-195,
de c.g.a. 61°16’57.15”W e 8°5’0.87”S; segue em linha
reta até o Ponto P-196, de c.g.a. 61°16’44.02”W e
8°5’30.68”S; segue em linha reta até o Ponto P-197,
de c.g.a. 61°16’13.44”W e 8°5’42.10”S; segue em linha
reta até o Ponto P-198, de c.g.a. 61°15’52.16”W e
8°5’49.36”S, localizado na cabeceira de um igarapé
sem denominação, tributário do igarapé Jará; segue a
jusante pela margem direita desse tributário até o Ponto P-199, de c.g.a. 61°14’40.14”W e 8°6’48.91”S, localizado na confluência com outro tributário sem denominação; segue em li¬nha reta até o Ponto P-200,
de c.g.a. 61°13’39.07”W e 8°9’36.74”S, localizado na
confluência de dois igarapés sem denominação; segue
em linha reta até o Ponto P-201, de c.g.a. 61°12’37.63”W
e 8°10’46.06”S, localizado na foz de um pequeno tributário de um igarapé sem denominação; segue a
montante pela margem esquerda do igarapé até o
Ponto P-202, de c.g.a. 61°13’53.94”W e 8°13’33.28”S,
localizado na foz de um tributário sem denominação;
segue a montante pela margem esquerda desse tributário, em direção sul, até o Ponto P-203, de c.g.a.
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61°15’2.31”w e 8°16’6.55”S, localizado em sua cabeceira; segue em linha reta até o Ponto P-204, de c.g.a.
61°14’32.80”W e 8°15’52.56”S; segue em linha reta
até o Ponto P-205, de c.g.a. 61°14’3.30”W e
8°15’38.57”S; segue em linha reta até o Ponto P-206,
de c.g.a. 61°13133.80”W e 8°15’24.58”S; segue em
linha reta até o Ponto P-207, de c.g.a. 61°13’4.30”W e
8°15’10.59”S; segue em linha reta até o Ponto P-208,
de c.g.a. 61°12’34.42”W e 8°15’23.77”S; segue em linha reta até o Ponto P-209, de c.g.a. 61°12’7.21”W e
8°15’5.75”S; segue em linha reta até o Ponto P-210,
de c.g.a. 61°11’38.73”W e 8°14’49.81”S; segue em linha reta até o Ponto P-211, de c.g.a. 61°11’7.14”W e
8°14’41.50”S; segue em linha reta até o Ponto P-212,
de c.g.a. 61°10’34.61”W e 8°14’44.59”S; segue em linha reta até o Ponto P-213, de c.g.a. 61°10’16.03”W
e 8°15’11.36”S; segue em linha reta até o Ponto P-214,
de c.g.a. 61°10’13.44”W e 8°15’43.80”S; segue em linha reta até o Ponto P-215, de c.g.a. 61°9’54.48”W e
8°16’10.31”S; segue em linha reta até o Ponto P-216,
de c.g.a. 61°9’22.08”W e 8°16’14.46”S; segue em linha
reta até o Ponto P-217, de c.g.a. 61°9’11.28”W e
8°16’2.25”S; segue em linha reta até o Ponto P-218,
de c.g.a. 61°8’39.34”W e 8°15’55.38”S; segue em linha
reta até o Ponto P-219, de c.g.a. 61°8’7.91”W e
8°15132.04”S; segue em linha reta até o Ponto P-220,
de c.g.a. 61°7’54.28”W e 8°15’41.02”S; segue em linha
reta até o Ponto P-221, de c.g.a. 61°7’23.04”W e
8°15131.49”S; segue em linha reta até o Ponto P-222,
de c.g.a. 61°6’52.17”W e 8°15’20.84”S; segue em linha
reta até o Ponto P-223, de c.g.a. 61°6’20.36”W e
8°15’13.38”S; segue em linha reta até o Ponto P-224,
de c.g.a. 61°6’14.01”W e 8°14’41.46”S; segue em linha
reta até o Ponto P-225, de c.g.a. 61°6’8.13”W e
8°14’9.44”S; segue em linha reta até o Ponto P-226,
de c.g.a. 61°5’38.44”W e 8°14’23.02”S; segue em linha
reta até o Ponto P-227, de c.g.a. 61°5’7.24”W e
8°14’46.66”S; segue em linha reta até o Ponto P-228,
de c.g.a. 61°4’47.85”W e 8°14’34.57”S; segue em linha
reta até o Ponto P-229, de c.g.a. 61°4’59.75”W e
8°14’4.26”S; segue em linha reta até o Ponto P-230,
de c.g.a. 61°4’42.01”W e 8°13’36.94”S; segue em linha
reta até o Ponto P-231, de c.g.a. 61°4’15.91”W e
8°13’17.37”S; segue em linha reta até o Ponto P-232,
de c.g.a. 61°3’57.31”W e 8°12’ 50.61”S; segue em linha
reta até o Ponto P-233, de c.g.a. 61° 3’58.31”W e
8°12’18.08”S; segue em linha reta até o Ponto P-234,
de c.g.a. 61°4’13.16”W e 8°11’49.09”S; segue em linha
reta até o Ponto P-235, de c.g.a. 61°4’40.64”W e
8°11’31.50”S; segue em linha reta até o Ponto P-236,
de c.g.a. 61°4’36.19”W e 8°1115.14”S, localizado na
cabeceira de um igarapé sem denominação, tributário
da margem esquerda do rio Roosevelt; segue a jusan-
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te pela margem direita do igarapé até o Ponto P-237,
de c.g.a. 61°3’50.00”W e 8°7’8.21”S, localizado em sua
foz, no rio Roosevelt; segue em linha reta, atravessando esse rio, até o Ponto P-238, de c.g.a. 61°3’34.33”W
e 8°7’7.29”S, localizado na margem direita do rio Roosevelt; segue a jusante pela margem direita do rio até
o Ponto-001, marco inicial deste memorial descritivo.
§ 1° Os limites descritos no caput são referenciados nas cartas topográficas da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em escala
1:100.000: SB.20-Z-D
V (Vila do Carmo); SC.20-X-B-II (igarapé Taboca); SC.20-X-B
III (rio Paxiúba); SC.20-X-B-V (igarapé São Liberato); SC.20- X-B-IV (igarapé Preto); SC.20-X-B-I
(rio Machadinho); SC.20-X¬A-VI (rio dos Marmelos);
SC.20-X-C-III (rio Ji-Paraná); SC.20- X-A-V (Tabajara); SC.20-X-A-III (rio dos Macacos) e SB.20-Z-D IV
(igarapé Jatuarana).
§ 2° O leito da Estrada do Estanho e o leito menor do rio Roosevelt no trecho compreendido entre os
pontos do memorial descritivo P-050 e P-238 ficam
excluídos dos limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, passando a integrar sua zona de
amortecimento, cujos limites e normas de utilização
serão estabelecidos no plano de manejo da unidade
de conservação.
§ 3° Ficam excluídas dos limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos as áreas de alagamento
do lago artificial a ser formado pela barragem da Usina
Hidroelétrica de Ta¬bajara em sua cota oitenta metros
e seus remansos.
§ 4° As demais áreas a comporem a zona de
amortecimento do Parque Nacional dos Campos Amazônicos serão definidas no plano de manejo da unidade.
Art. 6° Fica permitida, dentro dos limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, com a devida
autorização do órgão responsável pela unidade, a realização de estudos de viabilidade técnica, econômica
e ambiental do aproveitamento hidrelétrico de Tabajara, incluídos os Estudos de Impacto Ambiental – EIA.
Art. 7° As áreas excluídas na região norte do Parque Nacional dos Campos Amazônicos se destinam à
regularização fundiária dos ocupantes de áreas públicas da região do ramal do Pito Aceso e poderão ser
utilizadas para sanar necessidades de realocação de
ocupantes de áreas públicas abrangidas pelos novos
limites da unidade de conservação.
§ 1° Fica a União autorizada a alienar diretamente, por meio de dispensa de licitação, as áreas públicas
federais antropizadas, desafetadas e não ocupadas,
que não excedam a 1.500 ha, aos ocupantes de áreas
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abrangidas pelos novos limites do Parque Nacional dos
Campos Amazônicos definidos no art. 5°.
§ 2° Só terão direito à realocação de que trata o
caput os ocupantes que atendam, na área a ser desocupada, aos requisitos previstos no art. 5° da Lei n°
11.952, de 25 de junho de 2009.
§ 3º Na hipótese de não haver área suficiente no
ramal do Pito Aceso para a realocação de que trata
o caput, a União poderá identificar outras áreas para
essa finalidade.
§ 4° A realocação de que trata o caput deverá
ser realizada pela União.
§ 5° O valor a ser pago pelos ocupantes do Parque
Nacional dos Campos Amazônicos para a aquisição
das áreas de que trata este artigo será compensado
com o valor da indenização a que fariam jus em decorrência da desocupação da área situada na unidade
de conservação nas hipóteses legalmente admitidas.
§ 6° As áreas de reserva legal das propriedades
rurais deverão estar alocadas em bloco e contíguas
aos limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, salvo impossibilidade devidamente justificada
pelo órgão ambiental competente.
§ 7° As áreas públicas federais desafetadas em
decorrência do disposto no art. 5° e que ainda forem dotadas de cobertura florestal somente poderão ser destinadas para Projetos de Manejo Florestal Sustentável.
Art. 8° O art. 115 da Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 115. Ficam redefinidos os limites do
Parque Nacional Mapinguari, criado pelo Decreto de 5 de junho de 2008, atualmente localizado no Estado do Amazonas, nos Municípios
de Canutama e Lábrea, que passa a incluir em
seus limites a área de cerca de 172.430 ha
descrita em conformidade com os arts. 116 e
117, localizada no Município de Porto Velho,
Estado de Rondônia.”(NR)
Art. 9° O art. 117 da Lei n° 12.249, de 11 de junho
de 2010, vigorar com a seguinte redação:
“Art. 117. Ficam excluídos da área de
ampliação do Parque Nacional Mapinguari,
descrita no art. 116:
I – o polígono com a seguinte descrição:
inicia-se no Ponto 18, de c.p.a. 259763 E e
8958250 N, localizado sobre a divisa entre os
Estados do Amazonas e de Rondônia; deste,
segue para o Ponto 19, de c.p.a. 264103 E e
8955061 N, que coincide com o Ponto 91 do
memorial descritivo constante do Decreto de 5
de junho de 2008, que criou o Parque Nacional
Mapinguari; deste, segue para o Ponto 20, que
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coincide com o Ponto 90 do memorial descritivo
do Parque Nacional Mapinguari (Decreto de 5
de junho de 2008), localizado na nascente do
rio Coti, com c.p.a. 266000 E e 8956158 N; deste, segue a montante pela margem esquerda
do rio Coti para o Ponto 21, que coincide com
o Ponto 89 do memorial descritivo do Parque
Nacional Mapinguari, localizado na confluência
do rio Coti com o igarapé Branco, com c.p.a.
268336 E e 8973087 N; deste, segue a montante pela margem direita do igarapé Branco
até o Ponto 22, que coincide com o Ponto 88
do memorial descritivo do Parque Nacional
Mapinguari, de c.p.a. 273632 E e 8963034 N;
deste, segue em linha reta para o Ponto 23, de
c.p.a. 278170 E e 8958856 N; deste, segue em
linha reta para o Ponto 24, de c.p.a. 279192 E
e 8955010 N; deste, segue em linha reta para
o Ponto 25, de c.p.a. 277575 E e 8950507 N;
deste, segue em linha reta para o Ponto 26,
de c.p.a. 277559 E e 8947119 n N; deste, segue em linha reta para o Ponto 27, de c.p.a.
274278 E e 8947516 N; deste, segue em linha reta para o Ponto 28, de c.p.a. 271378 E
e 8948477 N; deste, segue em linha reta para
o Ponto 29, de c.p.a. 266234 E e 8947989 N;
deste, segue em linha reta para o Ponto 30, de
c.p.a. 262693 E e 8950980 N; deste, segue em
linha reta para o Ponto 31, de c.p.a. 256665 E
e 8951499 N; deste, segue em linha reta para
o Ponto 32, de c.p.a. 256985 E e 8953483 N;
deste, segue em linha reta para o Ponto 33,
de c.p.a. 259510 E e 8956411 N; deste, segue
em linha reta para o Ponto 18, ponto inicial
desta descrição;
II – a área que será inundada pelo lago
artificial a ser formado pela barragem da Usina
Hidroelétrica – UHE de Jirau, até a cota noventa metros, nível do barramento, e também
a área acima desta cota a ser inundada em
função do efeito remanso, cuja cota altimétrica limite aumenta gradativamente em direção
a montante até a cota altimétrica aproximada
noventa e três metros e trinta e dois centímetros, atingida no ponto de coordenadas planas
aproximadas – c.p.a. 234.115 E e 8.938.992 N;
III – a área que será inundada pelo lago
artificial a ser formado pela barragem da UHE
de Santo Antônio, que se inicia no ponto de
c.p.a. 332.474 E e 8.992.048 N, de cota altimétrica aproximada setenta e três metros
e cinquenta centímetros até o limite da área
destinada ao canteiro de obras da UHE de Ji-
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rau, na cota altimétrica aproximada setenta e
quatro metros;
IV – o polígono de aproximadamente
163 ha com a seguinte descrição: inicia-se no
Ponto 1, localizado sobre o limite da Estação
Ecológica Estadual da Serra dos Três Irmãos
– EEESTI, de c.p.a. 330.556 E e 8.991.532
N; deste, segue em linha reta, ainda confrontando com a EEESTI até o Ponto 2, de c.p.a.
332.658 E e 8.992.629 N; deste, segue em
linha reta, com azimute 133°47’9” por uma
distância aproximada de 396,2 m até o Ponto
3, de c.p.a. 332.944 E e 8.992.355 N; deste,
segue pela margem direita do igarapé sem
denominação, afluente pela margem esquerda
do igarapé Maparaná, até o Ponto 4, de c.p.a.
332.474 E e 8.992.048 N; deste, segue pela
margem esquerda do futuro lago artificial da
UHE Santo Antônio, que inundará neste trecho,
em função do efeito remanso, as terras localizadas até a cota altimétrica aproximada setenta
e três metros e cinquenta centímetros, até o
Ponto 1, início da descrição deste polígono; e
V – o polígono de aproximadamente
1.055 ha sobreposto à área declarada de utilidade pública destinada ao canteiro de obras
da UHE de Jirau, com a seguinte descrição:
inicia-se no Ponto 1, localizado sobre o atual limite do Parque Nacional Mapinguari, na
cota altimétrica aproximada noventa metros,
de c.p.a. 320.771 E e 8.979.846 N; daí segue
confrontando com a área destinada ao canteiro de obras da UHE Jirau, com o azimute de
284°47’20” e distância de 44,07 m até o Ponto
2, de c.p.a. 320.728 E e 8.979.858 N; daí, segue
com a mesma confrontação, com o azimute
de 270°53’5” e distância de 3.003,10 m até o
Ponto 3, de c.p.a. 317.725 E e 8.979.902 N;
deste, segue em linha reta, ainda com a mesma confrontação, com o azimute de 204°55’35”
e distância de 5.150.73 m, até o Ponto 4, de
c.p.a. 315.550 E e 8.975.223 N; deste, segue
em direção a jusante, pela margem esquerda
do futuro lago artificial da UHE Jirau, pela cota
altimétrica aproximada noventa metros até o
Ponto 1, início desta descrição.
Parágrafo único. Nos momentos em que
os níveis dos lagos das UHE Jirau e Santo
Antônio estiverem abaixo das cotas altimétricas mencionadas nos incisos II e III do caput,
ficam proibidas atividades agropecuárias, de
mineração, edificações permanentes ou temporárias e quaisquer outros empreendimentos
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nestas faixas das margens esquerdas temporariamente emersas dos referidos lagos.”(NR)
Art. 10. Ficam excluídas dos limites da Floresta Nacional de Itaituba I, localizada nos Municípios
de Itaituba e Trairão, no Estado do Pará, criada pelo
Decreto n° 2.481, de 2 de fevereiro de 1998, as áreas
compreendidas pelos polígonos discriminados pelos
seguintes memoriais descritivos, totalizando uma área
aproximada de 7.705,34 ha:
I – A-001: inicia-se no ponto IT113, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69,
MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas,
Sistema UTM: E=517036.57 m e N=9427818.68 m; daí,
segue a jusante pela margem direita do rio Tapajós até
o ponto P-1 (E=517800 m e N=9428500 m), constante
do Decreto n° 2.481, de 2 de fevereiro de 1998, situado na confluência com o igarapé Putica; daí, segue a
montante pelo igarapé Putica até o Ponto TPJ-325-1
(E=526266.43 m
e N=9417764.64 m); daí, segue a jusante pelo
igarapé Putica, pela curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros, até o Ponto IT114 (E=517338.33
m e N=9427661.65 m); dai, segue com o azimute
297°29’31” e a distância de 340,17 m até o Ponto IT113
(E=517036.57 m e N=9427818.68 m), início de descrição, fechando assim o perímetro acima descrito; e
II – A-002: inicia-se se no ponto IT120, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=516259.61
m e N=9421282.62 m; daí, segue com o azimute de
195°57’30” e a distância de 5.181,59 m até o ponto
IT121 (E=514834.99 m e N=9416300.72 m); daí, segue
com o azimute de 272°12’03” e a distância de 1.158,36
m até o ponto IT122 (E=513677.48 m e N=9416345.20
m); daí, segue com o azimute de 349°44’26” e a distância de 2.687,41 m até o ponto IT123 (E=513198.84
m e N=9418989.64 m); daí, segue com o azimute de
8°26’03” e a distância de 966,13 m até o ponto IT124
(E=513340.54 m e N=9419945.33 m); daí, segue com
o azimute de 324°36’16” e a distância de 1.359,31 m
até o ponto IT125 (E=512553.20 m e N=9421053.40
m); daí, segue com o azimute de 325°43’32” e a distância de 1.459,55 m até o ponto IT126 (E=511731.24
m e N=9422259.50 m); daí, segue com o azimute de
291°01’16” e a distância de 1.663,21 m até o ponto
IT127 (E=510178.72 m e N=9422856.11 m); daí, segue
com o azimute de 276°07’55” e a distância de 930,87
m até o ponto IT128 (E=509253.18 m e N=9422955.54
m); daí, segue com o azimute de 320°47’47” e a distância de 704,45 m até o ponto IT129 (E=508807.91
m e N=9423501.43 m); daí, segue a montante do rio
Tapajós e a montante do rio Ratão, pela curva de ní-
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vel de elevação setenta metros, até o ponto JTB-1
(E=526113.48 m e N=9385151,56 m); daí, segue com
o azimute de 270°00’00” e a distância de 738,48 m
até o ponto P-7 (E=525375.00 m e N=9385150.00 m)
constante do Decreto 2.481, de 2 de fevereiro de 1998;
daí, segue a jusante pela margem direita do rio Ratão
até o ponto PO (E=502950.00 m e N=9412625.00 m)
constante do Decreto 2.481, 2 de fevereiro de 1998;
daí, segue a jusante pela margem direita do rio Tapajós
até o ponto IT113 (E=517036.57 m e N=9427818.68
m); daí, segue com o azimute de 117°29’31” e a distância de 340,17 m até o ponto IT114 (E=517338.33
m e N=9427661.65 m); daí, segue com o azimute de
193°58’04” e a distância de 582,33 m até o ponto IT115
(E=516896.01 m e N=9427253.57 m); daí, segue com
o azimute de 195°35’17” e a distância de 1.441,68 m
até o ponto IT116 (E=516508.61 m e N=9425864.92
m) ; dai, segue com o azimute de 235°22’18” e a distância de 886,56 m até o ponto IT117 (E=515779.10
m e N=9425361.14 m); daí, segue com o azimute de
173°04’58” e a distância de 1.068,95 m até o ponto
IT118 (E=515907.83 m e N=9424299.97 m); daí, segue
com o azimute de 176°01’44” e a distância de 1.865,32
m até o ponto IT119 (E=516037.01 m e N=9422439.13
m); daí, segue com o azimute de 169°06’19” e a distância de 1.177,74 m até o ponto IT120 (E=516259.61
m e N=9421282.62 m), início de descrição, fechan¬do
assim o perímetro acima descrito.
Art. 11. Ficam excluídas dos limites da Floresta Nacional de Itaituba II, localizada nos Municípios
de Itaituba e Trairão, no Estado do Pará, criada pelo
Decreto 2.482, de 2 de fevereiro de 1998, as áreas
compreendidas pelos polígonos discriminados pelos
seguintes memoriais descritivos, totalizando uma área
aproximada de 28.453,35 ha:
I – A-001: inicia-se no ponto TPJ325-1 localizado no igarapé Putica, georreferenciado no Sistema
Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W,
coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema
UTM: E=526266.43 m e N=9417764.64 m; daí, segue
a jusante pela margem direita do referido igarapé até
a sua foz com o rio Tapajós; daí, segue pela margem
direita do rio Tapajós até o ponto IT001 (E=537669.19
m e N=9474168.54 m); daí, segue com o azimute de
82°45’34” e a distância de 353,63 m até o ponto IT002
(E=538019.99 m e N=9474213.11 m); daí, segue a
montante do rio Tapajós, pela curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros, até o ponto TPJ325-1
(E=526266.43 m e N=9417764.64 m), início de descrição, fechando assim o perímetro acima descrito;
II – A-002: inicia-se no ponto IT003, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69,
MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas,
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Sistema UTM: E=540571.45 m e N=9474541.42 m;
daí, segue com o azimute de 82°40’44” e a distância
de 650,01 m até o ponto IT004 (E=541216.16 m e
N=9474624.26 m); daí, segue pela curva de nível de
elevação cinquenta e cinco metros até o ponto IT003
(E=540571.45 m e N=9474541.42 m), início de descrição, fechando assim o perímetro acima descrito;
III – A-003: inicia-se no ponto IT005, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=542166.44
m e N=9474746.35 m; daí, segue com o azimute de
82°40’44” e a distância de 597,49 m até o ponto IT006
(E=542759.06 m e N=9474822.49 m); daí, segue pela
curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros
até o ponto IT005 (E=542166.44 m e N=9474746.35
m), início de descrição, fechando assim o perímetro
acima descrito;
IV – A-004: inicia-se no ponto IT007, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=545556.02
m e N=9475181.84 m; daí, segue com o azimute de
82°40’44” e a distância de 174,30 m até o ponto IT008
(E=545728.89 m e N=9475204.05 m); daí, segue pela
curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros
até o ponto IT007 (E=545556.02 m e N=9475181.84
m), início de descrição, fechando assim o perímetro
acima descrito;
V – A-005: inicia-se no ponto IT009, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=546466.56
m e N=9475298.83 m; daí, segue com o azimute de
82°40’44” e a distância de 148,99 m até o ponto IT010
(E=546621.57 m e N=9475302.90 m); daí, segue pela
curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros
até o ponto IT009 (E=546466.56 m e N=9475298.83
m), início de descrição, fechando assim o perímetro
acima descrito;
VI – A-006: inicia-se no ponto IT011, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=548283.00
m e N=9475532.20 m; daí, segue com o azimute de
82°40’44” e a distância de 90,74 m até o ponto IT012
(E=548373.01 m e N=9475543.77 m); daí, segue pela
curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros
até o ponto IT011 (E=548283.00 m e N=9475532.20
m), inicio de descrição, fechando assim o perímetro
acima descrito;
VII – A-007: inicia-se no ponto IT013, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DA-
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TUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=548981.79
m e N=9475621.98 m; daí, segue com o azimute de
82°40’44” e a distância de 120,31 m até o ponto IT014
(E=549101.12 m e N=9475637.32 m); dai, segue pela
curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros
até o ponto IT013 (E=542981.79 m e N=9475621.98
m), início de descrição, fechando assim o perímetro
acima descrito;
VIII – A-008: inicia-se no ponto IT015, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=549248.68
m e N=9475656.27 m; daí, segue com o azimute de
82°40’44” e a distância de 418,80 m até o ponto IT016
(E=549664.07 m e N=9475709.64 m); daí, segue pela
curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros
até o ponto IT015 (E=549248.68 m e N=9475656.27
m), início de descrição, fechando assim o perímetro
acima descrito com uma área superficial de 7,32 ha;
IX – A-009: inicia-se no ponto IT017, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: 1=549795.05 m
e N=9475726.47 m; daí, segue com o azimute de
82°40’44” e a distância de 84,69 m até o ponto IT018
(E=549879.05 m e N=9475737.26 m); dai, segue pela
curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros
até o ponto IT017 (1=549795.05 m e N=9475726.47
m), inicio de descrição, fechando assim o perímetro
acima descrito;
X – A-010: inicia-se no ponto IT019, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=551693.91
m e N=9475970.44 m; daí, segue com o azimute de
82°40’44” e a distância de 129,19 m até o ponto IT020
(1=551822.04 m e 1=9475986.90 m); daí, segue pela
curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros
até o ponto IT019 (1=551693.91 m e N=9475970.44
m), início de descrição, fechando assim o perímetro
acima descrito com uma área superficial de 1,65 ha;
XI – A-011: inicia-se no ponto IT021, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: 1=553468.81 m
e N=9476198.48 m; daí, segue pela curva de nível
de elevação cinquenta e cinco metros, margeando
um afluente sem denominação da margem direita
do rio Tapajós, até o ponto IT022 (1=551110.33 m e
N=9453754.00 m); daí, segue pela curva de nível de
elevação cinquenta e cinco metros, margeando o a
fluente a jusante, até o ponto TPJ325-2 (E=559221.22
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m e N=9473202.60 m); dai, segue a montante pela margem esquerda do rio Jamanxim, pela curva de nível de
elevação cinquenta e cinco metros até o ponto IT023
(E=557502.69 m e N=9436411.50 m), localizado na
margem esquerda do rio Jamanxim; daí, segue com
o azimute de 86° 34’34” e uma distância de 962,80 m
até o ponto IT023-A (E=558463.77 m e N=9436469.00
m), localizado na margem direita do referido rio; dai,
seque a jusante pela margem direita do rio Jamanxim, pela curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros até o ponto TPJ325-3 (E=561091.28 m e
N=9457753.62 m); daí, segue a montante pela margem esquerda do igarapé Jamanxinzinho, pela curva
de nível de elevação cinquenta e cinco metros, até o
ponto TPJ325-4 (E=571817.95 m e N=9448224.29 m);
daí, segue com o azimute de 13°30’35” e a distância
de 31,12 m até o ponto TPJ325-5 (E=571825.22 m e
N=9448254.55 m); dai, segue a jusante pela margem
direita do igarapé Jamanxinzinho, pela curva de nível
de elevação cinquenta e cinco metros, até o ponto
TPJ325-6 (E=561169.23 m e N=9458144.19 m); daí,
segue a jusante pela margem direita do rio Jamanxinzinho, margeando o igarapé São Raimundo, pela curva
de nível de elevação cinquenta e cinco metros, até o
ponto TPJ325-7 (E=567599.32 m e N=9476602.50 m);
daí, segue pela curva de nível de elevação cinquenta e
cinco metros, margeando afluentes sem denominação
da margem direita do rio Tapajós, até o ponto IT024
(E=568004.82 m e N=9478066.06 m); daí, segue com
o azimute de 262°40’44” e a distância de 14.654,40 m
até o ponto IT021 (E=553468.81 m e N=9476198.48
m), início de descrição, fechando assim o perímetro
acima descrito;
XII – A-012: inicia-se no ponto IT025, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM –
SAD69, MC-57°w, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=568900.67 m e N=9478181.16
m; daí, segue com o azimute de 82°40’44” e a distância de 157,30 m até o ponto IT026 (E=569056.69 m e
N=9478201.20 m); daí, segue pela curva de nível de
elevação cinquenta e cinco metros até o ponto IT025
(E=568900.67 m e N=9478181.16 m), início de descrição, fechando assim o perímetro acima descrito;
XIII – A-013: inicia-se no ponto IT027, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=569183.50
m e N=9478217.49 m; daí, segue com o azimute de
82°40’44” e a distância de 81,47 m até o ponto IT028
(E=569264.31 m e N=9478227.88 m); daí, segue pela
curva de ní¬vel de elevação cinquenta e cinco metros
até o ponto IT027 (E=569183.50 m e N=9478217.49
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m), início de descrição, fechan¬do assim o perímetro
acima descrito;
XIV – A-014: inicia-se no ponto IT029, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=572877.31
m e N=9478692.08 m; daí, segue com o azimute de
82°40’44” e a distância de 45,15 m até o ponto IT030
(E=572925.39 m e N=9478698.26 m); dai, segue pela
curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros
até o ponto 17029 (E=572877.31 m e N=9478692.08
m), início de descrição, fechando assim o perímetro
acima descrito;
XV – A-015: inicia-se no ponto IT031, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=574551.12
m e N=9478907.13 m; daí, segue com o azimute de
82°40’44” e a distância de 269,36 m até o ponto IT032
(E=574818.28 m e N=9478941.45 m); daí, segue pela
curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros
até o ponto IT031 (E=574551.12 m e N=9478907.13
m), início de descrição, fechan¬do assim o perímetro
acima descrito;
XVI – A-016: inicia-se no ponto IT033, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=575203.85
m e N=9478990.99 m; daí, segue com o azimute de
82°40’44” e a distância de 137,41 m até o ponto IT034
(E=575340.14 m e N=9479008.50 m); daí, segue pela
curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros
até o ponto IT035 (E=575921.73 m e N=9479082.91
m); daí, segue com o azimute de 82°26’41” e a distância de 76,54 m até o ponto IT036 (E=575997.61 m e
N=9479092.97 m); daí, segue pela curva de nível de
elevação cinquenta e cinco metros até o ponto IT033
(E=575203.85 m e N=9478990.99 m), início de descrição, fechando assim o perímetro acima descrito;
XVII – A-017: inicia-se no ponto IT037, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=577687.19
m e N=9479310.05 m; daí, segue com o azimute de
82°40’44” e a distância de 12,39 m até o ponto IT038
(E=577699.48 m e N=9479311.63 m); daí, segue pela
curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros
até o ponto IT039 (E=578161.91 m e N=9479371.04
m); daí, segue com o azimute de 82°40’44” e a distância de 56,25 m até o ponto IT040 (E=578217.70 m e
N=9479378.21 m); daí, segue pela curva de nível de
elevação cinquenta e cinco metros até o ponto IT041
(E=579909.13 m e N=9479595.53 m); daí, segue com
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o azimute de 82°40’44” e a distância de 205,20 m até
o ponto IT042 (B=580112.66 m e N=9479621.68 m);
daí, segue pela curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros até o ponto IT043 (E=580406.21
m e N=9479659.39 m); daí, segue com o azimute de
82°40’44” e a distância de 215,68 m até o ponto IT044
(B=580620.13 m e N=9479686.88 m); daí, segue pela
curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros
até o ponto IT037 (E=577687.19 m e N=9479310.05
m), início de descrição, fechando assim o perímetro
acima descrito;
XVIII – A-018: inicia-se no ponto IT045, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E=581056.12 m
e N=9479742.89 m; daí, segue a montante pela margem esquerda do rio Tucunaré pela curva de nível de
elevação cinquenta e cinco metros até o ponto IT050
(E=585686.68 ta e N=9467092.17 m); daí, segue com
o azimute de 29°40’21” e a distância de 267,04 m até
o ponto IT049 (E=585818.88 m e N=9467324.19 m);
daí, segue pela curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros até o ponto IT048 (E=586909.73 m
e N=9468536.50 m); daí, segue com um azimute de
45°34’26” e a distância de 619,35 m até o ponto IT047
(E=587352.69 m e N=9468967.63 m); daí, segue a
jusante pela margem direita do rio Tucunaré pela curva de nível de elevação cinquenta e cinco metros até
o ponto IT046 (E=581943.22 m e N=9479856.87 m);
daí, segue com o azimute de 262°40’44” e a distância de 894,39 m até o ponto IT045 (E=581056.12 m e
N=9479742.99 m), início de descrição, fechando assim
o perímetro acima descrito.
Art. 12. Fica excluída dos limites da Floresta Nacional do Crepori, localizada no Município de Jacareacanga, no Estado do Pará, criada pelo Decreto de
13 de fevereiro de 2006, a área compreendida pelo
polígono discriminado pelo seguinte memorial descritivo: inicia-se no ponto 2B georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro ,DATUM- SAD69, MC-57°W,
coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema
UTM: (E=486962.77 m e N=9349841.91 m) localizado
na foz de um afluente sem denominação da margem
esquerda do rio Crepori; dai, segue a montante do referido afluente pela sua margem esquerda até o ponto
TPJ445-11B (E=480670.13 m e W=9344343.73 m); daí,
segue a jusante do referido igarapé, acompanhando a
curva de nível de elevação setenta metros, até o ponto TPJ445-11C (E=487065.54 m e N=9349763.57 m),
localizado na margem esquerda do rio Crepori; daí,
segue a montante pelo rio Crepori, acompanhando a
curva de nível de elevação setenta metros, até o ponto
TPJ445-12 (E=503899.97 m e N=9339149.98 m); daí,
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segue a jusante pela margem esquerda do rio Crepori,
até o ponto 2B, inicio da descrição, fechando assim o
perímetro acima descrito com uma área aproximada
de 856,12 ha.Art. 13. Fica excluída da Área de Proteção Ambiental do Tapajós, localizada nos Municípios
de Itaituba, Jacareacanga, Trairão e Novo Progresso,
no Estado do Pará, criada pelo Decreto de 13 de fevereiro de 2006, a área compreendida pelo polígono
discriminado pelo seguinte Memorial Descritivo: inicia-se no ponto P-0 (E=502950.00 m e N=9412625.00
m), georeferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SAD69, MC-57°W, coordenadas Plano
Retangulares Relativas, Sistema UTM; dai, segue a
montante pela margem direita do rio Tapajós até o
ponto TPJ445-2 (E=429963.13 m e N=9322574.00 m);
daí, segue com azimute de 81°40’46” com distância
de 1.365 m até o ponto TPJ445-4 (E=431057.97 m e
N=9321758.55 m); daí, segue a jusante do rio Tapajós,
pela curva de nível de elevação setenta metros, até o
ponto TPJ445-7 (E=432467.18 m e W=9325061.30) daí,
segue a montante pela margem esquerda do rio Pacu,
pela curva de nível de elevação setenta metros, até o
ponto TPJ445-8 (E=447037.23 m e N=9319536.60 m);
daí, segue a jusante pela margem direita do rio Pacu,
pela curva de nível de elevação setenta metros, até o
ponto TPJ445-9 (E=432838.79 m e N=9326224.10 m);
daí, segue a jusante pelo rio Tapajós, pela curva de nível de elevação setenta metros, margeando o igarapé
Cantagalo, até o ponto TPJ445-10 (E=465721.50 m e
N=9364483.70 m); daí, segue a montante pelo rio Crepori, pela curva de nivel de elevação setenta metros, até
o ponto TPJ445-11 (E=486957.02 m e N=9349852.00
m), localizado na foz de um afluente sem denominação da margem esquerda do rio Crepori; daí, segue
a montante do referido afluente, pela curva de nível
de elevação setenta metros, até o ponto TPJ445-11B
(E=480670.13 m e N=9344343.73 m); daí, segue a jusante pela margem esquerda do referido afluente até o
ponto 2B (E=486962.77 m e N=9349841.91 m), localizado na margem esquerda do rio Crepori; daí, segue
a montante pela margem esquerda do rio Crepori até
o ponto TPJ445-12 (E=503899.97 m e N=9339149.98
m); daí, segue a jusante pelo rio Crepori, pela curva de
nível de elevação setenta metros, até o ponto TPJ44513 (E=465886.97 m e N=9365787.70 m); dai, segue a
jusante pelo rio Tapajós, pela curva de nível de elevação setenta metros, margeando o igarapé Bacabal, até
o ponto TPJ445-14 (E=503396.69 m e N=9412418.00
m); daí, segue a montante pelo rio Ratão, pela curva de
nível de elevação setenta metros, até o ponto TPJ44515 (E=545788.59 m e N=9371935.67 m); daí, segue
a jusante pelo rio Ratão, pela curva de nível de elevação setenta metros, até o ponto JTB-1 (E=526113.48
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m e N=9385151.56 m); daí, segue com o azimute de
270°00’00” e a distância de 738,48 m até o ponto P-7
(E=525375.00 m e N=9385150.00 m); daí, segue a jusante pela margem direita do rio Ratão até a sua foz,
no ponto P-0 (E=502950.00 m e N=9412625.00 m),
início da descrição, fechando assim o perímetro acima
descrito com uma área aproximada de 19.915,88 ha.
Art. 14. As frações das áreas discriminadas no
inciso II do art. 2° e nos arts. 5°, 10, 11, 12 e 13 que,
eventualmente, não forem atingidas pela cota de inundação efetiva dos Aproveitamentos Hidrelétricos de
Tabajara, São Luiz do Tapajós e Jatobá serão reintegradas às unidades de conservação da qual foram
destacadas por efeito desta Lei, mediante ato próprio
do Poder Executivo Federal, dispensado o disposto no
§ 2° do art. 22 da Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000.
Art. 15. Nos momentos em que o nível dos lagos
dos Aproveitamentos Hidrelétricos de Tabajara, São
Luiz do Tapajós e Jatobá estiverem abaixo das cotas
altimétricas mencionadas no inciso II do art. 2° e nos
arts. 5°, 10, 11, 12 e 13, ficam proibidas atividades
agropecuárias, de mineração, edificações permanentes
ou temporárias e quaisquer outros empreendimentos
nestas faixas das margens temporariamente emersas.
Art. 16. Ficam excluídas da Floresta Nacional
do Tapajós, criada pelo Decreto n° 73.684, de 19 de
fevereiro de 1974, duas áreas totalizando aproximadamente 17.851 ha, sendo a primeira dessas áreas
no Município de Belterra, Estado do Pará, onde estão
situadas as comunidades de São Jorge, Nova Vida,
Nossa Senhora de Nazaré e Santa Clara, na margem
da rodovia BR-163, totalizando 11.990 ha; e a segunda, no Município de Aveiro, Estado do Pará, onde se
localiza a sede do Município e seu aglomerado urbano
da margem direita do rio Tapajós, bem como parte da
área rural do seu entorno, totalizando 5.861 ha.
Art. 17. A área a ser excluída da Floresta Nacional
do Tapajós, no Município de Belterra, Estado do Pará,
tem seus limites descritos a partir de base cartográfica elaborada pela Diretoria de Serviço Geográfico do
Exército, carta São Jorge (SA-21-Z-D-II), na escala
1:100.000, publicada em Projeção Universal Transversa
de Mercator, DATUM-SAD69, Fuso 21$, reprojetada
digitalmente para o DATUM SIRGAS 2000; e também
com au¬xílio de informações constantes na imagem de
satélite LANDSAT 5 TM, órbita ponto 227/62, com data
de passagem em 29/06/2010; e, principalmente, a partir
de levantamento planimétrico cadastral do perímetro do
imóvel denominado Comunidade São Jor¬ge, realizado
no ano de 2007, com o seguinte memorial descritivo:
inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 01, de
coordenadas planas aproximadas – c.p.a. 9.659.392 N
e 730.730 E, situado no limite com faixa de domínio da
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rodovia BR – 163; deste, segue confrontando com a
faixa de domínio da rodovia BR-163, até o vértice 02,
de c.p.a. 9.659.106 N e 730.733 E; deste, segue confrontando com a faixa de domínio da rodovia BR-163,
até o vértice 03, de c.p.a. 9.653.186 N e 728.981 E;
deste, segue confrontando com a faixa de domínio da
rodovia BR-163, até o vértice 04 de c.p.a 9.646.926 N
e 726.971 E; deste, segue confrontando com a faixa de
domínio da rodovia BR-163, até o vértice 05, de c.p.a.
9.644.589 N e 727.568 E; situado no limite com a área
de domínio da FLONA do Tapajós; deste, segue confrontando com a área de domínio da FLONA do Tapajós até o vértice 06, de c.p.a. 9.644.224 N e 726.665 E;
deste, segue confrontando com a área de domínio da
FLONA do Tapajós até o vértice 07, de c.p.a. 9.643.889
N e 725.693 E; deste, segue confrontando com a área
de domínio da FLONA do Tapajós até o vértice 08, de
c.p.a. 9.643.638 N e 724.794 E; deste, segue confrontando com a área de domínio da FLONA do Tapajós
até o vértice 09, de c.p.a. 9.643.345 N e 723.746 E;
deste, segue confrontando com a área de domínio da
FLONA do Tapajós até o vértice 10, de c.p.a. 9.643.093
N e 722.769 E; do vértice 10, segue em linha reta no
sentido Norte até o vértice 11, de c.p.a. 9.645.275 N
e 722.137 E, do vér¬tice 11, segue em linha reta, no
sentido Oeste até o vértice 12 de c.p.a. 9.645.558 N
e 721.297 E, do vértice 12, segue em linha reta, no
sentido Norte até o vértice 13, de c.p.a. 9.648.115 N
e 721.295 E, do vértice 13, segue em linha reta, no
sentido Oeste até o vértice 14, de c.p.a. 9.648.509 N
e 718.741 E; do vértice 14, segue em linha reta até o
vértice 15, de c.p.a. 9.649.524 N e 718.862 E; deste,
segue em linha reta até o vértice 16, de c.p.a. 9.650.521
N e 718.999 E; deste, segue em linha reta até o vértice
17, de c.p.a. 9.651.520 N e 719.121 E; deste, segue
em linha reta até o vértice 18, de c.p.a. 9.652.486 N
e 719.226 E; deste, segue em linha reta até o vértice
19, de c.p.a. 9.653.026 N e 719.284 E; deste, segue
em linha reta até o vértice 20, de c.p.a. 9.653.484 N
e 719.332 E; deste, segue em linha reta até o vértice
21, de c.p.a. 9.654.483 N e 719.429 E, do vértice 21,
segue em linha reta no sentido Nordeste até o vértice
22, de c.p.a. 9.655.604N e 720.995 E, do vértice 22
segue em linha reta, no sentido Norte até o vértice 23
de c.p.a. 9.657.061 N e 720.974 E; do vértice 23, segue
em linha reta, no sentido Leste, até o vér¬tice 24, de
c.p.a. 9.658.663 N e 724.656 E; do vértice 24, segue
em linha reta, até o vértice 25, de c.p.a. 9.658.669 N
e 725.687 E; deste, segue em linha reta até o vértice
26, de c.p.a. 9.658.706 N e 726.700 E; deste, segue
em linha reta até o vértice 27, de c.p.a. 9.658.745 N
e 727.752 E; deste, segue em linha reta até o vértice
28, de c.p.a. 9.658.956 N e 728.763 E; deste, segue
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em linha reta até o vértice 29, de c.p.a. 9.659.195 N
e 729.750 E; deste, segue em linha reta até o vértice
30, de c.p.a. 9.659.339 N e 730.404 E; deste, segue
em linha reta até o vértice 01, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma área aproximada de 11.990 ha.
Art. 18. A área a ser excluída da Floresta Nacional do Tapajós no Município de Aveiro, Estado do Pará,
tem seus limites descritos a partir de base cartográfica
elaborada pela Diretoria de Serviço Geográfico do Exército, carta Aveiro (SA21-Z-D-IV), na escala 1:100.000,
publicada originalmente em Projeção Universal Transversa de Mercator, DATUM SAD 69, Fuso 21S, reprojetada digitalmente para SIRGAS 2000; e também com
apoio visual de imagem de satélite com dados topográficos do programa Shuttle Radar Topography Mission
– SRTM/NASA, imagem SA-21-Z-D, com o seguinte
memorial descritivo: inicia-se a descrição do perímetro
a partir do ponto 1, localizado na margem direita de
um igarapé sem denominação, no ponto de sua foz no
rio Tapajós, na Enseada do Pau, de coordenadas planas apro¬ximadas – c.p.a. 9.605.246 N e 689.633 E,
seguindo no sentido Sudeste pela margem direita do
referido igarapé sem denomina¬ção a montante até o
ponto 2; do ponto 2, de c.p.a. 9.604.714 N e 690.122
E, segue a montante pela margem direita da linha de
drenagem, passando pelo ponto 3, de c.p.a. 9.604.304
N e 690.198 E; pelo ponto 4, de c.p.a. 9.603.821 N
e 690.161 E, até o ponto 5, de c.p.a. 9.603.482 N e
690.110 E; do ponto 5 segue em linha reta até o ponto
6, localizado na margem direi¬ta do igarapé Açu; do
ponto 6, de c.p.a. 9.601.250 N e 693.271 E segue em
linha reta no sentido Sul até o ponto 7, localizado na
margem direita de um igarapé sem denominação; do
ponto 7, de c.p.a. 9.598.485 N e 693.311 E atravessa
o referido igarapé até o ponto 8, localizado na margem
direita da confluência com outro igarapé sem denominação; do ponto 8, de c.p.a. 9.598.464 N e 693.323
E, segue a montante pela margem direita do referido
igarapé até o ponto 9, localizado na margem direita da
confluência com outro igarapé sem denominação; do
ponto 9, de c.p.a. 9.598.013 N e 693.444 E, atravessa o
referido igarapé até o ponto 10, localizado na margem
interna da confluência dos dois igarapés sem denominação; do ponto 10, de c.p.a. 9.597.972 N e 693.442
E, segue pela linha de cumeada, passando pelo ponto 11, de c.p.a. 9.597.614 N e 693.506 E; pelo ponto
12, de c.p.a. 9.597.075 N e 693.418 E; pelo ponto 13,
de c.p.a. 9.596.696 N e 693.394 E; até o ponto 14, de
c.p.a. 9.596.264 N e 693.267 E; do ponto 14, segue
em linha reta até o ponto 15, localizado na margem
direita de um igarapé sem denominação; do ponto 15,
de c.p.a. 9.596.654 N e 691.036 E, segue em linha reta
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até o 16; do ponto 16, de c.p.a. 9.596.825 N e 690.059
E, segue em linha reta até o ponto 17, localizado na
cabeceira de um igarapé sem denominação; do ponto
17, de c.p.a. 9.596.228 N e 688.618 E, segue a jusante
pela margem esquerda do referido igarapé até o ponto 18; do ponto 18, de c.p.a. 9.596.150 N e 688.320
E, segue em linha reta até o ponto 19, localizado na
margem esquerda de um igarapé sem denominação;
do ponto 19, de c.p.a. 9.595.841 N e 686.936 E, segue
a jusante pela margem esquerda do referido igarapé
até o ponto 20, localizado na confluência com outro
igarapé sem denominação; do ponto 20, de c.p.a.
9.595.968 N e 685.582 E, segue em sentido Oeste, em
linha reta até o ponto 21, localizado na margem direita do rio Tapajós; do ponto 21, de c.p.a. 9.595.954 N
e 684.730 E, segue em sentido Norte, a jusante, pela
margem direita do rio Tapajós até o ponto 1, início da
descrição deste memorial descritivo, perfazendo uma
área aproximada de 5.861 ha.
Art. 19. Os limites descritos nos arts. 17 e 18 desta Lei passam a compor a zona de amortecimento da
Floresta Nacional do Tapajós, exceto a área urbana do
município de Aveiro.
Art. 20. A Lei n° 12.249, de 11 de junho de 2010,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 69-A:
“Art. 69-A. Ficam suspensos, até 30 de
junho de 2013, as execuções fiscais e os respectivos prazos processuais, cujo objeto seja a
cobrança de débitos inscritos em Dívida Ativa
da União ou que ve¬nham a ser incluídos até
31 de dezembro de 2012, oriundos de operações de crédito rural contratados entre 17
de maio de 1984 e 31 de maio de 2002, de
responsabilidade de produtores rurais vinculados ao Projeto Agro-Industrial do Canavieiro
Abraham Lincoln – PACAL, situado no Estado
do Pará (Em 92 da Rodovia Transamazônica,
trecho Altamira-Itaituba), desapro¬priado pela
União Federal na forma do Decreto n° 89.677,
de 17 de maio de 1984.
Parágrafo único. O prazo de prescrição
das dívidas de que trata este artigo fica suspenso a partir da data da publicação desta Lei
até 30 de junho de 2013.”
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 22. Fica revogado o art. 118 da Lei n° 12.249,
de 11 de junho de 2010.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Desobstruída a Ordem do Dia com a votação
da matéria, nós podemos continuar com a nossa pauta.
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Pergunto ao Plenário se está de acordo com nós
não submetermos imediatamente as matérias que são
sujeitas a quórum especial, como as emendas constitucionais, e passarmos, então, à votação dos outros
projetos constantes da nossa pauta.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 2:
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.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Para
encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Acir, com a palavra.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – É um pedido dos
nossos produtores de leite do Brasil no sentido de que
haja um tempo para fixar o preço do litro de leite para
que eles possam vender sabendo quanto é que vão
receber no futuro.
Então, é um projeto que entendo que é da maior
importância para o produtor rural e peço aos nossos
Pares que nos acompanhem votando favorável a este
projeto que vai ajudar os nossos produtores do Brasil
inteiro, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Eduardo Braga.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Em nome da
liderança do Governo, vou encaminhar favoravelmente
à matéria, reconhecendo a importância dos produtores
de leite neste País. Nossa pecuária leiteira é extremamente importante. E este projeto, Sr. Presidente, obriga
que a empresa de beneficiamento e comércio de laticínios informe ao produtor de leite o preço a ser pago
pelo produto até 25 dias do mês anterior à entrega.
Isso permite que o produtor saiba com antecedência o
quanto ele poderá produzir e ter de receita. Portanto, é
de justiça social, é de importância para o País. A liderança do Governo apoia o Projeto de Lei de autoria do
Deputado Reginaldo Lopes, com o apoio do Senador
Acir Gurgacz, que tem sido um grande defensor pela
Comissão de Agricultura nesta Casa.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a exemplo do Senador Eduardo Braga e em nome do
PMDB, externo a satisfação de apoiar este projeto, que
é fundamental para os produtores de leite do Brasil.
No momento em que cumprimento V. Exª pela homenagem que se fez hoje com o Prêmio José Ermírio de
Moraes, com o qual V. Exª distinguiu vários industriais,
empresários, inclusive o pai desse querido amigo Senador Acir Gurgacz, o industrial Assis Gurgacz, que
foi justamente homenageado pelo Senado Federal.
Duas coisas, o apoio do PMDB à aprovação
desse projeto, o segundo item da pauta. A segunda,
cumprimentos a V. Exª e ao Senador Acir.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Sem revisão do orador.) – O PR encaminha favoravelmente ao projeto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – PT?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores e o Governo também encaminha
favoravelmente a esse Projeto de Lei que faz justiça
ao determinar que o pagamento do produto vendido
seja feito até o 15º dia do mês, como forma de assegurar ao pequeno produtor, ao produtor da produção
familiar mais recursos para que ele possa investir no
pagamento da ração dos seus animais, que ele possa
melhorar a sua produção.
Por isso encaminhamos favoravelmente a esse a
PL, parabenizando o nosso Deputado Reginaldo Lopes, na Câmara Federal, que foi o autor, aos nossos
Pares desta Casa que acompanham a redação aqui
apresentada para que possa ir à sanção presidencial.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – O PT recomenda aos seus liderados votar “sim”.
Senador José Agripino.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho
que esta matéria tem muito a ver com V. Exª, que, na
Presidência da República, instituiu o programa do leite pelo Brasil inteiro. É um legado do seu governo às
categorias menos favorecidas.
De que estamos tratando? De garantia de preço.
Não de garantia de definição de preço. O produtor de
leite, a partir do programa do leite criado e instituído
quando V. Exª era Presidente da República e que hoje
se espalhou pelo Brasil inteiro, estruturando a bacia
leiteira e levando a obrigação da melhoria do padrão
genético como forma de se produzir mais leite por
rês, por unidade, com vantagens para a pecuária do
Brasil, o produtor produz e não sabe, ao certo, quanto vai receber.
Esse Projeto de Lei cria uma obrigação: que o
laticínio fixe ou tome o compromisso de definir o preço
do leite ou o valor a ser pago pelo leite 45 dias antes.
De modo que isso é uma garantia ao produtor, que é o
grande sacrificado, que é o grande herói nessa história e que, por esse Projeto de Lei, vê na sua atividade
uma garantia a mais.
O nosso voto é favorável. O Democratas vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sem mais oradores, encerro a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Senadores e Senadoras que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Foi aprovado.
Votação da Emenda nº 1, de redação.
Os que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Não havendo contestação, declaro aprovada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
PARECER N° 621, DE 2012
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara n° 80, de 2011 (n° 547, de 2003, na
Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Lei da Câmara n° 80, de 2011 (n°
547, de 2003, na Casa de origem), 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
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os períodos das águas, consolidando a Emenda n°
1–CRA, de redação, aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 29 de maio de
2012.

ANEXO AO PARECER N° 621, DE 2012
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.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica obrigada a empresa de beneficiamento e comércio de laticínios a informar ao produtor
de leite o preço pago pelo litro do produto até o dia 25
(vinte e cinco) do mês anterior à entrega.
Parágrafo único. A não informação penalizará a
empresa de beneficiamento e comércio de laticínios a
pagar o maior preço praticado no mercado.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Redação final.
O Plenário aprovando a redação final, eu remeto
o projeto à sanção.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Presidente Sarney, Presidente Sarney, aqui, Senador Sérgio
Petecão, Presidente.
Eu queria só justificar meu voto. Na votação anterior, na votação nominal eu votei conforme a orientação do meu partido.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 4:
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
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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.
Como eu disse anteriormente, eu acho que essas matérias...
Em discussão a proposta.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa para prosseguimento da discussão,
já que não tivemos oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 5:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 127, DE 2011
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso V do art. 108 da Lei n° 6.880, de
9 de dezembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 108. ...............................................
...............................................................
V – tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave
e outras moléstias que a lei indicar com base
nas conclusões da medicina especializada; e
.......................................................”(NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 6:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2012

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.
Os Pareceres são favoráveis, tanto da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional como de Assuntos Sociais.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sem nenhuma manifestação contrária, declaro
aprovado o projeto.
A matéria vai à sanção
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 127, DE 2011
(Nº 5.396/2009 na Casa de origem)
(De iniciativa da Presidência da República)
Altera o inciso V do art. 108 da Lei n°
6.880, de 9 de dezembro de 1980, que dispõe
sobre o Estatuto dos Militares, para incluir
a esclerose múltipla no rol das doenças
incapacitastes.

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.
Foi Relator na Comissão de Constituição e Justiça o Senador Pedro Taques, com a Emenda nº 1, de
redação, que apresentou;
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto e da emenda. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
Vamos votar o projeto. (Pausa.)
Sem contestação do Plenário, declaro aprovado,
sem prejuízo da emenda.
Votação da Emenda nº 1, da CCJ, de redação.
As Srªs Senadoras e Senadores que aprovarem
permaneçam com se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
PARECER N° 622, DE 2012
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara n° 1, de 2012 (n° 5.312, de 2009, na
Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação foral
do Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2012 (nº 5.312,
de 2009, na Casa de origem), que dispõe sobre a
criação de cargos no quadro do Ministério Público Militar, consolidando a Emenda nº 1 – CCJ, de redação,
aprovada pelo Plenário.
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Sala de Reuniões da Comissão, 29 de maio de
2012. – Senador José Sarney, Presidente – Senador
Casildo Maldaner, Relator – Senadora Vanessa Grazziotin – Senador Waldemir Moka.
ANEXO AO PARECER N° 622, DE 2012.
Dispõe sobre a criação de cargos no
quadro do Ministério Público Militar.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados no quadro do Ministério Público
Militar os cargos efetivos constantes do Anexo I desta lei.
Parágrafo único. A criação e o provimento dos
cargos a que se refere este artigo ficam condicionados à expressa autorização em anexo próprio da Lei
Orçamentária Anual para o exercício de 2012.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias
do Ministério Público da União.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
ANEXO I
CARGO
Procurador de Justiça Militar
Promotor da Justiça Militar
TOTAL

QUANTIDADE
1
2
3

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não havendo objeção do Plenário à apreciação
da redação final, aprovamos a redação final.
Encerrada, a matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 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).
Há, sobre a mesa, requerimento do Senador
Eduardo Braga, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento 291, de 2012, de sua autoria.
REQUERIMENTO Nº 490, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento
Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento 291, de 2012, de minha autoria.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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REQUERIMENTO Nº 490, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, do Regimento
Interno do Senado Federal, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 291, de 2012, de minha
autoria.
Brasília, de maio de 2012. – Senador Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O Requerimento 291 vai ao Arquivo.
E o Projeto de Lei da Câmara 53, uma vez que
já se encontra instruído pela Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, retorna à Comissão de Assuntos
Sociais, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Projeto de Lei da Câmara nº 137, de 2011...
Ficou sem votação a Emenda nº 1 da CCJ, que
era emenda de redação.
Assim sendo, a Presidência, não havendo objeção
do Plenário, submeterá a referida emenda à votação
nesta oportunidade.
Em votação a Emenda nº1, da CCJ, de redação,
ao Projeto de Lei da Câmara 137, de 2011.
Aprovada, a matéria vai à sanção, nos termos
do Parecer 483, da Comissão Diretora, consolidando
a emenda de redação aprovada neste instante pelo
Plenário.
É o seguinte o Parecer nº 483, de 2012
PARECER N° 483, DE 2012
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara n° 137, de 2011 (n° 7.580, de 2010,
na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Lei da Câmara n° 137, de 2011 (n° 7.580,
de 2010, na Casa de origem), que cria cargos de Advogado da União, consolidando a Emenda n° 1 – CCJ,
de redação, aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 9 de maio 2012.
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ANEXO AO PARECER N° 483, DE 2012
Cria cargos de Advogado da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São criados, no quadro da Advocacia-Geral
da União, 560 (quinhentos e sessenta) cargos de Advogado da União, de que trata o inciso I do art. 20 da
Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Art. 2° A criação dos cargos prevista nesta Lei é
condicionada à sua expressa autorização em anexo
próprio da lei orçamentária anual com a respectiva
dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos
termos do § 1° do art. 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Se a autorização e os respectivos recursos orçamentários forem suficientes somente
para provimento parcial dos cargos, o saldo da autorização e das respectivas dotações para seu provimento
deverá constar de anexo da lei orçamentária correspondente ao exercício em que forem considerados
criados e providos.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Requerimento nº 491, de 2012, do Projeto de
Lei da Câmara 36, de 2012, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos de direção e funções
gratificadas no âmbito do Ministério da Educação, destinados às instituições federais de ensino.
Consulto ao Plenário...
O Senador Eduardo Braga apresentou um requerimento de urgência para esta matéria.
O requerimento é nos seguintes termos:
Nos termos regimentais, requeremos urgência
para o Projeto de Lei da Câmara nº 36, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos de direção e funções
gratificadas, no âmbito do Ministério da Educação,
destinados às instituições federais de ensino. E altera
as Leis nº 8.168 e 11.526 e dá outras providências.
Assinado pelo Senador Eduardo Braga e os demais líderes da Casa.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO N° 491, DE 2012
Nos termos regimentais requeremos urgência
para o Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2012, que
“Dispõe sobre a criação de cargos efetivos, cargos de
direção e funções gratificadas no âmbito do Ministério
da Educação, destinados às instituições federais de
ensino; altera as Leis n°s 8.168, de 16 de janeiro de
1991, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e 11.526,
de 4 de outubro de 2007; revoga as Leis n°s 5.490, de
3 de setembro de 1968, e 5.758, de 3 de dezembro de
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1971, e os Decretos-Leis n°s 245, de 28 de fevereiro
de 1967, 419, de 10 janeiro de 1969, e 530, de 15 de
abril de 1969; e dá outras providências.”.
Sala das Sessões, maio de 2012.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os que concordam com o requerimento de
urgência permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós concordamos
com a urgência e esperamos a votação de mérito, regimentalmente, atendendo ao Regimento Interno do
Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Dentro de 48 horas, a Mesa submeterá na forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 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.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Há um pedido de urgência e um requerimento de urgência, também, do
PLC nº 44, do Poder Executivo.
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Eu gostaria de pedir a votação da urgência e, no
prazo regimental, depois de dois dias, nós votaríamos
a matéria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª formalize o requerimento de urgência.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Já
está na mesa.
A urgência foi aprovada pela CCJ, Sr. Presidente.
É urgência de comissão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento de urgência do Senador Eduardo Braga foi aprovado.
E agora estou submetendo o requerimento de
urgência a que V. Exª se refere, para o PLC nº 44, de
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2011, da Comissão de Constituição e Justiça, que ela
própria pediu urgência do Plenário.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 492, DE 2012
(Requerimento Nº 39, de 2012-CCJ)
Requeiro, nos termos do artigo 338 inciso
IV, do Regimento Interno, do Senado Federal,
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº
44, de 2011.
Sala das Comissões, 23 de maio de 2012. – Senador Luiz Henrique.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
A matéria entrará em regime de urgência no prazo regimental.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 10:
REQUERIMENTO Nº 420, 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 do requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência encaminhará cópia do referido requerimento à Senhora Presidente da República, e a
matéria ficará na Secretaria-Geral da Mesa, com tramitação sobrestada, aguardando o resultado da diligência.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Requerimento 424, Item 11 da Ordem do Dia.
REQUERIMENTO Nº 424, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 424, de 2012, do Senador Romero
Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 522, de 2007
e 620, de 2011, por regularem matéria correlata (ausência ao trabalho para assistência de
dependente).
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 12:
REQUERIMENTO Nº 438, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 438, de 2012, da Senadora Lúcia Vânia,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 118, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (obriga o contratado por licitação a
fornecer os cronogramas físico e financeiro).
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As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retorna ao exame da Comissão de
Meio Ambiente e Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle seguindo, posteriormente, à Comissão
de Serviços de Infraestrutura e, nos termos do art. 49,
I, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 13:
REQUERIMENTO Nº 439, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 439, de 2012, do Senador José Pimentel,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 136, de 2012, com o Projeto
de Lei do Senado nº 467, de 2008-Complementar, que já se encontrava apensado aos
Projetos de Lei do Senado nºs 242, 481 e 701
de 2007; 90, de 2010; 105 e 344, de 2011, todos Complementares, por regularem matérias
correlatas (atividades passíveis de opção pelo
Simples Nacional).
Votação do requerimento. (Pausa.)
Sem contestação do Plenário, aprovado.
As matérias passam a tramitar em conjunto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – As duas outras matérias são de proposta à
Constituição, sem acordo do Plenário. Sendo assim,
evidentemente, não havendo número presente no plenário para votação do quórum qualificado, vou suspender a votação e elas continuam na Ordem do Dia.
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
3
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,
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Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
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.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 493, DE 2012 – PLEN
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do PLS nº 169, de 2008 (“Concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados na aquisição
de veículos, máquinas, equipamentos e produtos químicos, quando adquiridos por empresas recicladoras,
cooperativas e associações para emprego, exclusivo,
em serviços e processos de reciclagem”), dos Projetos de Lei do Senado nºs 148, de 2011; 718, de 2007
e 494, de 2009.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2012. – Senador Eduardo Lopes.
REQUERIMENTO Nº 494, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do PLS nº 494, de 2009 (“Dispõe sobre a
utilização do potencial de geração de energia elétrica
dos aterros sanitários pelos municípios com mais de
200 mil habitantes”), dos Projetos de Lei do Senado
nºs 148, de 2011; 718, de 2007 e 169, de 2008.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2012. – Senador Eduardo Lopes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– ���������������������������������������������������
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ou-
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vintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado,
todos que nos acompanham pelas redes sociais, há
pouco mais de uma semana, os principais veículos
de comunicação do mundo publicaram um relatório
divulgando os investimentos em educação realizados
por 24 países.
Os dados foram levantados pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico –
OCDE. Apesar de a pesquisa ser de 2004, é a mais
atual com essa abrangência. O triste é que o Brasil
aparece como a nação que menos investe em educação: apenas 3,9% do seu Produto Interno Bruto – PIB
–, bem distante da média mundial, que é de 6%. E tem
mais: os investimentos do nosso País em educação
fundamental caem para 2,9% do PIB.
O quadro é triste e é mais crítico no Norte e Nordeste brasileiros, onde, em grande parte das escolas
públicas, falta tudo: material, professores, merenda
escolar. E o resultado não poderia ser outro senão a
evasão escolar. E, se considerarmos as escolas nas
áreas rurais do Nordeste e de outros lugares do País,
a situação é ainda pior.
Tudo isso sem falarmos na situação dos professores. O magistério é a carreira de nível superior mais
mal remunerada. Segundo dados do IBGE, os professores recebem, em média, 60% menos que os outros
profissionais com o mesmo patamar de formação.
A propósito, estamos em um ótimo momento
para reavaliarmos nosso sistema educacional e buscarmos saídas para revertermos esse quadro, porque
boa parte dos alunos das escolas públicas brasileiras
não suporta mais o sacrifício a que estão submetidos
para estudar, nem tampouco os professores suportam a falta de condições de trabalho e de um plano de
carreira digno. Não é por acaso que os professores de
43 universidades federais brasileiras estão em greve.
Além do que, neste ano, professores de vários Estados e do Distrito Federal também entraram em greve,
basicamente pelo mesmo motivo que gerou a paralisação dos professores universitários das instituições
públicas de ensino.
Em discurso no Plenário desta Casa, semana
passada, a Senadora amiga Lídice da Mata, propôs
que o Brasil invista 10% do Produto Interno Bruto em
educação, com o que concordo plenamente, sobretudo se quisermos evitar um verdadeiro “apagão” de
mão de obra e alcançar os países desenvolvidos no
que se refere à educação pública. Precisamos, portanto, de ações efetivas para reverter esse quadro, Sr.
Presidente, que nos envergonha e que envergonha a
Nação brasileira.
Mas não é apenas no que se refere a investimentos que estamos tão mal colocados no ranking
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mundial. O reflexo dessa falta de investimentos recai
diretamente no desempenho dos nossos alunos. Em
outro relatório, apresentado também pela Organização
para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico,
revela-se um dado pouco animador para o Brasil: o
País continua abaixo da média mundial nos pilares
educacionais da leitura, matemática e ciências.
Esse relatório é produzido a cada três anos e faz
um raio-x da situação da educação no mundo, além
de organizar um ranking com os países membros e
parceiros da organização.
Dentre os 65 países analisados, o Brasil ocupa
apenas a quinquagésima terceira posição, Sr. Presidente, a posição de nº 53, atrás de nações como Chile, Colômbia, México e Uruguai, nações irmãs, nações
americanas.
As desigualdades sociais, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, são evidenciadas também nos diferentes
níveis de acesso ao conhecimento e aproveitamento
escolar entre as regiões brasileiras. Enquanto, por
exemplo, a média brasileira de estudantes que alcançam o nível de conhecimento esperado para a escrita
é de 53%, no Nordeste, o índice é de apenas 33%, e
no meu Estado, Sr. Presidente, pior ainda, é de pouco
mais de 25%.
É por isso que defendemos uma política educacional onde sejam possíveis investimentos diferenciados
para cada Região. Dessa maneira, as políticas públicas voltadas para educação serão mais eficientes e
atingirão as necessidades de cada Região, reduzindo
as desigualdades e dando a todos os brasileiros as
mesmas possibilidades de acesso ao conhecimento,
à educação.
Quando o assunto é nível superior, a nossa situação também não é nada boa. Ainda de acordo
com dados da Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico,na Coreia, a população
com nível superior, na faixa etária entre 25 e 34 anos,
é de 58%; aqui, no Brasil, nessa mesma faixa etária,
o percentual é de apenas 11%.
Mas aqui temos exemplos bem sucedidos, Sr.
Presidente, e que precisamos observar e seguir. É
o exemplo da cidade de São José dos Campos, São
Paulo; esse é um bom exemplo. Lá foi criada uma indústria aeronáutica de ponta. Somos o terceiro maior
fabricante de jatos do mundo, porque se colocou, lado
a lado, de maneira integrada com a produção, um instituto de ensino para formar engenheiros e um centro
de tecnologia. A prova inequívoca de que educação e
desenvolvimento caminham juntos e de mãos dadas.
Não podemos, Sr. Presidente, almejar o desenvolvimento sem antes construirmos um alicerce sólido
para esse desenvolvimento, que é a educação equâni-
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me, de qualidade, com condições dignas para os estudantes e professores. E hoje, apelo para que olhemos
com mais atenção para a educação no nosso País em
todos os seus níveis.
É verdade que já avançamos, mas os dados escondem a realidade do nosso sistema educacional, e é
necessária e urgente a destinação de mais verbas para
a educação e um olhar de reconhecimento e justiça
para com uma categoria profissional que forma todas
as demais, que são os professores.
Sr. Presidente, os professores do meu Estado, o
Estado de Sergipe, estão em greve há vários e vários
dias, alguns até em greve de fome.
Para finalizar, cito o filósofo grego Sêneca, quando diz: “A educação exige maiores cuidados, porque
influi sobre toda a vida”.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.) Não
está presente.
Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Senador Aloysio Nunes. (Pausa.)
Senador Cícero Lucena. (Pausa.)
Senador Humberto Costa. (Pausa.)
Senador Fernando Collor. (Pausa.)
Senador Acir Gurgacz. (Pausa.)
Senador Jorge Viana. (Pausa.)
Senador José Pimentel. (Pausa.)
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Antonio Carlos Valadares. (Pausa.)
Lídice da Mata. (Pausa.)
Ana Amélia. (Pausa.)
Casildo Maldaner. (Pausa.)
Flexa Ribeiro. (Pausa.)
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Presidente Senador Jayme Campos; Srs. Senadores;
Srªs Senadoras, antes de iniciar pronunciamento que
farei na tarde-noite de hoje, quero aqui parabenizar os
amigos e as amigas do Município de Aveiro.
Há pouco acabamos de aprovar a Medida Provisória 558, de 2012, pela qual a área do Município de
Aveiro foi retirada da Flona e, com isso, resolvido o problema que impedia o crescimento e o desenvolvimento
daquele querido Município do oeste do meu Estado.
Lembro aqui que em 2008 cheguei a fazer um
pronunciamento exatamente a respeito daquela situ-
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ação em que se encontrava o Município. Fiz, naquela
ocasião, um apelo ao Ministro do Meio Ambiente à
época, o Ministro Carlos Minc, e ao IBAMA; apelo que
recebi dos moradores de Aveiro, como eu disse um pequeno Município a oeste do Estado. E, àquela altura, a
Prefeita na ocasião, Maria Gorete, passou às minhas
mãos uma documentação que basicamente apresentava pedido de melhores condições de infraestrutura e
denunciava o impedimento da prefeitura para realizar
obras e firmar convênios com os Governos estadual
e federal a fim de beneficiar a população.
Eu lembrava, naquela ocasião, que o Município
de Aveiro surgiu de uma antiga aldeia indígena, Munduruku, e que recebeu esse nome de Aveiro em homenagem a uma cidade portuguesa de mesmo nome, o
que era uma prática comum no nosso Estado do Pará.
O Município de Aveiro foi criado oficialmente pelo
Decreto Lei nº 1.152, de 4 de abril de 1883, e, em 19
de fevereiro de 1974, foi criada, pelo Decreto Presidencial nº 73.684, a Floresta Nacional do Tapajós. Aí
começaram as dificuldades do Município. A Flona, a
Floresta Nacional, acabou por incluir, dentro da sua reserva, a própria sede do Município. A população já não
conseguia mais ter direito a desenvolvimento, Senador
Edinho, porque o Governo Federal, praticamente cem
anos de criado o Município, por meio de decreto presidencial, criou uma reserva indígena, com a sede do
Município passando a integrar essa reserva indígena.
O que aconteceu? Como conseqüência desse
decreto, 80% da área do Município foram transformados em reserva ambiental e a área urbana ficou sob
jurisdição do Ibama. Prefeitura e moradores ficaram
impossibilitados de regularizar seus terrenos e dependiam da aprovação do Ibama para realizar qualquer
obra. E a Prefeitura, então, não tinha direito a assinar
convênios nem com a União, nem com o Estado e, aí,
não podia desenvolver nenhum tipo de assistência e
de ação para os munícipes.
Hoje, com a aprovação da MP nº 558, de 2012,
que acabamos de aprovar aqui no Senado e que vai
à sanção presidencial, acabou a agonia dos habitantes do Município de Aveiro, que teve a sua área territorial retirada da Flona, ou seja, da Floresta Nacional
do Tapajós.
Quero deixar, aqui, o registro de parabéns à
população de Aveiro, por meio de todos os amigos e
amigas daquele Município da nossa região oeste do
Estado do Pará.
No meu pronunciamento de hoje, quero fazer referência, Senador Jayme Campos, a uma matéria que o
jornal O Liberal, do meu Estado, da última quarta-feira,
na semana passada, dia 23, trouxe como manchete
de primeira página, que dizia o seguinte: “União sus-
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pende repasse de verbas a 127 Municípios paraenses
por estarem em situação de inadimplência”.
Ora, aqueles que conhecem o Estado do Pará e
os telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio
Senado do meu Estado sabem que o Pará tem 143
Municípios. Cento e vinte e sete, ou seja, quase 90%,
mais de 80% dos Municípios estão impossibilitados de
usufruir de repasses da União, e, por consequência,
do próprio Estado, por estarem inadimplentes.
Isso, lamentavelmente, não é um caso que diz
respeito somente ao Estado do Pará. Isso, lamentavelmente, como eu disse, é em nível nacional. Os
Municípios brasileiros, todos eles, estão em estado
de insolvência. Estão todos reduzidos a uma situação
de não poder atender seus munícipes nas questões
mais importantes, que dizem respeito à saúde, à educação, à segurança, porque estão com suas finanças
em estado de insolvência.
Como vemos isso? O Governo Federal parece
que fica alheio a essa situação em que os Municípios
brasileiros se encontram.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aqui, nesta
tribuna, todos os dias, Senadores e Senadoras da base
aliada ou da oposição alertam para o perigo iminente
da quebra do chamado pacto federativo.
E, entre os inúmeros aspectos que apontam
para essa direção, está o posicionamento prepotente
da União em relação aos Estados e Municípios. Municípios, aliás, onde moram os brasileiros que pagam
impostos e mantêm esta mesma União.
Para o Governo Federal é tudo muito simples: cortam-se repasses para os Municípios que não estão mais
com as contas em dia. Olha-se o efeito simplesmente,
não a causa. Essa prática é simplesmente deplorável.
Ora, se os Municípios estão endividados, existe uma
causa. E, muitas vezes, esta causa é a própria União,
que simplesmente não aceita sentar-se à mesa para
que possamos rever o famigerado pacto federativo.
E, ao falar do pacto federativo, abordamos diversos aspectos, não apenas a arrecadação, onde
cerca de 60% são destinados para a União, 24% aos
Estados e apenas 16% aos Municípios. Tratamos de
questões mais pontuais.
Um caso é o próprio endividamento dos Municípios e dos Estados. Não estamos falando de gestores.
Não estamos falando de prefeitos do partido A, B ou
C. Quando o Governo Federal prejudica os Municípios
e Estados, ele é bastante democrático. Prejudica a todos, sem distinção de coloração partidária.
Em relação ao endividamento dos Municípios,
especificamente, bom, o próprio Governo admite que
não vai repassar recursos, pois os Municípios estão
endividados. Agora, por que eles estão endividados?
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Esta deveria ser a pergunta. E, se este fosse um Governo sério, ele estenderia a mão e não apontaria o
dedo, como está fazendo.
O Governo Federal, ano após ano, tem-se esquivado de suas responsabilidades. Apenas para citar um
caso específico: a saúde. Em 2000, o Governo Federal
arcava com 59,8% das despesas com ações e serviços públicos em saúde. Os Municípios, com 21,7%.
Em 2008, a participação da União caiu para 45,5% e
a participação dos Municípios, com receitas cada vez
mais apertadas, subiu para 29,2%. No mesmo período,
a participação dos Estados nas despesas com saúde
subiu de 18,5% para 25,3%.
Esses números mostram, com clareza, o que
acontecia até 2008. Se verificássemos os números
de 2012, veríamos que a situação atual é muito mais
cruel com Estados e com Municípios não só na área
da saúde, como estamos vendo aqui, mas em qualquer outra área. Estamos notando que, cada vez mais,
a União se retira da sua obrigação de atender os brasileiros, repassando esses custos para os Estados e
para os Municípios, cada vez com menor capacidade
de atendimento.
Srªs e Srs. Senadores, na última semana, na Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, recebemos o Ministro Guido Mantega. Entre outros assuntos,
não só eu como vários outros Senadores, inclusive os
da base aliada e os do mesmo Partido da Presidenta
Dilma, questionamos esse endividamento dos Municípios e dos Estados e possíveis soluções.
Cheguei a perguntar diretamente ao Ministro
Mantega: por que o Governo Federal, para resolver
esse problema, não ataca imediatamente a mudança
do indexador das dívidas dos Estados e dos Municípios? Argumentei que não se trata de deixar que esses
valores a serem pagos a menos sejam utilizados em
custeios. Não! A determinação, se houvesse vontade
política do Governo Federal, seria no sentido de que
a dívida poderia ser paga por meio de investimentos.
Assim, forçaríamos o aumento dos investimentos de
Estados e de Municípios em diversas áreas em que a
população precisa, inclusive na infraestrutura. Essa é
uma reivindicação feita permanentemente por governadores e prefeitos, sejam eles de que partido forem.
Há um fato que o Governo evita comentar: Estados e Municípios já pagaram muito além daquilo
que tomaram no passado, inclusive quando fizeram a
renegociação da dívida. Dou um exemplo: o meu Estado, o Pará, devia, quando renegociou a sua dívida
com a União, em 1998, R$388 milhões à União. Pagou, até dezembro de 2011, R$864 milhões. E devia,
em dezembro de 2011, R$886 milhões. Eu vou repetir:
repactuou, em 1998, R$388 milhões, pagou R$864
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milhões – duas vezes e meia a mais – e devia, em
dezembro de 2011, R$886 milhões. É uma conta que
não fecha! Quando essa bola de neve, alimentada por
juros e correção, vai parar de crescer? Tudo por conta
das taxas de juros de IGPDI entre 6% e 9%, que são
extremamente abusivas! Temos de rever o indexador,
temos de rever a dívida, mas podemos ir além, tratando passo a passo essa questão.
Ao concluir, Presidente Jayme Campos, quero
fazer referência ao editorial da Folha de S.Paulo sobre
a ação do Governo Federal na conjuntura econômica
atual, que todos sabemos que tende a se agravar em
face da crise internacional.
O Governo Federal insiste em manter as mesmas
ações que vem repetindo: ações de isenções, que são
necessárias, de incentivos ao consumo, de redução de
IPI, que agrava a crise de Estados e de Municípios. Eu
próprio fiz emenda para que as reduções de IPI fossem feitas somente na parte que cabe à União, não
na parte que cabe a Estados e a Municípios. Eu já tinha feito um projeto que tramita há vários anos nesta
Casa, em que a redução do IPI, como incentivo, fosse
feita toda na parte que cabe à União, na partilha do IPI
entre Estados, Municípios e União.
O projeto está tramitando no Congresso, mas fiz
uma emenda à Medida Provisória nº 563, cujo texto
entreguei em mão ao Ministro Mantega. No caso dessa
emenda, o texto estabelece que o valor equivalente à
parte da arrecadação do IPI, em razão dos benefícios
da medida provisória, integrará o cálculo da parcela
de IPI destinada ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) e ao Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), ou seja, a emenda determina que a perda decorrente da redução de IPI sairá exclusivamente dos
recursos da União. Afinal, sabemos que o Governo vem
sistematicamente estabelecendo reduções de IPI, que
importam em perdas diretas ao FPM e ao FPE. A União
estende benesses com uma mão e, com a outra, tira
recursos dos Estados e dos Municípios.
Portanto, peço encarecidamente o apoio dos meus
Pares e nosso esforço conjunto pela aprovação dessa
emenda e de outras que possam revigorar nosso pacto
federativo. Em especial, eu me dirijo ao Senador Romero Jucá, que é o Relator da Medida Provisória nº 563.
Que, ao definir o voto e a posição de cada um,
adaptando as palavras aqui proferidas pelo Senador
Aécio Neves, fiquemos ao lado dos Estados e dos
Municípios que aqui representamos, não do partido
que integramos!
Nesta semana mesmo, verificamos toda a pirotecnia do Governo Federal, ao anunciar uma nova redução
do IPI. Porém, o cidadão brasileiro não tem acesso a
todas as informações. Fica apenas a boa imagem da
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propaganda do Governo Dilma, enquanto prefeitos e
governadores arcam com as perdas dessa redução,
sem que a União tenha qualquer prejuízo.
Mais do que isso, o pacote anunciado pelo Ministro
Mantega é tímido. É dose homeopática para combater
um perigo que é maior do que o diagnóstico feito pelo
Governo. A questão não é pontual, é estrutural.
Refiro-me agora, como eu disse, Senador Jayme
Campos, para concluir, ao editorial da Folha de S.Paulo
do último dia 23.
Na última semana, o jornal Folha de S.Paulo
abordou a política econômica do Governo Federal
no editorial do dia 23 de maio, com o título “Déficit de
ousadia”. Entre outros pontos, o texto afirma que a
situação da economia brasileira é diversa da de quatro anos atrás. O limite de endividamento das famílias
brasileiras já parece próximo de ser alcançado, o que
restringe a margem para estímulos pela via do crédito e
do consumo. A alternativa, aponta a Folha de S.Paulo,
seria aumentar a taxa de investimento público e privado, hoje em redor de 19% do PIB. Mas isso não será
alcançado, sem enfrentar barreiras estruturais, em que
o pacote oferecido pelo Governo Federal nem chega
a tocar: gastos estatais e carga tributária.
O texto ainda mostra que o Governo Federal gastou, no ano passado, 5,7% do PIB com juros, a maior
rubrica depois do INSS, que consumiu 6,8% do PIB.
Por fim, reproduzo as palavras do editorial, ao
afirmar que “está na hora de conceber uma estratégia
de maior fôlego e austeridade, por impopular que seja
ou possa parecer. Um primeiro passo é a contenção de
gastos correntes, permitindo ao Governo a fixação de
uma trajetória de desoneração tributária mais abrangente e de longo prazo”.
Acredito que outros pontos devem ser tocados.
E, se falamos em aumento do investimento público,
o mesmo pode ser feito por Estados e Municípios,
transformando as dívidas impagáveis pelos altos juros
e indexador questionável em obras e investimento em
diversas áreas.
Por fim, a tecla a ser batida é uma só: o Governo
Federal tem de rever o pacto federativo, tem de rever
a forma como trata os demais entes desta Federação,
tem de, antes de cortar repasses por inadimplência,
fazer mea-culpa e reconhecer que esse endividamento
é causado pela própria União. Por fim, tem de estender
a mão e não apontar o dedo. E, se com a outra mão
quer oferecer benefícios para a população, que seja
com seu próprio chapéu!
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Concedo-lhe mais dois minutos, para que V.
Exª possa concluir, Senador Flexa Ribeiro.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, já concluí.
Eu só pediria a V. Exª que fizesse constar na
íntegra, nos Anais do Senado Federal, o editorial do
jornal Folha de S.Paulo do dia 23 de maio de 2012,
quarta-feira passada, que faço encaminhar à Mesa.
Com isso, concluo meu pronunciamento.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
Deficit de ousadia
Folha de S.Paulo – 23/05/2012.
Ministro Mantega só repete fórmula gasta do estímulo ao consumo; cabe à presidente projetar modelo
calcado em investimento e produtividade
O governo Dilma Rousseff, alarmado com as
projeções desanimadoras para o crescimento do PIB
neste ano e a deterioração célere da economia internacional com a crise europeia, baixou um novo -e decepcionante- pacote de estímulo ao consumo.
O repertório do ministro da Fazenda, Guido Mantega, parece esgotar-se na receita já aplicada pelo
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2008: corte de
imposto para a indústria automobilística, na esperança
de ver os preços baixarem, e medidas para baratear
o crédito, sobretudo para compra de automóveis, mas
também de máquinas e equipamentos.
A ênfase na cadeia automotiva é correta, numa
emergência. Nenhuma outra, pelo porte da rede de
fornecedores, poderia obter impacto comparável. Mas
seu efeito previsível se resumirá à desova de estoques
-cerca de 360 mil unidades- e a evitar demissões.
A situação da economia brasileira é diversa da
de quatro anos atrás. O limite de endividamento das
famílias já parece próximo de ser alcançado, o que
restringe a margem para estímulos pela via do crédito
e do consumo.
A alternativa seria aumentar a taxa de investimento público e privado, hoje em redor de 19% do PIB.
Mas isso não será alcançado sem enfrentar barreiras
estruturais que o pacote nem chega a roçar: gastos
estatais e carga tributária.
A expectativa de passos mais decididos do governo havia sido avivada por iniciativas recentes de
Dilma Rousseff. Por exemplo, o desarme da bomba
das aposentadorias dos funcionários públicos, com a
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aprovação pelo Congresso do teto de benefícios vigente
no setor privado para os novos servidores.
A política monetária do Banco Central, afinado
com o Planalto, também sinaliza maior iniciativa. A queda dos juros básicos proporciona um alívio importante
para as contas do governo federal. Permite redução
contínua das despesas com a dívida pública e abre
oportunidade única para reduzir a carga tributária, em
geral, e não só de uns poucos setores.
A exorbitante taxa de juros que remunera a dívida
pública brasileira ficou próxima de 16% no ano passado (ou 9,5% em termos reais, descontada a inflação
anual de 6,5%). É uma excentricidade diante dos padrões internacionais.
Países muito mais endividados pagam juros reais
perto de zero (como EUA e Reino Unido). Na América
Latina, a proporção média desses gastos anuais é de
2,6% do PIB.
O governo federal gastou 5,7% do PIB com juros
em 2011, a maior rubrica depois do INSS (6,8% do
PIB). Haveria condições no Brasil, assim, para economizar até 3% do PIB ao ano. Essa diferença entre
o que gastamos e a média latino-americana equivale
a quase três vezes o investimento federal em 2011.
A questão central está em usar a reserva obtida
com a queda dos juros básicos para cortar os impostos que sobrecarregam a economia e realimentam a
espiral de custos inibidora do investimento.
Não é a primeira vez que o governo desperdiça
uma oportunidade de melhorar a política de gastos e
tributos. O grande aumento de arrecadação proporcionado pela formalização do emprego e pela aceleração do crescimento terminou convertido em novas
despesas.
Está na hora de conceber uma estratégia de
maior fôlego e austeridade, por impopular que seja ou
venha a parecer. A inédita aprovação da presidente,
ora reforçada pela investida contra os extorsivos juros
ao consumidor, deve ser capitalizada para tal esforço.
Um primeiro passo é a contenção efetiva de gastos correntes, para evitar que a economia obtida com
os juros seja vaporizada. Isso dará segurança ao governo para fixar uma trajetória de desoneração tributária mais abrangente e de longo prazo.
O objetivo poderia ser diminuir a carga tributária
de cerca de 35% para 30% do PIB em dez anos, por
exemplo. A melhor forma de chegar a isso é impor um
limite legal para o crescimento das despesas.
Cabe ainda retomar a proposta ventilada no governo Lula de limitar o aumento da folha de salários
em 1,5% ao ano acima da inflação. E, também, rever
a regra atual de aumento do salário mínimo.
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No geral, trata-se de fazer os gastos crescerem
menos que o PIB. É imperioso inverter o padrão perdulário dos últimos 20 anos, que drenava todos os
ganhos para o poço sem fundo da máquina estatal.
Com o alinhamento correto das contas públicas,
restaria enfrentar o que mais importa: aumentar a taxa
de investimento, reformar a infraestrutura (estradas, portos, aeroportos e energia) e abrir espaço no Orçamento
para um choque de qualidade em educação e saúde.
Seriam essas as bases para lançar um novo ciclo
de crescimento, movido por ganhos de produtividade,
mais sólido que o modelo lastreado só em consumo
interno e preços elevados das commodities, cujos limites estão à vista.
Falta ousadia ao governo Dilma.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Meus cumprimentos a V. Exª, Senador
Flexa Ribeiro, pelo belo pronunciamento, sobretudo
porque faz uma observação sobre a inadimplência dos
Municípios. Não só o seu Estado, o Pará, mas todos os
Estados da Federação estão vivendo esse problema
da inadimplência dos Municípios. É de se lamentar!
Isso nos força a discutir naturalmente o novo pacto
federativo, a fim de haver uma melhor distribuição do
bolo tributário nacional para os Municípios brasileiros.
V. Exª está de parabéns!
Concedo a palavra ao ilustre Senador Romero
Jucá, pela Liderança do PMDB.
V. Exª dispõe de 20 minutos, que lhe estão assegurados.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer três
registros rápidos.
O primeiro deles é sobre a importância da decisão
tomada pelo Governo de ampliar a meta, ou seja, de
reduzir os prazos para a implantação da banda larga
em nosso País.
A Presidenta Dilma decidiu antecipar a meta para
ampliar o acesso à Internet de banda larga no País. A
determinação é que, até o fim de seu mandato, 70%
dos domicílios brasileiros estejam conectados, objetivo inicialmente previsto somente para um ano depois.
Portanto, o Governo brasileiro antecipa a meta e toma
uma série de providências.
Eu mesmo sou Relator da Medida Provisória nº
563, que trata de diversos incentivos para a economia, e um deles é exatamente o regime especial para
o Programa Nacional de Banda Larga. Nós queremos
ampliar as redes. Estamos fazendo emendas no sentido de dar mais condições para que os investimentos
em banda larga possam ser feitos em todo o País,
inclusive prioritariamente nas regiões do interior, nas
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regiões da Amazônia, do Centro-Oeste, enfim, das regiões menos assistidas, onde a população carece de
um serviço de qualidade.
Então, gostaria de registrar a importância dessa
decisão e dizer que estamos atentos à criação desses
mecanismos para que a banda larga possa ser universalizada em nosso País. Sem dúvida alguma, é de
fundamental importância a decisão da Presidenta. O
Ministro Paulo Bernardo está tomando providências. Os
investimentos serão ampliados durante esse período.
Pretende-se também criar novos empregos, passando
de 19.500 para 46 mil novas vagas, por conta desses
incentivos fiscais.
É o primeiro registro que gostaria de fazer, dizendo
que temos cobrado efetivamente uma melhor qualidade
da banda larga em nosso País, em especial, Senadora Vanessa, na região amazônica. Temos problemas
de atendimento. O Estado de Roraima tem dificuldades; a capital, Boa Vista, tem dificuldades. De vez em
quando, sofremos apagões na Internet exatamente
por conta da falta de investimentos e da ampliação da
oferta de serviços. Queremos fazer isso e vamos fazer,
trazendo vantagens comparativas, trazendo incentivo
fiscal para os investimentos no Programa Nacional de
Banda Larga.
O segundo registro que gostaria de fazer divide-se em duas partes.
O Governo agiu corretamente, definindo que, com
a diminuição do IPI, em relação àqueles veículos que
tinham sido vendidos, mas que ainda não tinham sido
entregues, mas que já tinham sido faturados, as empresas poderiam refazer a nota fiscal e dar o incentivo
para o cidadão, para a cidadã, enfim, para o consumidor
que comprou um carro antes de ter o desconto do IPI.
Então, é importante a reativação da economia, é
importante essa questão do fortalecimento do mercado
consumidor do nosso País, mas fica aqui também a
preocupação de que as reduções de IPI vão impactar
principalmente Estados e Municípios mais pobres, porque o IPI é uma das fontes que definem a arrecadação
do FPE (Fundo de Participação dos Estados) e do FPM
(Fundo de Participação dos Municípios).
Então, nós queremos fazer um apelo ao Governo
Federal para que acompanhe esse processo de arrecadação, principalmente em relação aos Municípios, e,
se necessário, que faça novamente uma equalização
no sentido de fortalecer a transferência de recursos
para os Municípios. A maioria dos pequenos Municípios brasileiros depende do Fundo de Participação dos
Municípios. Se houver uma queda grande no Fundo
de Participação dos Municípios, esses Municípios vão
passar necessidade, e será necessário que o Governo
Federal possa, quem sabe, complementar, possa aju-
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dar, possa transferir recursos para equalizar a perda
desses Municípios.
Portanto, é importante nós ficarmos atentos. Nós
vamos acompanhar essa questão, porque a situação
dos Municípios brasileiros já é de extrema dificuldade.
Se for somada a essa situação a queda de arrecadação, sem dúvida nenhuma esses Municípios vão deixar
de cumprir a sua finalidade de prestar atendimento à
educação e à saúde para a população, criando dificuldades para a sociedade.
Portanto, ao mesmo tempo em que nós aplaudimos a retomada dos incentivos para fortalecer a economia, nós chamamos a atenção para a necessidade
de que esse processo seja acompanhado de perto e,
se necessário for, que haja uma complementação, uma
equalização de recursos para os Municípios brasileiros.
O terceiro registro que gostaria de fazer é rápido.
É para parabenizar o líder indígena macuxi Rivelino
Pereira de Souza, que assumiu a Coordenação-Geral
de Assuntos Indígenas do Ministério dos Esportes.
Professor de Roraima, esse índio macuxi, o Rivelino, assume um cargo relevante na estrutura do
Ministério dos Esportes, exatamente para ajudar o
Ministro Aldo Rebelo a tocar os programas ligados às
comunidades indígenas. Então, ficam aqui os nossos
parabéns ao Rivelino, pela nomeação, e ao Ministro
Aldo Rebelo por escolher um índio, e por escolher um
índio macuxi, para ocupar a Coordenação-Geral de
Assuntos Indígenas do Ministério dos Esportes.
Eram esses os registros que gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o Senador Romero Jucá.
Na ordem de inscrição, convido o Senador Ivo
Cassol a ocupar a tribuna. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, em
permuta com a Senadora Marta Suplicy. Aguarda também o Senador João Capiberibe, que falará daqui a
pouco, segundo a ordem de inscrição.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Jayme Campos, Senadores, Senadoras,
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, visitantes que nos honram com a presença
no plenário do Senado Federal, hoje foi um dia muito
importante na Comissão presidida pelo Senador Jayme Campos, a Comissão de Assuntos Sociais, embora
hoje S. Exª não tenha podido estar presente, diante da
prioridade em atender o Conselho de Ética do Senado,
que tratava de assunto relevante, urgente. Portanto, tive
a honra de presidir a Comissão de Assuntos Sociais
durante audiência pública requerida por mim, com a
adesão da Senadora Vanessa Grazziotin e do Sena-
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dor Paulo Davim, para tratar de uma tragédia urbana
sem precedentes na história recente do País, que é a
verdadeira carnificina provocada pelos acidentes envolvendo motocicletas.
Na semana que passou, Presidente, o Governo
anunciou medidas de incentivo ao consumo, com a redução de impostos sobre os automóveis e a redução
de juros para financiamentos, medidas que podem, de
forma imediata, aquecer o mercado e garantir empregos no setor automotivo, que impulsiona outros setores de uma cadeia produtiva importante e da própria
economia brasileira. Meu Estado, por exemplo, produz
automóveis e autopeças. Então essas medidas têm
sempre um efeito benéfico para a dinâmica da economia do nosso Estado também.
Mas outra consequência também será sentida no
caso dos incentivos dados ao consumo. A colocação
de mais automóveis e novos motoristas nas ruas vai
certamente aumentar os problemas de mobilidade urbana, já engessada nas principais cidades brasileiras,
por falta de transporte coletivo de qualidade e por falta
até de condições de logística, porque pouco se investiu
na melhoria do traçado das ruas das nossas cidades.
Nas nossas cidades, a passagem hoje é muito
cara e a qualidade do serviço é muito baixo. Os centros urbanos estão com trânsito cada dia pior. Se o
cidadão não tem transporte coletivo eficiente, procura
uma solução mais fácil e mais barata: a motocicleta.
Para se ter uma ideia desse comparativo, Sr.
Presidente, basta dizer que uma motocicleta faz 30
quilômetros com um litro de gasolina. E o litro de gasolina está, hoje, custando apenas R$2,85. Qual é a
passagem de ônibus, aqui em Brasília, de uma cidade
satélite para o centro do Plano Piloto que custa esse
valor? Todas custam muito mais, e o cidadão precisa
fazer mais de uma vez o uso desse transporte caro e
de péssima qualidade. Também não há condição de
garantir o horário de chegada e de saída nas paradas
de ônibus, o que agrava mais ainda os problemas de
quem especialmente depende do transporte coletivo.
Assim, não só o trabalhador, a diarista, como o
jovem que vai para a universidade ou para a escola,
bem como um profissional, um servidor desta Casa
que precisa vir rapidamente, vão dispensar esse transporte de baixa qualidade para optar por um serviço
mais barato, que é a motocicleta. Aí agravam-se os
problemas: a questão da habilitação do motorista e
do acúmulo desses veículos de duas rodas no nosso
trânsito já caótico.
Nesse cenário, sem planejamento, quero ressaltar aqui a situação dos motociclistas, motofrentistas,
chamados popularmente de motoboys e até dos mototaxistas – eu imagino que, em sua capital, Cuiabá,
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também lá existam os motofrentistas, os motoboys e
os mototaxistas. Nos últimos anos, Presidente Jayme
Campos, o crescimento do número de acidentes envolvendo a motocicleta é assustador. Esses acidentes
têm gerado um numero de mortes e pessoas inválidas
que pode ser comparado a uma epidemia.
Hoje pela manhã, como disse, a Comissão de
Assuntos Sociais debateu esse gravíssimo problema
em uma audiência pública, que foi requerida por mim,
com a presença de dez palestrantes que representaram os diferentes setores envolvidos com a motocicleta como meio de transporte, de lazer ou de trabalho,
como falamos antes. Estiveram presentes os sindicatos
dos motofrentistas e mototaxistas ou os Sindimotos
dos Estados do Rio Grande do Sul – meu Estado –,
do Amazonas, de São Paulo, do Acre, de Alagoas, de
Paraíba, de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais e do
Amapá e representantes de entidades ligadas a saúde,
industrias de motocicletas e do Denatran.
Vejam os dados da Associação de Medicina do
Tráfego, que foram apresentados na audiência de hoje.
Em 2010, morreram, Presidente Jayme Campos,
vítimas da dengue no Brasil, 592 pessoas, 592 brasileiros. No mesmo ano, o trânsito matou 40 mil pessoas, sendo um terço dessas mortes provocadas por
motociclistas ou mortes de motociclistas; um terço de
40 mil mortos foram motociclistas. O mais importante
de tudo isso é que é a camada jovem da população
que está morrendo ou ficando inválida. A idade média
do motorista varia de 18 a 40 anos.
De cada seis internações na UTI dos hospitais
públicos – vou repetir –, de cada seis internações nos
hospitais públicos, quatro são de vítimas de acidentes com moto; quatro são vítimas de acidentes com
moto de cada seis internamentos em UTIs, que é um
tratamento de emergência e de urgência. E aí, como
disseram os especialistas, tem que se retirar alguém
que ali está sendo submetido a um tratamento sério
para dar socorro a quem chega, vítima de um acidente, no caso, de moto.
E mais, o trânsito deixa, todo ano, quase 40 mil
motociclistas com sequelas, pessoas que não podem
trabalhar devido às lesões causadas pelo acidente
sofrido no trânsito e que precisam da assistência do
Estado para o seu sustento. E a maioria das vítimas,
como seu disse, tem de 18 a 40 anos.
Quando se fala em acidentes, lembramos logo
do seguro. No Brasil, o preço do seguro obrigatório
precisa ser corrigido todo ano, para que o serviço possa cobrir o aumento do número de acidente e possa
garantir o atendimento do acidentado. Nos últimos
anos, a quantidade de indenizações por acidentes no
trânsito cresceu 37%, uma prova do aumento da vio-
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lência entre os motoristas. Oitenta por cento dessas
indenizações são pagas para motociclistas; 80% dos
37% são motociclistas.
Parte do dinheiro do seguro obrigatório, Presidente João Capiberibe, pago pelos motoristas todos
os anos vai para indenizações por morte ou invalidez, e outra parte, cerca de R$350 milhões, deveria
ser utilizada para campanhas de conscientização, de
educação e de prevenção dos acidentes de trânsito;
deveria, porque, de fato, esse dinheiro não está sendo
usado para esse necessário trabalho. A coordenadora
do Denatran, Maria Cristina Hoffmann, presente na
audiência, disse que a verba está contingenciada e
que o Denatran recebeu este ano, dos R$350 milhões,
apenas R$15 milhões para aplicar em campanhas de
educação no trânsito.
Vejam, senhoras e senhores, neste momento, já
não há mais nenhum tostão para continuar o trabalho,
porque esse foi o limite definido pela área financeira,
econômica e de planejamento do Governo, o contingenciamento da maior parte do dinheiro arrecadado
com uma finalidade específica e que não está sendo
cumprida tal finalidade, que é aplicar R$350 milhões
para a prevenção em acidentes de trânsito.
Aliás, sobre isso vale lembrar que, no caso da
dengue, temos um investimento que o Governo faz
para um número relativamente pequeno, comparado
aos acidentes de motos – 592 pessoas morreram vítimas de dengue. E o Governo faz, como necessariamente precisa fazer, para evitar epidemias, campanhas
periódicas, insistindo na educação, para as pessoas
matarem o mosquito transmissor da doença e assim
por diante. E tem que fazer e insistir. Mas, em relação à
questão dos acidentes de motos, que é uma epidemia
já, nenhum dinheiro é aplicado com a mesma finalidade.
A legislação assim obriga e determina em relação ao
seguro obrigatório, mas isso não está sendo cumprido,
o que agrava, seriamente, os problemas decorrentes
dessa situação, dessa verdadeira carnificina.
Além disso, vale lembrar que o fundo que arrecada uma parcela das multas aplicadas nas infrações
de trânsito também não está sendo aplicado como
deveria. E nesse fundo, pasmem, existe à disposição
R$1 bilhão para a verdadeira finalidade, que seria a
prevenção, a educação, a formação, a habilitação.
Entre todos os dez expositores e convidados naquela Comissão, um ponto foi unânime em todos eles:
o Brasil precisa investir muito na educação do trânsito
para que possamos ter motoristas mais conscientes,
mais responsáveis e um trânsito mais civilizado.
Os sindicatos de motociclistas do Rio Grande do
Sul, de São Paulo e do Amazonas, que participaram
dos debates, pedem a revisão da Resolução 350, que
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regulamenta o curso de formação obrigatório para
motofrentistas e mototaxistas. Por essa Resolução,
Sr. Presidente, o curso obrigatório deve ser de 30 horas. Os sindicatos pedem que essas 30 horas sejam
divididas em 25 horas de aulas práticas e 5 horas de
aulas teóricas.
Hoje, como informaram os sindicalistas, os cursos
não estão dando ênfase à realidade que o motociclista
vai enfrentar nas ruas das grandes cidades brasileiras, porque, na verdade, eles dão 25 horas de teoria
e apenas 5 horas de prática. É uma inversão, Senador
Jayme Campos, total.
Quando o motociclista faz essa habilitação, ele
não faz dentro do campo real, que são as avenidas
congestionadas, como em São Paulo, Brasília, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte ou na minha
Porto Alegre. Ele faz num ambiente de um circuito
fechado, em que só está a moto ali, fazendo balizamento, entrando, estacionando... Então essa não é a
forma real de preparar o motociclista, com habilitação
própria e adequada para enfrentar um trânsito cada
vez mais violento e sem haver também faixas expressas para o trânsito.
Com muita alegria, concedo o aparte ao Senador
Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Agradeço a V. Exª, Senadora Ana Amélia. Quero apenas
cumprimentar pela audiência pública realizada hoje na
Comissão de Assuntos Sociais, presidida por V. Exª,
que foi uma das audiências públicas mais importantes que nós realizamos este ano, pelo fato de que, a
senhora disse aqui, é uma verdadeira epidemia, uma
tragédia o que está acontecendo em relação aos índices de acidentes que têm ocorrido no trânsito brasileiro, sobretudo a questão das motos. Entretanto, a
senhora tocou num ponto muito importante. Nós precisamos investir em campanhas educativas. Pouco se
investe no Brasil, em todas as áreas, por incrível que
pareça; não é apenas uma questão do trânsito, mas
em todas as demais. Todavia o Governo tem que priorizar. Hoje os pronto-socorros, os hospitais do Brasil,
em sua maioria absoluta, estão abarrotados, isto é,
o grande contingente de pessoas internadas vem de
acidentes de trânsito, principalmente envolvendo motos. Isso nos causa estranheza e, acima de tudo, preocupação, pelo fato de o Governo não ter realmente
tornado aquilo prioridade. O Brasil aumentou, milhões
de motos estão nas ruas, milhares de carros, ou milhões de automóveis, entretanto, não melhoraram as
vias públicas. Estamos carentes de ciclovias, carentes
de sinalização nas ruas e nas estradas brasileiras e
isso tem causado realmente esse índice alarmante,
como V. Exª bem disse aqui, em relação a esses aci-
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dentes que têm acontecido. De maneira que eu acho
que, com essa audiência pública proposta por V. Exª,
nós poderemos de fato buscar indicativos e, acima de
tudo, ajudar o Governo Federal a construir uma política
pública em relação a essa questão do transporte de
motos em nosso Brasil. Portanto quero cumprimentar
e dizer a V. Exª que é meritória a sua iniciativa e que V.
Exª pode contar conosco. Eu acho que, a partir dessa
audiência pública, nós teremos subsídios suficientes
para oferecer, naturalmente, aos órgãos competentes,
seja Denatran, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, seja quem for. O que nós queremos dar é a nossa contribuição no sentido de reduzirmos esse índice
alarmante, preocupante que ocorre nas nossas vias
urbanas e nas nossas rodovias federais envolvendo
geralmente os motociclistas do nosso País. Está de
parabéns V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Presidente Jayme Campos. Tenho a convicção de que vou contar com o seu apoio sempre e
pronto e atento a esse trabalho.
V. Exª, nesse aparte, começou enfatizando a
questão da educação. E era exatamente o ponto que
eu ia destacar agora no meu pronunciamento tomando
por base os depoimentos dos entendidos nisso, que
são os líderes dos sindicatos dos mototaxistas ou motofrentistas. Além da educação, Senador Jayme Campos, a prevenção. Precisamos melhorar a fiscalização
não apenas das regras de trânsito, mas também dos
equipamentos com vistorias periódicas. Grande parte
dos acidentes é ocasionada pela deficiência do sistema de freios das motos que estão rodando pelas ruas.
Precisamos tirar das ruas essas motos que não
têm condição de uso, como o automóvel velho também. Um trabalho de inspeção feito em São Paulo retirou de circulação, no ano passado, 34 mil motos sem
condições ou em condições irregulares. Um aumento
de 400% sobre o ano anterior em relação à retirada
dessas motos de circulação, o que significou efetivamente uma prevenção para que essas motos não provocassem mais acidentes.
O trânsito é o primeiro sinal da civilidade, Presidente Jayme Campos. O que estamos vivendo hoje
no Brasil é uma total falta de respeito pelas normas
de convívio entre as pessoas. As mortes no trânsito
mostram que nós estamos vivendo uma verdadeira
guerra civil. Nosso trânsito diário, o que vivenciamos,
é uma verdadeira guerra entre o motorista do veículo
e o motociclista. Os dois parecem ser dois inimigos se
digladiando numa guerra sem fim.
Mesmo depois da modernização das leis do trânsito, os Detrans parece que fazem de conta que ensinam e os futuros motoristas ou motociclistas também
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fazem de conta que aprendem, porque, imagine, de 30
horas para a habilitação, 25 horas são de teoria e só 5
horas, de prática?! Convenhamos, por mais experiente
que seja, a prática é aquele condicionamento físico e
mental da pessoa ao comando de um veículo, seja ele
de quatro ou de apenas duas rodas.
A consequência é muito séria: temos motoristas e
motociclistas colocando a vida de famílias e a própria
vida em risco em cada esquina. Nesse caso, não se
trata de um faz de conta; estamos vivendo uma indústria de mortes que precisa ser freada, “uma carnificina”,
na real definição do Presidente do Sindimotos, do meu
Estado, Rio Grande do Sul, Valter Ferreira da Silva.
Esse problema precisa ser visto como um problema de saúde, um problema social, por causa do
emprego, e um problema econômico, também ligado
ao emprego. São famílias que dependem de chefes
de família com esse serviço de motofrentista ou de
motoboys ou todo serviço realizado por eles por intermédio da moto.
Se o Governo investe tanto em campanhas contra
a dengue, como falei antes, contra a gripe, deve dar a
mesma importância para uma campanha maciça de
conscientização no trânsito, particularmente no que se
refere aos acidentes com motos.
As mudanças nas leis precisam ter a participação
de quem usa e enfrenta a reação...
(Interrupção de som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu pediria ao Presidente pelo menos um minuto a mais para
concluir o pensamento, porque este tema é extremamente relevante.
O Denatran precisa ouvir, quando define as políticas públicas, os representantes do Sindicato dos
Motociclistas, das autoescolas, das entidades ligadas
à saúde, no caso, medicina, internamento em UTIs,
para só então definir as regras da mobilidade urbana e
até rural sobre duas rodas. Hoje, no Nordeste, a moto
substituiu o jegue, Senador Jayme Campos. E, claro,
nas cidades, nem se fala o que está acontecendo.
Uma prova de que a sociedade está interessada
nas mudanças é que a Comissão de Assuntos Sociais
recebeu, antes da audiência pública – e aí cumprimentos à Dulcídia, nossa eficiente e muito atenta assessora que nos dá apoio –, receberam mais de quinhentas
ligações telefônicas de interessados no debate sobre
a violência no trânsito envolvendo as motocicletas.
Deputados e Senadores presentes à Comissão
de Assuntos Sociais, hoje pela manhã, concordaram
em formar uma Comissão Especial para analisar o
problema que já se transformou em uma epidemia
em todo o País. Vamos reunir todos os projetos de
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lei, da Câmara e do Senado, que tratam da questão
de segurança para o motociclista, e transformar em
proposições para que possamos tramitar com maior
rapidez para que tenhamos uma legislação eficiente,
mas que, sobretudo, reduza o número de vítimas no
trânsito, reduza o número de famílias sem pais, reduza
o sofrimento diário testemunhado por trabalhadores
no trânsito brasileiro.
Uma das sugestões é que as cidades, a exemplo
de São Paulo, criem faixas exclusivas para os motociclistas com a identificação. Motos que trabalham nesse serviço têm de ter a mesma cor, como os táxis em
Nova Iorque ou os táxis em São Paulo ou os táxis em
Brasília, para facilitar a identificação do usuário, e também a própria roupa. Agora, é preciso ter um cuidado
amplo, porque isso não depende apenas da formação,
mas, sobretudo, do comportamento do condutor de um
veículo sobre duas rodas.
Nós todos estamos dispostos a mudar esse quadro e só teremos resultado, Presidente, Senador Jayme Campos, se todos estiverem dando as mãos para
resolver essa chaga ou para parar um pouco com essa
carnificina diária nas cidades brasileiras, com a mortandade provocada pelos acidentes de motos, que fazem
mortos e deixam milhares de feridos, alguns com sequelas tão graves que deixam a pessoa absolutamente inválida para o resto da vida, sobretudo os jovens.
Vamos promover – para encerrar –, no início de
setembro, um seminário, Presidente Jayme Campos,
sob a liderança da Comissão de Assuntos Sociais,
para continuar debatendo nacionalmente esse gravíssimo problema.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o
Sr. Jayme Campos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Concedo a palavra, como líder, ao Senador Alfredo Nascimento, do PR.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, eu também estou inscrito, acho que antes
do Senador Alfredo, mas, de qualquer forma, acho que
ele tem preferência, até porque ele é mais velho do que
eu. Estou inscrito pela liderança da minoria.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Eu estava inscrito pela liderança do PR um
pouquinho antes. Mas se V. Exª quiser...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – V.
Exª, com certeza, com a sua trajetória, com a sua história, tem prioridade nesta Casa. Mas gostaria de me
inscrever para fazer uso da palavra.
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O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Está inscrito, falará a seguir.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – V.
Exª pode fazer uso da palavra.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado
por ser bondoso comigo, meu caro Senador.
Sr. Presidente, Colegas Senadores e Senadoras, o Brasil passa por um novo teste. O agravamento
da crise europeia, na esteira da lenta recuperação da
economia americana, já impõe efeitos colaterais inegáveis sobre a economia brasileira, que atravessa o
mês de maio embalada por indicadores preocupantes.
A deterioração do cenário internacional tem forçado o
Governo Federal a enfrentar os sinais de turbulência,
de modo a impedir que o contágio de nossa economia ganhe proporções inéditas para o período recente.
Acompanhamos pelo noticiário a aplicação de medidas
emergenciais de estímulo à atividade econômica, especialmente o consumo, com uma nova desoneração
tributária de setores importantes, como a indústria
automotiva.
Mas o Estado do Amazonas, Sr. Presidente, para
minha preocupação, especialmente, pegou a contramão desse processo.
Semanas atrás, para pasmo do cidadão e do empresariado, o Governo do Estado anunciou o aumento
da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias sobre o setor de serviços de 25% para 30%, entrando para o clube de seis Estados que aplicam as
alíquotas mais altas do País. O novo ICMS já está em
vigor, incidindo especialmente sobre os serviços de
telecomunicações e energia, penalizando ainda mais
a população e também o setor produtivo de nosso Estado. Preocupado em manter os níveis de arrecadação, o Governo do Estado não pensou, um momento
sequer, no impacto da medida na vida das pessoas,
no bolso da população.
Fazendo uma conta rápida, Srs. Senadores, no
Amazonas, um cidadão que tenha gasto de R$100,00
com telefone pagará R$42,00 só de ICMS. Somando
os outros tributos incidentes sobre esse serviço, sua
conta pulou para R$153,00. A carga tributária imposta ao setor de telecomunicações no Brasil é uma das
mais elevadas do mundo, mesmo considerando os
países desenvolvidos. Em 2010, os brasileiros recolheram R$57 bilhões em impostos sobre esses serviços.
Desse montante, R$32 bilhões, mais que a metade,
vieram por meio do ICMS.
No momento em que a repetição de um receituário que dá sinais de esgotamento obriga o Governo
a articular outros mecanismos para fomentar o crescimento de nossa economia, não podemos dar um passo
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atrás. É o que fez o Governo do Estado do Amazonas.
Consciente de que apenas o consumo não fortalecerá
a economia brasileira, o Governo Federal abre o debate em torno de medidas estruturantes e promete a
desoneração das tarifas de energia e dos serviços de
telefonia. Por isso, não há o menor sentido no aumento do ICMS produzido pelo Governo de meu Estado
do Amazonas.
A imprensa tem noticiado as discussões travadas
pela equipe econômica e pelo Ministro das Comunicações com vistas a reduzir os encargos que pesam sobre
o consumidor. E há que destacar que são de responsabilidade da própria União ao menos 50% dos impostos
cobrados sobre os preços da energia, por exemplo. A
outra parte e dos Estados. Ora, se o Governo Federal
se dispõe a abrir mão de arrecadação para penalizar
menos o consumidor, por que o Governo do meu Estado, o Amazonas, pega a mão contrária?
O Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia
e Serviço Móvel Celular e Pessoal tem rechaçado o
aumento do ICMS no Amazonas e prevê dificuldades
para a expansão dos serviços no Estado. Seus dirigentes alertam que nossas longas distâncias impõem
altos custos de implantação de infraestrutura, agora
impactados também pela alta do ICMS. E não é só:
dias atrás, o Presidente da Confederação Nacional das
Indústrias, Robson Andrade, chamou atenção para os
prejuízos à competitividade do setor produtivo impostos
por uma energia cara. O aumento dos impostos sobre
a energia penaliza, assim, não apenas o consumidor
final, o cidadão, mas também toda a cadeia produtiva.
É um dos fatores que engessa a economia.
No momento em que o Brasil se mobiliza para
proteger-se da crise mundial e que a população do
Amazonas sofre com as perdas impostas pelas cheias,
não é justo aumentar impostos. É dever do gestor cuidar dos cofres públicos e administrar a arrecadação,
mas é sua obrigação inarredável proteger e amparar o
cidadão amazonense. O Governo do Amazonas precisa retomar o rumo certo para que o nosso povo possa
viver com dignidade e merecendo os mesmos benefícios oferecidos ao conjunto da população brasileira,
como está fazendo o Governo Federal.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O Sr. João Capiberibe deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Obrigado, Senador. Na verdade, seria um orador inscrito, mas o orador sou eu.
Com a palavra, o Líder Jayme Campos do DEM.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, João
Capiberibe, e demais Senadores, serei rápido. É apenas um breve comunicado. Inscrevi-me, todavia não
se faz necessário usar o tempo regimental.
Sr. Presidente, é com muita alegria que eu desejo aqui registrar o transcurso, no dia de hoje, 29 de
maio, do primeiro aniversário da nova Sudeco, a importantíssima Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste brasileiro.
São várias as razões pelas quais faço este registro com especial satisfação. Uma delas decorre da
oportunidade que tivemos de participar diretamente
do processo de recriação dessa necessária autarquia.
Há quase quatro anos, mais exatamente na tarde de 13 de novembro de 2008, tive o prazer de ocupar esta mesma tribuna, para comunicar ao Plenário
meu contentamento pela aprovação, naquela data, do
PLC nº 119, de 2006, de iniciativa do Executivo, pela
Comissão de Desenvolvimento Regional, colegiado
por mim presidido à época, ocasião em que merecidamente exaltava o competente e operoso trabalho
da ilustre Senadora Lúcia Vânia, que, efetivamente,
buscava a criação, de maneira brilhante, e relatou a
referida matéria.
Comemoramos, portanto, com grande regozijo,
o ressurgir desse órgão de fomento, que funcionou de
1967 a 1990 e que, lamentavelmente, permaneceu
extinto por longos anos, no período que se estendeu
desde então até a edição da Lei Complementar n° 129,
de 2009, resultante do citado projeto que aprovamos
aqui nesta Casa, viabilizando-se, de fato, somente
em maio do ano passado, com sua regulamentação
por meio do Decreto nº 7.471, de 2011, assinado pela
Presidente Dilma Rousseff.
Muitas conquistas e muitos desafios se evidenciam nos horizontes da nova Sudeco, entre os quais
ressalto o plano de desenvolvimento e o Fundo Constitucional do Centro-Oeste.
Nos termos de sua concepção, a Sudeco contemporânea foi pensada seguindo as determinações de um
padrão de desenvolvimento pautado pela transparência
nos gastos, racionalidade na aplicação dos recursos
públicos e pela lógica da sustentabilidade. Para tanto,
compete à Sudeco, entre outras ações, voltar-se para
a alavancagem do progresso da região; formulação
de políticas e estratégias para ampliação do mercado
interno e expansão de exportações; dinamização de
instrumentos de financiamento; inovação tecnológica
dos setores produtivos; melhoria de indicadores sociais; planejamento, articulação e integração, enfim,
sempre no propósito maior de reduzir desigualdades,
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estimular a competitividade e reverter as tendências
de concentração da atividade econômica.
Portanto, Sr. Presidente, quero externar minhas
mais entusiastas congratulações aos dirigentes e colaboradores da Sudeco, parabenizando seu Diretor-Superintendente, Dr. Marcelo Dourado, ao tempo em
que estendo tais cumprimentos ao Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, às bancadas
parlamentares e aos governadores dos Estados do
Centro-Oeste, pelas promissoras perspectivas que se
abrem rumo ao amadurecimento das enormes potencialidades de evolução econômica, social e humana
dessa próspera região; região à qual tenho o privilégio
de pertencer e da qual muito me orgulho, na honrosa
missão de aqui representá-la.
Parabéns à Sudeco!
Quero apenas complementar este registro, ilustre Senador Capiberibe e Inácio Arruda, e dizer que a
Sudeco, sem sombra de dúvida, poderá ser um grande instrumento da região Centro-Oeste do Brasil. Pelo
fato de ser uma região onde lamentavelmente poucos
investimentos chegam, necessita sobretudo de uma
política estratégica que compatibilize o seu desenvolvimento, principalmente um desenvolvimento sustentável.
Hoje, temos o Fundo Constitucional do Centro-Oeste que, imagino, busca acabar com as desigualdades intermunicipais naquela região do Brasil e interregionais.
Lamentavelmente, o Brasil tem algumas ilhas de
prosperidade. Existem vários Brasis dentro do próprio
Brasil. Todavia, com ferramentas e instrumentos como
esse certamente buscaremos um Brasil com mais igualdade social, mas que, acima de tudo, dê a oportunidade para que possamos verdadeiramente construir
a cidadania para milhões de brasileiros, sobretudo de
uma classe trabalhadora que, muitas vezes, está à
mercê de boas políticas públicas.
De maneira que quero aqui, concluindo, cumprimentar os diretores da Sudeco, na certeza absoluta
de que vão cumprir com a sua finalidade, em que pese
hoje haver um reclamo muito grande diante do fato de
que a Sudeco, na sua criação, ainda tem poucos funcionários; poucos técnicos. Para se ter uma noção, a
Sudeco tem apenas sete engenheiros. Acho que não
atende 20% da demanda dos projetos, que tem de ser
analisados, naturalmente e infelizmente.
O Governo Federal está mandando agora um
projeto para criação de mais de 50 mil novos cargos.
Por que não também inserirmos ali pelo menos 100
novos funcionários para atender à demanda desse importante órgão governamental que vai atender toda a
região Centro-Oeste do Brasil?
Era o que tinha a dizer.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Senador Jayme Campos, a Mesa acolhe o pronunciamento de V. Exª, com a importância e o relevo
que ele tem. Trata-se de fortalecer as instituições criadas para atender às regiões menos desenvolvidas do
Brasil. É o caso da Sudene, da Sudam e da Sudeco,
cuja passagem pelo primeiro ano de existência com
uma infraestrutura mínima V. Exª comemora, exigindo e
cobrando que ela se fortaleça ainda mais. Esse é nosso
objetivo e nossa obrigação no Senado da República.
Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento.
Concedo a palavra ao Senador João Capiberibe,
representando o Estado do Amapá.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, eu me havia prometido não abordar o tema
que vou abordar hoje. Eu vinha, nas últimas semanas,
tratando de uma agenda positiva de vários projetos
que apresentei.
Apresentei aqui o projeto dos impostos às claras,
que segrega os impostos do valor dos produtos não só
na prateleira do supermercado, mas também na publicidade. Apresentei a PEC criando o Fundo Nacional
da Segurança Pública; até porque nós somos carentes
de uma política nacional para segurança. E hoje sou
obrigado a voltar a uma agenda negativa.
Mas, antes de voltar a essa agenda negativa,
eu gostaria de me congratular com o Presidente da
Sudeco, Marcelo Dourado, e todos aqueles que labutam e que trabalham na Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, pelo trabalho que estão
desenvolvendo pela recuperação dessa instituição e
pela expansão de suas ações nos Estados do Centro-Oeste. Parabéns ao Marcelo e a todos aqueles que
fazem hoje a Sudeco!
O tema que vou abordar já o fiz aqui várias vezes.
Trata-se de corrupção, malversação, desvio de recursos públicos lá do meu Estado. Mas isso é comum no
Brasil todo.
A corrupção do Brasil é congênita, nasce com a
chegada da Família Real ao Brasil, nasce com D. João
quando chega aqui, que traz um séquito entre doze
e quinze mil pessoas, sustentadas pelo Erário até o
retorno a Portugal.
Mas vou abordar uma questão preocupante.
Ontem, pela manhã, o Bom Dia Brasil, da Rede
Globo, exibiu uma reportagem da jornalista Camila
Bonfim, sobre um novo esquema de desvio de recursos públicos na Assembleia Legislativa do Amapá.
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O Poder Legislativo do meu Estado já é alvo de
oito inquéritos – oito! –, o que demonstra, pelo visto,
que nada mudou desde a operação Mãos Limpas, que
aconteceu no dia 10 de setembro de 2010, determinada
pelo Ministro Otávio Noronha, do STJ, que prendeu 18
pessoas no Amapá e expediu dezenas de mandados
de busca e apreensão. Entre os presos, estavam os
ex-Governadores Waldez Góes e Pedro Paulo, o ex-Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o atual
Prefeito de Macapá, entre outras autoridades.
O desvio de dinheiro público em licitações e contratos superfaturados ultrapassa R$100 milhões.
Outro esquema denunciado pelo Ministério Público Estadual, durante a Operação Eclésia – foi essa
operação que a Rede Globo, ontem, no seu programa
Bom Dia Brasil, revelou para a sociedade brasileira ‑,
funcionava com a emissão de notas frias e até com
a falsificação de assinaturas em cheques sacados à
boca do caixa, cujo montante era depositado na conta
de um componente do esquema, para posterior rateio
entre os demais. Ou seja, apropriação primária de dinheiro público.
Esse crime foi detectado pelo Ministério Público
cruzando os saques na boca do caixa e os posteriores depósitos.
Participam do esquema empresas de terceirização de mão de obra, empresas de aluguel de veículos,
agências de viagem, entre outras, segundo apurou o
Ministério Público do Estado do Amapá.
O mais grave é que o diretor financeiro de uma
dessas empresas diz estar surpreso, pois (abre aspas):
“Eu, como diretor financeiro, não tinha conhecimento
desse fato ocorrido”. O diretor financeiro da empresa
não tinha conhecimento desse dinheiro que entrava
nas contas das empresas, porque os cheques eram
falsificados e sua assinatura também.
A reportagem do Bom Dia Brasil traz a público,
ainda, que o prédio anexo da Assembleia Legislativa
pertence à família de um Deputado. É um esquema
de enriquecimento ilícito por meio de recursos públicos, em atitudes imorais e antiéticas, com aparência
de legalidade. O próprio Deputado declara que pode
ser imoral, mas é aparentemente legal.
Enquanto o Ministério Público trabalha para repor
a moralidade administrativa, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, mobilizando um grupo de Deputados,
pressiona os Procuradores e Promotores, abrindo uma
CPI para investigar o Ministério Público. E foram mais
longe: articulam a destituição da Procuradora-Geral de
Justiça do Amapá, a Promotora Ivana Cei.
Ora, é sabido, o povo do Amapá sabe que o Ministério Público do Estado deixou de agir em alguns
momentos da história. Deixou de agir como o xerife da
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sociedade, para coibir, impedir o desvio de recursos
públicos. Mas, neste momento, o Ministério Público
do Amapá age dentro da lei e investiga não apenas a
Assembleia Legislativa, mas qualquer ente público em
que haja qualquer suposição de irregularidade.
Portanto, é importante que nós, representantes
do povo do Amapá nesta Casa – aqui somos três Senadores: o Senador José Sarney, Presidente do Senador Federal; o Senador Randolfe Rodrigues, Líder do
PSOL; e eu – nos manifestemos, apoiando, com decisão, essa ação do Ministério Público. É fundamental
que o Ministério Público aprofunde as investigações
e puna quem deve ser punido.
Se a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Amapá insiste em sonegar documentos, o Ministério
Público tem, sim, razão de expedir mandados de busca
e apreensão, para ter acesso a essa documentação,
como teve na semana passada, razão pela qual hoje
prepara as ações criminais contra os dirigentes da
Assembleia Legislativa do Amapá.
Conclamo também os nossos representantes
na Câmara federal –temos oito Deputados naquela
Casa –, para que se manifestem, com decisão, sobre
essa questão.
Nós, líderes eleitos pelo voto do povo do Amapá,
não nos podemos omitir diante dessa tentativa de intimidar a ação do Ministério Público do Amapá. É fundamental a nossa declaração, a nossa posição clara,
dizendo que estamos do lado da lei, que estamos do
lado da legalidade, que queremos que se faça justiça.
Portanto, fica aqui o meu apelo e o da nossa
bancada.
Mas também recorro ao Ministério Público Federal, ao Dr. Roberto Gurgel, no sentido de que acompanhe o que está acontecendo no Amapá. Seria descabido
se esta Casa ou a Câmara Federal, numa investigação
do Ministério Público Federal, em relação a um, a dois
ou a um grupo de Senadores ou Deputados Estaduais, retaliasse, tentando retirar ou depor o Procurador-Geral da República.
É isso que está acontecendo no Amapá. Estão
tentando afastar a Procuradora porque está investigando. Estão tentando afastar a Procuradora porque
está cumprindo o seu papel institucional.
Portanto, é o alerta que faço ao Procurador-Geral
da República, ao STJ, que conduz a Operação Mãos
Limpas, ao Ministro da Justiça, e a todas as autoridades
da República: coloquem as suas lupas sobre o Amapá
e sobre esse incidente grave, que é a intimidação de
uma instituição republicana, cuja missão é zelar pelo
interesse coletivo.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
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Peço que faça o registro deste meu apelo às autoridades da República e às nossas bancadas, para
que se manifestem e acompanhem o que está acontecendo no meu Estado.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, o Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio
Petecão.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. PSD –
AC) – Tivemos a palavra do Senador João Capiberibe.
Pela ordem de inscrição, teremos agora a palavra
do Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, primeiro faço um registro com
muita satisfação, com muita alegria.
Eu participei, Senador Sérgio Petecão, não no
campo de futebol, mas de uma atividade do Congresso
Nacional, um jogo da solidariedade no Estado do Ceará, no Estádio Presidente Vargas, uma partida entre
os congressistas – Deputados Federais e Senadores.
E V. Exª honrou esta Casa, infelizmente contra o meu
time, que era a representação parlamentar da Assembleia Legislativa no Estado do Ceará.
Nosso time perdeu a partida de nove a zero, infelizmente, mas o registro alegre é porque o Congresso
Nacional se dirigiu ao meu Estado, ao Ceará, para fazer um jogo de solidariedade. E as pessoas levavam
alimentos para atender às populações mais carentes
atingidas pelo período de estiagem que estamos vivendo no Estado do Ceará.
Para se ter uma ideia, Senador Sérgio Petecão,
no dia de ontem, depois de se reunir com mais de
cem prefeitos do Estado do Ceará, foi decretada, pelo
Governador do Estado, calamidade pública em 91 Municípios. Uma estiagem atinge uma grande região de
nosso Estado, que precisa de um suporte que está
sendo dado pelo Governo Federal mas precisa ser
ampliado, porque a estiagem, em uma situação como
essa, é muito longa no Nordeste brasileiro. A estiagem
se iniciou no começo do ano e nós só temos perspectivas de novas chuvas no final do ano. É um período
muito longo. Precisamos de apoio de toda maneira e
de toda sorte.
Então, queremos agradecer aos Congressistas;
a você, especialmente; aos Deputados Federais Tiririca, cearense, mas eleito pelo Estado de São Paulo;
e ao Romário. E, em nome desses dois, cumprimento
os nossos representantes na Câmara dos Deputados,
que foram ao Ceará prestar solidariedade ao povo cearense e ao povo nordestino.
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Quero fazer um segundo registro, Sr. Presidente.
Exatamente no dia de ontem, estivemos com o Governador Cid Gomes inaugurando a 87ª escola profissional do Estado do Ceará, uma escola de ensino médio
e profissional. Naquela escola, no Município de Aquiraz, fomos recebidos pelo Prefeito Edson Sá e pela
ex-Prefeita Ritelza Cabral, os dois irmanados para um
feito que considero dos mais importantes para o nosso
povo: inaugurar a 87ª escola.
Talvez, Senador Petecão, nenhum Estado brasileiro tenha uma rede de formação profissional do Estado. Não são as escolas técnicas federais, os cefets,
os institutos federais, que também hoje, felizmente,
com a política do ex-Presidente Lula e da Presidente
Dilma, estão presentes em todas as regiões de nosso
Estado. Não. Além disso, temos 87 escolas técnicas
profissionais.
E, ontem, tivemos a felicidade de inaugurar a Escola Alda Façanha. Alda foi uma educadora em Aquiraz, daquelas que ensinavam no alpendre da casa,
com dedicação, com carinho, com amor ao seu povo.
A história de Alda me foi contada por Ritelza Cabral, que esteve à frente da prefeitura daquele município durante oito anos. Depois, o prefeito atual, Edson
Sá, disse: ”Olha, estamos fazendo uma homenagem
a uma educadora que tinha um carinho extraordinário
por seus alunos; e o maior desejo dela era que um dia
a gente pudesse, aqui mesmo no Município de Aquiraz,
formar profissionalmente os nossos alunos”. A ideia era
que, quando eles terminassem o curso médio, pudessem dizer: “Eu terminei o ensino médio e já tenho uma
profissão. Posso ir para a universidade, posso fazer
um curso de graduação em várias outras áreas, mas
já saí como profissional da escola de ensino médio”.
Essa é uma conquista muito importante que eu quero
registrar, e a gente precisa fazer com que ela se alastre também pela cidade de Fortaleza.
Eu mostrei, em meu discurso, na inauguração, a
minha felicidade. Por quê? Porque no meu bairro não
havia escola. O bairro em que eu nasci não tinha escola quando nós nascemos. Depois foi construída uma
escola dentro do quartel da Aeronáutica. O primeiro
professor nosso, já falecido, José Duartes Pinheiro,
também dava aula num alpendre, o do Zé de Abreu,
que era um morador que tinha uma vacaria, tinha uma
casa boa, com um alpendre grande. Nós ocupávamos
o alpendre do Zé de Abreu. Era uma aula só para todos, desde a criança de 5 ou 6 anos de idade até o
que tinha 15, 16, 17 anos. Era um alpendre só, a aula
era uma só, a alfabetização era igual para todos naquele momento.
Fomos evoluindo até chegar a uma escola. Mas
o meu pai e a minha mãe, que nunca estiveram numa
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sala de aula, sempre diziam que seu maior desejo
era que os filhos conseguissem passar no vestibular
duríssimo da Escola Técnica Federal. Por sorte, todos
daquela época passaram no vestibular da Escola Técnica Federal. Um se formou em Eletrotécnica – fui eu,
eu me graduei em Eletrotécnica –; o outro se graduou
em Edificações; o outro, em Mecânica de Máquinas;
e o outro, em Telecomunicações. Aquela turma estava preparada para enfrentar a vida em qualquer lugar.
Eu acho que é a isso que nós estamos assistindo
hoje no Estado do Ceará, a um planejamento na área
da educação que permite a construção de escolas
técnicas espalhadas pelo Estado inteiro.
Imagine, Senador Petecão, nós temos 184 Municípios e vamos construir de imediato, quer dizer, até
o final deste período do Governador Cid Gomes, até
o ano de 2014, 140 escolas técnicas profissionais no
Estado do Ceará. Teremos o apoio do Governo Federal,
lógico, claro, mas com organização, com planejamento,
com a localização da escola, os cursos que devem ser
oferecidos em cada região. A Escola do Aquiraz tem
custo de Edificações, Eletrotécnica, Rede de Computadores e Hospedagem, porque é uma região praiana, turística. Então, precisa ter um curso destinado à
vocação mais imediata daquela população.
Então, registro essa nossa felicidade de ter assistido à inauguração dessa escola juntamente com o
Governador; o Prefeito Edson Sá; a ex-Prefeita Ritelza
Cabral; vários Deputados Federais, Estaduais, Vereadores que compareceram; o Presidente da Câmara
Municipal, Homero Silva; o Secretário da Fazenda,
Mauro Filho. Foi um momento muito importante. Foi
uma situação que mostra o compromisso de gestores
com a educação pública do nosso País a partir do planejamento e da organização em um Estado, o Ceará.
E o meu maior desejo é que consigamos avançar
com esse programa na minha cidade, Fortaleza, cujos
bairros hoje são imensos. Regiões que eram desocupadas na cidade, hoje são bairros com uma população enorme. A cidade de Fortaleza tem 2,5 milhões
de habitantes e um entorno com 1,5 milhão. Precisamos multiplicar o número de escolas profissionais na
nossa cidade, para formar o nosso povo, prepará-lo,
deixá-lo em condições de garantir que a oportunidade lhe seja oferecida devido à sua formação. O que
mais tira a juventude – digamos – de uma espécie de
descaminho, das drogas, é a escola, a educação, a
formação profissional.
Quero, neste meu pronunciamento, marcar este
nosso desejo de ampliar a educação na área de formação profissional no nosso Município de Fortaleza,
multiplicando o que já está sendo ofertado pelo Governo do Estado. Nós queremos um pouco mais, Go-
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vernador, na cidade de Fortaleza. É possível ser feito
isso. Podemos garantir que todas as regiões da cidade
tenham pelo menos duas ou três escolas de ensino
médio e formação profissional. Isso é extremamente
importante para a nossa cidade de Fortaleza.
Além disso, convém ampliar a formação na idade certa. Refiro-me ao Programa de Alfabetização na
Idade Certa, instituído pelo Governo do Estado, em
parceria com os municípios, para garantir que as crianças tenham esse direito, o direito à educação. Estamos
discutindo com o Ministério da Educação para ofertar
novas creches para Fortaleza; essa cidade precisa de
muitas creches, creches boas, creches de qualidade
com condições de receber os filhos das famílias mais
pobres da periferia. Desejamos encontrar um meio,
um mecanismo para garantirmos que essas creches
sejam construídas na cidade de Fortaleza. Então nós
estamos, Sr. Presidente, nesse caminho de reforçar a
educação no nosso Estado, no nosso município.
Essa nossa passagem na Tribuna do Senado do
dia de hoje tem também um objetivo de fazer uma cobrança à nossa Comissão de Assuntos Econômicos.
Nós aprovamos por unanimidade o projeto que destina
50% do Fundo Social do Pré-sal para a educação. Foi
aprovado por unanimidade. Quando discutimos com
o Presidente Lula e nos debates que temos tido com
a Presidenta Dilma, o tema da educação está sempre
presente; o tema de fortalecer a educação está sempre presente. E a riqueza do pré-sal não pode atingir o
Brasil com a velha doença da vaca holandesa, em que
se tinha uma riqueza extraordinária como o petróleo,
mas o povo continuava pobre e sem ter as condições
de se formar adequadamente.
Ora, Sr. Presidente, nós aprovamos por unanimidade na Comissão de Educação e a matéria está
na Comissão de Assuntos Econômicos. Foi feito um
pedido de vista pelo Líder do Governo no Senado, Senador Eduardo Braga, e nós já superamos o período
em que o projeto pode ficar nas mãos de quem faz um
pedido de vista. Então nós queríamos fazer um apelo.
Nós estamos discutindo educação sem criar imposto novo. Nós estamos discutindo educação usando os recursos do pré-sal para dar garantia de que
as escolas construídas, não só no Ceará, não só em
Fortaleza, mas em todo o Brasil tenham meios adequados de sustentação. E que ao lado da educação
formal, da educação e da alfabetização na idade certa,
da formação profissional já no ensino médio, também
tenhamos mais recursos para a ciência e tecnologia,
porque é a forma mais adequada de garantir o projeto
de desenvolvimento nacional.
Então o objetivo, o sentido do nosso projeto é
esse de garantir mais recursos, meios para melhorar,
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dar mais qualidade à formação do povo brasileiro, da
nossa juventude. É isso que nós desejamos. É este o
nosso trabalho. É este o nosso objetivo: garantir mais
recursos, meios, formar o povo, garantir a educação,
a formação e a alfabetização na idade certa; garantir
a formação profissional; garantir a ciência e tecnologia
e qualificar permanentemente o nosso professor; ter
escola de formação permanente para o nosso professor, para que ele a cada dia esteja mais satisfeito; dê
uma aula com mais qualidade, com mais alegria, com
mais satisfação, porque só o fato de querer educar já
é uma decisão difícil, no nosso País.
Quem tem a responsabilidade de educar, às vezes
educa as pessoas, mas fica ainda com aquele salário
muito pequeno. Então, é preciso também ter meios de
fazer com que o Poder Público garanta um piso salarial
maior para os professores.
Nós deveríamos pensar, refletir em uma hora
para invertermos esse piso salarial, garantindo para
o professor de mestrado e doutorado que dá aulas na
alfabetização um salário maior, porque é nesse momento que estamos formando o nosso povo; é aqui
que estamos preparando o nosso povo.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
gostaria de fazer esse registro e esse apelo. Eu estou
pedindo para votar o nosso projeto que é uma proposta de lei para se usar os recursos do Fundo Social
do Pré-sal para a educação, porque eu estou vendo a
alegria estampada nos olhos dos estudantes daquela
escola Alda Façanha, no dia de ontem, a sua satisfação. E o discurso proferido pelos primeiros alunos
que estão saindo das escolas profissionais do Estado
do Ceará, a sua alegria, a sua satisfação em dizer: eu
sou eletrotécnico, eu sou mecânico de máquinas, eu
terminei o curso de rede de computadores e já estou
trabalhando como profissional.
Então, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, o
nosso apelo tem esse sentido. Eu considero que a gente
deve dar velocidade a essa votação. Trazer aqui para o
plenário, se for preciso, mas não criar dificuldades para
a sua discussão e votação na Comissão de Assuntos
Econômicos Eu peço, então, à Comissão que coloque
em votação na próxima semana, na próxima terça-feira.
Vamos reunir a Comissão e vamos decidir, votar. Eu
não acredito que algum Senador ou Senadora tenha
a coragem de dizer um “não” à educação brasileira, de
dizer um “não” à formação profissional do nosso povo.
Temos discutido com o Ministro Mercadante, que
está acompanhando essa discussão aqui no Congresso
Nacional. Temos o apoio do Ministério da Educação,
que é exatamente a instituição mais legítima dentro
do Governo para dar opinião a respeito do uso dos
recursos do Fundo Social do Pré-sal.
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Então, Sr. Presidente, faço o registro da inauguração belíssima da escola profissional Alda Façanha,
no dia de ontem, no Município de Aquiraz, e apelo ao
nosso Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, para que votemos o projeto de lei que destina
50% dos recursos do pré-sal para a educação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. PSD –
AC) – Ouvimos o pronunciamento do nobre Senador
Inácio Arruda.
Também queria parabenizar S. Exª, que esteve
lá no evento, no jogo da solidariedade. Foi um jogo beneficente em que o time do Congresso, composto de
Senadores e Deputados Federais, esteve lá em Fortaleza participando. Foi um jogo que, graças a Deus, conseguiu sensibilizar as autoridades. A imprensa estava
presente, o Senador Arruda, o Deputado Federal Domingos Neto, que foi um dos organizadores do evento.
Fico muito feliz em saber que o nosso futebol, que
jogamos às terças-feiras aqui, está ajudando pessoas
no Brasil todo. Estivemos no Acre, meu Estado, onde
ajudamos o pessoal atingido pelas cheias. Já temos
aqui um convite da Senadora Vanessa para vermos a
possibilidade do time ir a Manaus fazer um jogo beneficente também, para ajudar os nossos irmãos amazonenses que estão sendo atingidos pela maior cheia
que já houve no Estado.
Então, para nós é gratificante. É muito difícil,
principalmente para nós, parlamentares, recebermos
elogios. Mas lá no Ceará, graças a Deus, a imprensa
reconheceu a atitude dos parlamentares em se deslocarem dos seus Estados. O Danrlei que veio do Rio
Grande do Sul, o Romário que saiu do Rio de Janeiro.
O Tiririca já é do Ceará.
O importante é que, até aquele momento, no
estádio, já tinha sido recolhidas mais de 10 toneladas
de alimentos para ajudar os nossos irmãos cearenses
que estão sendo atingidos por uma das maiores secas
que já houve no Estado.
Parabéns também ao Senador Inácio Arruda. E
também parabéns ao Governador Cid Gomes, que nos
recebeu no Palácio do Governo e nos proporcionou
um almoço junto com os Secretários de Estado. Isso,
para nós, foi muito importante.
Pela ordem, vamos ouvir agora o nobre Senador
Ivo Cassol, do PP do vizinho Estado de Rondônia, e
um dos centroavantes do nosso time.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
É uma alegria, Senador Petecão, cumprimentá-lo
e cumprimentar também a nossa Senadora Vanessa,
que já está aí discutindo essa equipe composta tam-
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bém de jogadores do Senado: a zaga enfrentada pelo
Petecão e o ataque enfrentado pelo Senador Ivo Cassol.
Eu ouvi agora o Senador Petecão, nosso Presidente, contando que estivemos, na semana passada,
no Ceará, e agora eu descobri, por acaso, o resultado
dessa vitória: parece que foi 9 x 0. Mas também com o
Senador Inácio Arruda como técnico e o Governador
jogando, vocês conseguiram trazer uma grande vitória
para esta Casa. Mas o mais importante disso tudo foi
essa integração com o Danrlei; o Romário também,
que foi campeão; o Tiririca; o Popó, que, na verdade,
vem trazer ajuda aos Estados, como o Estado do Acre
que enfrentou uma grande cheia há poucos dias. Agora é o Ceará que vem enfrentando uma grande seca.
No próximo dia 14, mais um Estado da região Norte, Roraima, vai ser contemplado. Eu não tive ainda o
privilégio e o prazer de estar em uma dessas partidas,
mas todas as terças-feiras, quando os trabalhos não
se estendem noite adentro, nós estamos aqui sempre
fazendo o treino para que possamos estar em forma
e, ao mesmo tempo, podermos chutar o escanteio e
correr para cabecear e tentar fazer o gol. Esta é a vida
do homem público: ele precisa estar aqui, em Brasília,
ajudando o País, aprovando leis e, ao mesmo tempo,
ajudando os Estados a desenvolverem e crescerem,
e levar o progresso e trazer o desenvolvimento, especialmente para aquelas regiões mais carentes.
Por isso, Sr. Presidente, ocupo hoje esta tribuna.
No último final de semana, houve uma audiência pública
da Comissão da Agricultura na cidade de Ji-Paraná, em
um evento no parque de exposição, comandado pelo
Presidente Acir Gurgacz, que contou com a presença
do Senador Valdir Raupp, também do nosso Estado
de Rondônia, acompanhando os trabalhos; da minha
pessoa, Senador Ivo Cassol, já que sou titular da Comissão de Agricultura. Além disso, tivemos a alegria de
receber, em nosso Estado, esta gaúcha arrojada, uma
grande comunicadora, que há muitos e muitos anos
esteve à frente da imprensa, divulgando as ações da
Capital federal no Rio Grande do Sul – Senadora Ana
Amélia. Para nós foi motivo de satisfação receber esta
gaúcha arrojada, que fez um pronunciamento em que
dizia que todos os Estados brasileiros tem três Senadores, e que Rondônia podia contar com ela como
sendo uma quarta Senadora.
Não é diferente com o Petecão, que também se
considera o quarto Senador do Estado de Rondônia.
Nós, Senadores, trabalhamos irmanados com todos os
Estados da região Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste,
enfim, nós somos Senadores do Brasil. Mas sabemos
que a região Norte, especialmente Rondônia, quando se formou e que serviu como modelo agrário do
Brasil, nós estivemos lá catarinenses, paranaenses,
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gaúchos, nordestinos, capixabas, mineiros, goianos...
Enfim, temos lá pessoas que nasceram nos demais
Estados da Federação brasileira e que hoje são rondonienses de coração.
Nós não escolhemos o Estado para nascer, nós
escolhemos o Estado em que queremos viver. Nós não
escolhemos o Município em que queremos nascer, mas
escolhemos o Município em que moramos.
Por isso, recebemos de braços abertos a Senadora Ana Amélia e foi com imensa alegria, tanto eu como
a minha esposa, no último fim de semana.
Demos entrevista em cadeia de mais de 14 rádios no Estado de Rondônia, comandada pela Rádio
Planalto de Ji-Paraná, onde discutimos os vetos e a
expectativa que o setor produtivo esperava do Código
Florestal, de que maneira ficaria. Além disso, também
discutimos a BR-364. E, quando falamos da BR-364,
infelizmente, Sr. Presidente, ela hoje é um corredor da
morte. É a BR que leva essa integração com o Amazonas, com Rondônia, com o Acre, mas o movimento
pesado daquela BR, que foi construída na época da
ditadura militar, quando a previsão era de passarem
100 caminhões por dia, hoje passam em torno de 2
mil a 3 mil carretas por dia. É a BR em que mais morre gente. Todas as semanas, infelizmente, perdemos
amigos, parentes, e nós, homens públicos, perdemos
o que há de mais precioso, a vida das pessoas que
trabalham tanto para construir o Estado, enquanto
vemos a morosidade do setor público para consertar.
Nós trabalhamos para a integração de Rondônia,
o Brasil com o Peru, a Transoceânica. Mas, ao mesmo tempo, com a Transpacífica, nós também tivemos
essa integração e vemos com tristeza que, no lado
brasileiro, a ponte sobre o rio Madeira, infelizmente,
não passa do papel, enquanto um país pobre como o
Peru se encontra todo interligado, com asfalto e com
ponte até o outro lado.
Mas o que mais gera desconforto, além da rodovia cheia de buracos, é a licitação de dois trechos da
BR entre Vilhena e Outro Preto. Esses dois trechos já
deviam ter sido licitados. O que me informaram é que
uma das empresas que participava da licitação recorreu nos trâmites legais e normais permitidos na própria
legislação brasileira. Por incrível que parece, dizem que
uma das empresas é modesta, simples, mas é aquela
empresa que hoje é conhecida na mídia nacional como
empresa do cambalacho, a Delta.
Quem perde com isso? Esses interesses individuais acabam prejudicando a população do Estado
de Rondônia. É o exemplo da BR-364, Nova Mamoré
a Guajará-Mirim, Sr. Presidente. Uma rodovia que a
Delta ganhou, abandonou, joga o preço lá embaixo, e
eu não consigo entender como uma empresa dessas
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ainda fica em condições de participar de licitação. Já
devia ter sido desconsiderada, já devia ter sido colocada como inadimplente para participar em qualquer
modalidade tanto no setor público municipal, estadual
e federal. Mas não! Ainda está por aí participando de
licitações, muitas a preço aquém. Aí é que eu queria
descobrir qual é a mágica para que uma empresa entre quando todos os preços são abertos, o BDI não é
mais do que 25% a 30%. O BDI é o lucro da empresa,
e uma empresa entra e joga 30% abaixo.
O que existe por trás disso? Dinheiro do jogo do
bicho? É dinheiro do quê? É lavagem do quê, afinal
de contas? Que lavanderia existe atrás disso? Eu não
consigo entender! Uma empresa que se dá ao luxo de
colocar 30% mais baixo do que o preço de mercado e
do que está estipulada pelo Dnit ou pelo Departamento
de Estradas e Rodagem, alguma coisa tem de errado.
E aí quem fica sem estrada é o povo de nosso Estado.
Exemplo disso, Sr. Presidente: foi feita a duplicação da ponte de Ji-Paraná. Que transtorno o povo
de Ji-Paraná viveu! Um transtorno que não se recupera tão cedo. O anel viário não estava pronto e nós
fizemos a ponte. Liberamos 12 milhões de emenda
da bancada na época em que eu era Governador. E,
infelizmente, na nova Rondônia, conseguiram perder
os 12 milhões porque não tiveram a capacidade de
fazer licitação. Mas ainda conseguiram fazer o aterro
da ponte do anel viário.
Mas e a ponte que foi duplicada no centro de Ji-Paraná? Esta, sim, está com cratera, está com um
buraco... E sabe quantos dias faz? Faz mais de 30
dias que a cheia que deu no rio Machado provocou
um buraco de quatro a cinco metros. Um buraco que,
para quem entende de obra de terraplenagem, não se
gasta mais de um dia para fechá-lo. Alguém já disse
que há um tubo de água em que a Caerd leva a água
de um bairro para o outro. É tão fácil a Caerd, já que
é do Estado, simplesmente fazer a nova tubulação
nas margens.
O que eu não consigo entender é o preço que a
população paga quando espera o Dnit, de um dia para
outro, fazer uma obra, quando o próprio Estado tem
a obrigação de socorrer. O próprio Estado! É por isso
que existe a parceria entre as Prefeituras e o Estado.
Quantas vezes o Estado socorre a Prefeitura! Não
custa também a Prefeitura ter uma máquina e ir também socorrer o Estado em caso de cratera ou bueiro
que a água levar.
O que nós não podemos concordar é inviabilizar
o centro da cidade de Ji-Paraná por falta de um dizer
que não faz porque não é sua obrigação; o outro não o
faz porque é obrigação do outro; e o Dnit, infelizmente,
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não contrata nem para serviço emergencial porque já
faz 30 dias. E aí nos deixa triste.
Estive lá com a Senadora Ana Amélia na última
sexta-feira, mais ou menos às 12h30, mais ou menos
por vinte minutos, e vi a aclamação das pessoas que
passavam de carro, de caminhão, que pediam, gritavam
para o Senador Ivo Cassol: “Acuda-nos! Ajude-nos!”.
Mesmo sendo obrigação do Dnit, não é preciso
mais do que um dia para se colocarem, nesse buraco
de Ji-Paraná, pedra e cascalho, propiciando o fluxo
normal que aquela rodovia sempre teve. Mas, para
isso, é necessário determinação, é preciso vontade!
Para isso, é preciso que aquele que só fica atrás de
uma escrivaninha bote o pé na estrada, para sentir
o que povo sente. Se não se fizer isso – desculpem-me! –, não se resolve a questão, Sr. Presidente. Não
há expectativa alguma de se resolver esse problema.
Temos essa preocupação com o buraco na ponte de Ji-Paraná. E quero parabenizar o Presidente da
Câmara Municipal de Ji-Paraná, Nilton César, e os
demais vereadores, que denunciaram a obra de má
qualidade. O Tribunal de Contas da União mandou refazer, retificar, consertar o mau serviço. O Presidente
da Câmara Municipal de Ji-Paraná, ontem, passou-me,
por meio de mensagem, esses dados. É importante
que pessoas assim continuem fiscalizando, para que
as obras não saiam com péssima qualidade, para que
o povo não saia no prejuízo.
Outra questão, Sr. Presidente, muito tem incomodado não somente a mim. É uma pergunta que não
cala nos quatro cantos do Estado de Rondônia! Onde
estou, perguntam-me: “Senador Cassol, e a transposição?”. Cada eleição que vem é acompanhada de
novas promessas. Já vi muitos políticos de Rondônia
ocupando a tribuna desta Casa e prometendo milagres, mágicas, mas milagre só o Pai Celestial faz. A
transposição continua na mesma. Até agora, nenhum
servidor foi transferido para o quadro federal. Nesta
Casa, fizeram a PEC da Transposição, e, até 1991, já
estava inserido todo mundo, independentemente de
quem estava indo para a aposentadoria ou para a reserva ou de quem já tinha falecido. Todo mundo que
fosse servidor público, até 1991, automaticamente, ia
para a transposição. Mas aí inventaram e fizeram na
lei complementar uma pegadinha. Infelizmente, foi feita
uma pegadinha pelos próprios políticos que tiveram a
iniciativa desse projeto de lei: acertaram com o Governo, naquela época, que fariam na emenda um artigo
que diria que iriam para a transposição os servidores
até 1991 e os aposentados também. Em outro artigo,
colocaram os aposentados. Portanto, se é a PEC da
Transposição, vai todo mundo, independentemente de
ser aposentado ou não! Mas colocaram num artigo os
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aposentados, e aí, na época, o Governo Lula vetou esse
artigo. E, hoje, os servidores do nosso Estado estão
na expectativa de ir para o quadro federal.
Pergunto a vocês: quem vai pagar a aposentadoria de vocês no período em que vocês pertenceram
aos quadros do Estado de Rondônia? “Mas o Instituto
dos Servidores de Rondônia vai passar o dinheiro”.
Que dinheiro, se os governos passados não pagaram
a conta, a não ser de 2003 para cá, quando fui Governador do meu Estado?
O buraco está aberto, o Governo Federal não
tem interesse nenhum, Sr. Presidente, de resolver o
problema da transposição. Criou-se expectativa, transmitiram esperança e estão entregando pesadelo. Não
podemos admitir isso!
A bancada federal, a todo momento, está reunida, mas não basta reunir-se! A Ministra do Planejamento precisa decidir quando, onde, por que e de
que maneira isso vai ser feito. Temos de solucionar o
problema. O Estado tem de se prevenir para contratar
novos servidores.
Podemos ver o exemplo da Polícia Militar: mais
de mil policiais vão para a reserva. Hoje, o índice de
criminalidade em Rondônia é um dos maiores do País,
a exemplo da cidade de Ariquemes, e mais de mil policiais vão para a reserva, e nenhum concurso está
em andamento.
A expectativa existe, há esperança por parte de
todos servidores. Mas que pelo menos o Governo Federal, a Presidente Dilma dê isso como presente para
o Estado de Rondônia, em compensação pelo estrago
que as usinas estão deixando em nosso Estado e pelo
déficit social! Assuma esses servidores com mala e
cuia, assuma esses servidores com o débito do passado, pagando-lhes o direito que eles têm, para que
eles possam receber uma aposentadoria com segurança pelo resto de suas vidas e das de seus familiares!
Da maneira que está, infelizmente, esses servidores da transposição não conseguem mais dormir
direito, não sabem que dia vão ser transferidos para
o quadro federal, não sabem de que maneira isso vai
ficar, se até 1987 ou até 1991, não sabem com que
salário irão ficar. A expectativa é a de dobrar o salário.
Se dobrar o salário desde a data da PEC, o Governo
Federal assume. Mas e para trás? E a média dos últimos anos para aposentadoria? São perguntas que
estão abertas, mas que ninguém responde.
Ao mesmo tempo, até o momento, fomos empurrados com a barriga, e, a cada dia que passa, a
situação continua a mesma. Mas não podemos desistir nem parar!
Sr. Presidente, por mais que a equipe de planejamento, a equipe das finanças do Governo Federal
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não tenha interesse em mexer no caixa da União, é
obrigação da União aguentar as pontas da criação
do Estado de Rondônia com os seus servidores. Nos
outros Estados da região Norte, todos os servidores
passaram para o quadro federal; só em Rondônia,
isso não aconteceu. Olhem para o passado e vejam
o quanto deixaram para trás ao não ajudar o Estado
de Rondônia!
Portanto, este é o momento de se fazer justiça.
A lei já foi aprovada. A Presidente Dilma esteve, no
dia 5 de junho do ano passado – fará um ano daqui a
poucos dias –, no nosso Estado e assinou o decreto,
já colocando os servidores no quadro federal, mas, até
agora, de fato e de direito, nada aconteceu. Espero
que isso não aconteça às vésperas das eleições para
tentar trazer novamente para a vida pública pessoas
que já vieram a falecer, como políticos do nosso Estado. Espero que prevaleça a competência e a seriedade. Alguns, na calada da noite, no Governo passado,
foram lá e fizeram um acerto para que os servidores
aposentados não tivessem o mesmo direito.
Peço que me conceda mais um minuto ou dois
minutos, Sr. Presidente, para concluir.
(Interrupção do som.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Vou concluir, Sr. Presidente, em dois minutos.
É muito simples: a emenda que fizeram foi pior
do que o soneto, quando, nesta Casa, colocaram na
lei que iriam também para a transposição os aposentados. Gente, não sou formado, não tenho conhecimento
de direitos, mas todo mundo sabe que, quando se faz
uma PEC e se diz que, até 1991, todo mundo vai para
transposição, vai de mamando a caducando! Vão pretos e brancos, gordos e magros, baixos e altos! São os
servidores contratados nesse período. Não se discute mais. Mas fizeram, na calada da noite, um acordo,
um acerto para destituir, para tirar todos aqueles que
queriam, na verdade, depois de muitos anos de labuta,
de trabalho, uma estabilidade, uma garantia, com uma
aposentadoria, Sr. Presidente. Aí, infelizmente, agora,
estão enfrentando um pesadelo.
Portanto, quero fazer um apelo à Senhora Presidente Dilma e à Ministra do Planejamento, Miriam
Belchior, para que solucionem, de uma vez por todas,
essa questão. Vamos acabar com essa novela e vamos,
de uma vez por todas, assumir esses servidores, para
que o Governo do Estado possa se planejar e contratar
esses servidores que vão aposentar, pagando não só
o salário, mas também a aposentadoria de todos eles.
Um abraço!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. PSD –
AC) – Encontra-se sobre a mesa ofício de autoria do
Senador Lobão Filho:
“Sr. Presidente, com os meus cumprimentos, peço a V. Exª o meu desligamento,
nesta data, como membro titular do Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar, embora tenha
sido uma honra integrar esse relevante Colegiado do Senado Federal.
Minhas outras importantes atribuições
nesta Casa legislativa, notadamente o exercício
do cargo de Vice-Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE), impedem-me de
atuar com a assiduidade justa requerida nas
reuniões do referido Conselho.
Ressalto que a Resolução nº 20, de 2003,
que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar, estabelece, em seu art. 24, § 2º, o
desligamento automático do designado Conselho do membro que não comparecer, sem
justificativa, a três reuniões, consecutivas ou
não, bem assim do que faltar, ainda que justificadamente, a mais de seis reuniões.
Cordialmente,
Senador Lobão Filho.”
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Brasília, 29 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cumprimentos, peço a V. Exª o meu
desligamento, nesta data, como membro titular do
Conselho de ética e Decoro Parlamentar.
Embora tenha sido uma honra integrar esse relevante Colegiado do Senado Federal, minhas outras
também importantes atribuições nesta Casa Legislativa
– notadamente o exercício do cargo de Vice-Presidente
da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) – impedem-me de atuar com a assiduidade justa requerida
nas reuniões do referido Conselho.
Ressalto que a Resolução nº 20, de 2003, que
instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar, estabelece, em seu artigo 24, parágrafo 2º, o desligamento automático do designado Conselho o membro
que não comparecer, sem justificativa, a três reuniões
consecutivas ou não, bem assim o que faltar, ainda
que justificadamente a mais de seis reuniões, durante
a sessão legislativa.
Cordialmente, – Senador Lobão Filho.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. PSD – AC)
– O referido ofício vai à publicação.
Passo a Presidência dos trabalhos ao nobre Senador Ivo Cassol.
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O Sr. Sérgio Petecão deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– É com alegria que assumo a Presidência da Mesa e
que, ao mesmo tempo, passo a palavra, por 20 minutos, a este jovem Senador, ex-Deputado pelo Estado
do Acre, vizinho nosso e grande parceiro do povo de
Rondônia, o nosso Senador Petecão, grande zagueiro,
que joga na equipe dos Deputados e dos Senadores,
que fizeram uma bela apresentação na última quinta-feira no Ceará.
Com a palavra, o Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Agradeço pelo jovem, Senador Ivo Cassol. Também queria
ser solidário à sua fala, quando levantou assunto que
atinge diretamente o povo acreano. Atinge o povo de
Rondônia e, consequentemente, atinge o povo acreano. Refiro-me às condições de tráfego na BR-364.
Tive oportunidade, na semana retrasada, de me
dirigir, de carro, até o Estado de Rondônia, até Porto
Velho, e vi in loco a precária situação por que passa
hoje a nossa BR-364. Os nossos empresários muito
reclamam da demora das cargas para chegarem a
Rio Branco e ao Estado como um todo, e um dos problemas que vemos atingir diretamente é a buraqueira
que hoje se encontra na nossa BR-364, sem falar na
tão falada ponte do rio Madeira.
Tantas vezes já estivemos no Ministério dos Transportes, já estivemos no Dnit, junto com toda a bancada, sozinhos. Eu sei também que essa é uma luta sua,
Senador Cassol. O Senador Raupp também tem nos
ajudado muito para que aquela ponte saia, até porque
está dentro de território rondoniense. Mas é uma ponte
que mexe diretamente com a vida dos acreanos. Nós
dependemos muito dessa ponte, e não justifica.
Como o senhor disse, temos hoje uma estrada
que liga o Brasil ao Peru, que liga o Atlântico ao Pacífico e, infelizmente, ainda temos que cruzar uma balsa
para ter acesso a essa rodovia, uma rodovia importante
para o nosso País.
Eu queria também agradecer aqui as palavras
do Senador Inácio Arruda, que esteve presente no Estádio PV, participando daquele jogo da solidariedade.
Hoje, o povo do Ceará passa por uma situação
muito difícil: a seca que assola todo o Estado. Como
ele disse, mais de 90 Municípios já foram atingidos. E
o Deputado Domingos Neto, junto com o Inácio e com
outros Parlamentares do Estado, convidou-nos para
que estivéssemos ali fazendo esse jogo beneficente.
Foi um sucesso total.
Quero agradecer ao Governador Cid Gomes,
que nos recebeu no Palácio, numa festa bonita, junto
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com todo o seu secretariado. Falou da situação pela
qual hoje passa o Estado, por conta dessa seca, das
dificuldades, mas também falou das obras que hoje o
Ceará realiza.
Eu tive oportunidade de ir até o Castelão, junto
com o Romário, fiscalizar as obras, que estão bastante
adiantadas. O Romário me dizia que hoje o Castelão
é um dos estádios em que as obras já se encontram
muito adiantadas, se comparado com outros estádios
que estão sendo reformados no nosso País.
Quero parabenizar o Governador Cid, tanto pelo
seu trabalho quanto pela recepção que nos foi dada
no Palácio do Governo. Eu tive oportunidade de levar
esse time também ao meu Estado, por conta daquele
período de alagação, quando o povo acreano passava
por uma situação muito difícil. Infelizmente, o nosso Governador não teve a humildade e a capacidade de dar
a recepção que foi dada pelo Governador Cid Gomes.
Então, fica aqui o nosso agradecimento ao Governador.
Foi uma partida muito movimentada, um placar
elástico. Ganhamos o jogo de 9x0. Eu tive a missão
de marcar ali. Enxertaram o time, colocaram o Jardel,
que é centroavante, e coube a mim essa missão de
marcá-lo. Foi uma missão muito difícil, mas, graças a
Deus, conseguimos. Mas, do outro lado, havia também
o grande craque de futebol Manoel Tobias, campeão
brasileiro, campeão mundial, que reforçou o nosso time,
junto com o Romário, junto com o Tiririca e o Danrlei.
Um time de craques mesmo. Na verdade, quem ganhou foram aqueles torcedores que foram ao Estádio
PV, lá em Fortaleza. Essa é a parte boa, Sr. Presidente.
Mas o que me traz à tribuna nesta tarde noite de
hoje, Srªs e Srs. Senadores, é que, na semana passada, recebi em meu gabinete o Deputado Adrián Oliva
Alcázar e a Senadora Janine Yanes, da Convergência
Nacional boliviana. Na ocasião, os parlamentares me
entregaram um dossiê. O documento contém uma
série de denúncias de perseguições, de prisões e até
de mortes por parte do Governo Evo Morales contra
congressistas, governadores, membros da oposição
boliviana e até indígenas da região da fronteira. As
perseguições incluem parte da população brasileira.
Eu posso dizer isso, porque convivo ali, no dia a dia,
na fronteira de Pando.
Face às denúncias, acompanhei os parlamentares
bolivianos à audiência com o Presidente do Senado,
José Sarney, com o Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Fernando Collor, com o Presidente
da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, e com
a Presidente da Comissão de Relações Exteriores da
Câmara dos Deputados, a minha colega e Deputada
pelo meu Estado, Perpétua Almeida.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os parlamentares bolivianos relataram que o Governo Evo
Morales vem implantando um verdadeiro estado de exceção, já que tem o controle da maioria do Congresso
Nacional, dos tribunais de justiça.
Em virtude dos fatos relatados, elaborei um requerimento, solicitando um posicionamento e providência
das Comissões de Relações Exteriores e de Direitos
Humanos do Senado Federal, a fim de levar as denúncias à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA).
O próprio Senador Paulo Paim afirmou que, frente às
acusações, poderia levar as denúncias ao Parlamento
do Mercosul, ao Parlasul, do qual faz parte. Da minha
parte, ocupei a tribuna do Senado para tornar públicas
essas denúncias e exigir do Governo brasileiro e do
Itamaraty que tomem providências.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta semana, um outro fato de extrema gravidade veio confirmar
as denúncias de violação dos direitos humanos na Bolívia. O líder da oposição boliviana, o Senador Roger
Pinto Molina, do Departamento de Pando, região que
faz fronteira com meu Estado, o Estado do Acre, pediu
asilo político na Embaixada brasileira, lá em La Paz.
Molina é do partido Podemos e é conhecido por
sua posição em defesa da democracia. Vale destacar
ainda o trabalho do Embaixador brasileiro Marcel Beato, no esforço de solucionar os problemas, a fim de
preservar as relações tradicionalmente amistosas com
o país vizinho.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a situação
do Senador Roger Pinto Molina é um exemplo dos problemas que enfrenta a oposição boliviana, toda vez
em que denuncia o autoritarismo do Governo Morales. Basta lembrar que o Senador Molina denunciou,
há pouco tempo, a tentativa do governo boliviano de
assentar na Província de Abunã, na fronteira do Acre
com Rondônia, cerca de duas mil famílias da periferia
de La Paz, para implantar o cultivo de coca em 100
mil hectares da região.
Ainda recentemente, o próprio Exército Brasileiro
foi chamado às pressas, para proteger a extensa área
de fronteira ao longo do Município acreano de Capixaba.
Diversas famílias brasileiras residentes no lado
boliviano denunciaram a invasão de suas terras e o
sequestro de benfeitorias por tropas do Governo Morales, sob o argumento de marcar a soberania boliviana,
esquecendo-se da convivência pacífica que por séculos marcou os dois povos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vale ressaltar que o ex-Governador de Pando, Leopoldo Fernandes, muito conhecido no Acre, até hoje se encontra
preso em La Paz, por sua firme posição em denunciar a
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violação dos direitos humanos e a perseguição política
na Bolívia. Não obstante, é frequente a denúncia, por
parte de estudantes brasileiros residentes na Bolívia,
do surgimento de taxas e impostos sem qualquer aviso ou previsão legal.
Em face do exposto, é imprescindível – e aqui
fica o nosso apelo – que o Governo brasileiro venha
a público, para marcar sua posição frente às denúncias de perseguições, mortes e prisões, sem qualquer
sentença, de inúmeros líderes de oposição na Bolívia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
sempre teve como fundamento de sua política externa
a condenação pública e veemente da violação dos direitos humanos e toda e qualquer tentativa de atentado
ao Estado democrático, sobretudo quando se trata de
um vizinho e membro da comunidade das nações sul-americanas. É o que esperamos e vamos cobrar do
Governo brasileiro, porque a situação por que passa
o nosso irmão boliviano...
Às vezes vejo alguns Senadores e Deputados
Federais se preocupando tanto com o que está acontecendo no Egito, com o que está acontecendo nos
países do Oriente Médio, mas, e aqui, na nossa fronteira, em um país vizinho, um país irmão nosso, com o
qual sempre vivemos em harmonia, com o qual sempre tivemos uma boa relação, sempre tivemos uma
relação de respeito mútuo, que hoje vive uma relação
muito difícil?
Como disse aqui, neste meu humilde discurso,
tivemos o prazer de receber a Senadora e o Deputado Federal, e eles já faziam o relato da difícil situação.
Agora, para nossa surpresa, ainda nesta semana, o
Senador pediu asilo político na nossa embaixada.
Quero aqui parabenizar, enaltecer a atitude do
nosso embaixador em território boliviano, em La Paz,
para ser bem preciso, e agradecer a atenção que ele
tem dispensado ao Senador, que hoje se encontra na
embaixada.
Hoje, recebi vários telefonemas de amigos de
políticos bolivianos, preocupados tanto com a questão política quanto com a questão física. São várias as
ameaças de morte que o Senador tem recebido. São
ameaças em todos os sentidos. E posso falar porque
conheço aquela região de Pando. O Senador tem um
trabalho importante naquela região. Ele foi sempre
uma pessoa que tentou estreitar essa relação com o
Parlamento brasileiro.
Assim, neste momento de dificuldade por que
passa o Senador Roger Pinto Molina, gostaríamos,
desta tribuna do Senado brasileiro, de prestar a nossa solidariedade, porque sabemos da dificuldade que
não só ele, mas também os outros parlamentares que
hoje fazem oposição ao governo boliviano estão pas-
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sando. E nós, do Parlamento brasileiro, do Senado e
da Câmara dos Deputados, precisamos estar atentos
para esse momento de ameaça à democracia por que
passa o parlamento boliviano.
Sr. Presidente, Senador Ivo Cassol, tenho certeza
de que o senhor também conhece os problemas, até
porque o Estado de Rondônia faz fronteira com a Bolívia, com a região de Beni. A Senadora que recebemos
aqui, na semana passada, representa o Departamento
de Beni, e ela me falava de sua preocupação e da boa
relação que sempre teve com o Estado de Rondônia.
Concedo um aparte ao nobre Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Sérgio Petecão, ouvi V. Exª transmitir
sua preocupação com respeito aos membros do Congresso Nacional da Bolívia que solicitaram abrigo na
Embaixada do Brasil em La Paz. No início da tarde,
ainda quando estávamos no Conselho de Ética, o Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Senador
Fernando Collor, manifestou sua preocupação com
essa notícia. Acredito que nós, Senadores, em especial os membros da Comissão de Relações Exteriores
– e eu sou um deles –, devemos, sim, inteirar-nos dos
fatos. Acredito que o Ministro de Relações Exteriores,
Antonio Patriota, em diálogo com nosso Embaixador
do Brasil na Bolívia, esteja tomando as providências
cabíveis, que, ao mesmo tempo, possam significar um
diálogo construtivo, respeitoso para com o Governo do
Presidente Evo Morales e que possamos verificar que
sejam resguardados os direitos à cidadania, à liberdade
de expressão, que são próprios da democracia e dos
propósitos de maior grau de liberdade, de democracia, em todos os países das Américas. Então, quero
aqui transmitir a V. Exª que essa é uma preocupação
de todos nós, Senadores. Eu não conheço bem os detalhes do que ocorreu, ouvi a manifestação de V. Exª
sem ainda conhecer os detalhes. Acho que V. Exª conhece a situação melhor do que eu, ainda mais porque
mencionou que esses parlamentares estiveram aqui
presentes há poucos dias. É importante que não ocorra
um problema diplomático de maior monta entre o Brasil
e a Bolívia, até porque somos países amigos. Assim
como o Presidente Lula tinha uma ótima relação com o
Presidente Evo Morales, a Presidenta Dilma Rousseff
tem uma ótima relação com o Presidente Evo Morales.
Eu fui um dos Senadores que estiveram na posse do
Presidente Evo Morales na primeira vez em que ele
foi eleito e testemunhei que o Presidente Lula também
esteve em sua posse, assim como o Presidente Evo
Morales esteve na posse do Presidente Lula e esteve
no Brasil em algumas ocasiões. Então, acredito que
tudo contribui para que esse problema seja resolvido
diplomaticamente. Portanto, Senador Petecão, eu acho
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importante que V. Exª tenha trazido o tema para o Senado, inclusive acredito que, na reunião da Comissão
de Relações Exteriores desta quinta-feira, teremos a
oportunidade de fazer o encaminhamento adequado e,
quem sabe, chegarmos a uma solução amigável para
o caso. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Agradeço o aparte do Senador Eduardo Suplicy, bem como
sua sensibilidade em dirigir-se ao plenário para que
pudéssemos debater este assunto.
Uma das questões mais observadas pelos parlamentares que aqui estiveram é que eles não querem
discutir essa questão política. Nós não queremos, de
forma alguma, ferir a soberania do país boliviano. O
que eles querem é chamar a atenção para o problema
que está acontecendo na Bolívia. Parece que está tudo
normal e não está. Para que um Senador se dirija à
Embaixada brasileira e tome a atitude de pedir exílio
lá em Embaixada, constata-se que a situação não está
normal, porque o Exército brasileiro tem verificado que
os brasileiros que estão na divisa sempre viveram, ao
longo desses mais de cem anos, em harmonia, Senador Eduardo Suplicy.
Ressalto a atenção dada pelo Presidente da
Comissão de Relações Exteriores, Fernando Collor,
pois, quando o procuramos, ele de pronto colocou a
Comissão à disposição para que nós pudéssemos trazer este debate à tona. O que não pode acontecer é
os parlamentares bolivianos que hoje estão ali nesse
enfrentamento com Evo Morales, que fazem oposição
a ele – e oposição é bom para a democracia – serem
tratados da forma como estão sendo tratados.
Agradeço-lhe o aparte e finalizo agradecendo
ao Presidente Ivo Cassol pela oportunidade. Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Obrigado, Srs. Senadores.
Compactuo com o Senador Petecão essa preocupação, uma vez que o nosso Estado de Rondônia tem
uma faixa de fronteira de 1.400 km com o país vizinho,
a Bolívia, e infelizmente nós assistimos, nos últimos
anos, a esta situação de brasileiros que lá vivem. Agora estamos vendo, neste novo milênio, situações que
muitas vezes acontecem no Iraque, em tantos outros
lugares e também aqui perto.
Então, é importante a participação do Governo brasileiro e seus Ministros visando interferir e não
deixar que esse abuso venha a sobreviver e impor da
maneira que está sendo imposto.
Portanto, agradeço a sua participação.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Em votação o Requerimento nº 495, de 2012, do
Senador Rodrigo Rollemberg, que requer licença para
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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 Cuiabá, no dia 31 de maio
de 2012, conforme Plano de Trabalho da Subcomissão
aprovado em 5 de abril de 2012.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 495, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência autorização para ausentar-me dos trabalhos da Casa,
no dia 31 de maio do corrente ano, quando participarei de diligência da Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das
Olimpíadas de 2016, na cidade de Cuiabá/MT, com o
objetivo de vistoriar obras da Copa do Mundo de 2014,
conforme Plano de Trabalho aprovado. – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 8, de 2102, na
origem, do Presidente da Comissão de Especialistas,
criada por meio do Ato do Presidente do Senado Federal, nº 11, de 2012, com objetivo de analisar questões
federativas, que solicita a prorrogação dos trabalhos
pelo prazo de 90 dias.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que aprovam a prorrogação por mais 90 dias da Comissão de Especialistas
– Pacto Federativo permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 8/2012 – CEAQF
Brasília, 29 de maio de 2012
Assunto: Prorrogação da Comissão de Especialistas
– Pacto Federativo
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, com amparo no Art.
76, § 1º, I do Regimento Interno do Senado Federal,
a prorrogação da “Comissão de Especialistas, criada
por meio do Ato do Presidente do Senado Federal nº
11, de 2012, com o objetivo de analisar questões federativas”, pelo prazo de noventa dias.
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Atenciosamente, – Senador Nelson Jobim, Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Concedo a palavra ao Senador Walter Pinheiro, Líder
do Partido dos Trabalhadores, antes de encerrarmos
os trabalhos deste dia.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, agradeço a V. Exª e quero, na noite de hoje, trazer aqui uma discussão extremamente
importante, no momento, inclusive, em que o Copom
iniciou mais uma jornada e se discute, efetivamente,
a taxa básica da nossa economia.
É bom lembrar que não só há uma expectativa
muito grande da redução, mais uma vez, da nossa
taxa Selic, como também associado a um processo
que recentemente, meu caro Presidente, todos nós
assistimos, de medidas adotadas pelo Governo em
relação à poupança – óbvio que garantindo todas as
condições –, usando o critério da taxa Selic como referência. Portanto, a expectativa de todo o mercado e
a expectativa, inclusive, do nosso Governo vai na direção de uma redução, mais uma vez, da escalada da
taxa Selic. Essa é a quarta reunião, se não me falha a
memória, do Copom, no ano, para tomar uma posição
acerca dos parâmetros da economia.
E aí nesse mesmo caminho eu diria que há em
curso uma outra necessidade e uma aspiração antiga
de todos os brasileiros, principalmente daqueles que
olham para a economia e aguardam soluções para o
crescimento e, mais ainda para aqueles que, olhando
a economia, esperam uma redução da carga tributária.
Eu me refiro à modernização desse sistema tributário
nacional. Portanto, a aspiração dos contribuintes, em
primeira escala e, claro, a aspiração de todo o empresariado brasileiro. Dos primeiros, eu diria, pela própria
questão dos empresários que citei aqui, eles sempre
têm uma expectativa da produtividade da economia,
dos cidadãos, ou seja os contribuintes, para que essa
mudança efetivamente abra, descortine, amplie o espaço de acesso aos bens de consumo – óbvio que
com preço bem mais reduzidos, com taxa de juros
muito menores.
E eu diria um terceiro ator nessa história, o Governo, para dispor inclusive de um sistema muito mais
ágil e, ao mesmo tempo, imune às fraudes.
Tendo em vista esse enorme cipoal de leis em
que o sistema tributário se encontra amparado ou até
poderia dizer desamparado, é importante que a gente
reavalie a forma de discutir esse sistema tributário. Por
diversas vezes tentamos reformá-lo em bloco. Não obtivemos êxito. Os interesses – e aí muitos e não menos
contraditórios – têm impedido ao longo de toda essa
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trajetória, principalmente nas últimas décadas, a implantação de um sistema tributário, de um sistema de
impostos que responda com equidade, com ajuste e
que vá ao encontro das necessidades do contribuinte
e, principalmente, das demandas em nosso País. E que
esse sistema pudesse responder com essa equidade,
e que, efetivamente, União, Estados, Municípios e, claro, empresários e cidadãos aguardam ansiosamente
pela sua reformulação.
Esse cenário, em que nada se resolve, porém,
tem uma outra possibilidade ou se vislumbra uma outra
possibilidade de mudança. O Governo da Presidenta
Dilma Rousseff tem conseguido, de forma pontual,
fazer alterações na estrutura tributária do nosso País,
de tal forma que vai até agradando gregos e troianos.
Reunindo setores específicos da economia, colocando na mesma mesa, para um debate franco e aberto, representantes dos interesses do empresariado,
consumidor, poder público, em diferentes esferas. É
importante citar isso.
O Governo vem aos poucos realizando o que
até pouco tempo atrás, levando-se em consideração
as transformações que vivenciamos neste País com
a redemocratização, todo mundo achava impossível:
vencer a inércia ou, de uma forma muito mais consolidada, a resistência às barreiras. Vencer os obstáculos
que sempre se colocam de forma muito vigorosa diante
da possibilidade de mudanças e até romper a cultura.
A reação à mudança é muito mais forte, principalmente por parte de governos federais. Na medida em
que o governo arrecada, ter a possibilidade de mexer
e ver cair a arrecadação, é natural que a estrutura –
com todo respeito a eles, mas a estrutura de técnicos
do governo é uma estrutura muito preparada para arrecadar –, efetivamente, tende a tornar-se uma estrutura conservadora e preparada para tramar, de forma
sempre constante, contra as mudanças.
Uma desoneração aqui, um outro incentivo acolá, uma compensação adiante, isso tem possibilitado
um certo nível de flexibilização na estrutura de impostos até então intocáveis, para melhorar não apenas o
funcionamento, mas o próprio desempenho da nossa
economia.
Os percentuais de crescimento do Produto Interno Bruto, a redução dos índices de desemprego, o
aumento da renda do trabalhador, enfim, o funcionamento positivo da economia, em oposição à paralisação das grandes economias mundiais tendo em vista
uma das maiores crises que o mundo enfrenta, atesta
essa mudança, o sucesso efetivo daquilo que se tem
empreendido de forma diferente neste eventual momento do País.
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Começam a ser vencidos os desafios, como baixo
custo do emprego. E considero fundamental acentuar
isso aqui, ou seja, o baixo custo do emprego em países
com forte presença no mercado internacional, embutindo um subsídio nem sempre percebido pelo consumidor
ao se deparar com preços internos mais elevados do
que os praticados inclusive em outros países.
Reduzir o custo do emprego no Brasil em determinados setores da economia passou então a ser uma
questão de vida ou morte para muitas empresas, sujeitas à competitividade, à inovação. A maior parte dessas empresas são as que têm mão de obra intensiva.
O problema precisava ser enfrentado, mas sem
a nefasta regra de pagamento de salários aviltantes,
como é a prática comum inclusive em alguns lugares
para além do nosso Brasil, que concorrem diretamente
com empresas nossas e, portanto, dentro das nossas
fronteiras.
A engenhosa situação encontrada pelo Governo
Dilma foi, por exemplo, a desoneração. A solução empreendida, neste momento, vai na direção de mexer
num dos pontos cruciais: desonerar a folha de pagamento. De tal forma que não se mexeu no valor do salário, ou seja, não se comprimiu a renda e, ainda por
cima, ampliou-se o mercado de trabalho, inclusive via
formalização de grandes contingentes que viviam na
informalidade.
Recordo-me, inclusive, ainda na Câmara dos
Deputados, do longo debate que travamos sobre a
questão, principalmente, do empreendedor individual,
figura muito conhecida do Brasil, pela sua proeza de
ocupar as ruas, as calçadas, as feiras; enfim, de ousar,
de andar pelo Brasil adentro como bandeirantes. Em
alguns lugares até como retirantes e, em outros, como
desafiantes do dia a dia, figuras que até então eram
mantidas à margem da economia. E esse programa foi
exitoso, um programa forte que trouxe para o núcleo
da economia, mas ao mesmo tempo devolveu a essas
pessoas a segurança com a questão previdenciária.
As empresas dos setores beneficiados com a
medida, a desoneração, deixaram de recolher a contribuição patronal de 20% sobre a folha de salários e
passaram a contribuir para os cofres da Previdência
Social com um percentual entre 1% e 2% sobre o faturamento. Com isso, ganharam as empresas, que tiveram reduzidos os seus custos de contratação; ganharam os trabalhadores, com novos postos de trabalho
e principalmente com o aumento ou a manutenção da
renda; ganhou o Governo, que teve a desoneração da
folha compensada pelo aumento da formalização do
trabalho, resultando, inclusive, em uma maior arrecadação para a Previdência. Então, essa gente que vivia
à margem da economia, que vivia literalmente na peri-
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feria da nossa economia, esses milhões de brasileiros
passaram a contribuir com a Previdência.
Cinco meses após a adoção da medida, a desoneração da folha de salários é bem avaliada pelas
empresas. No setor de confecções, por exemplo, um
dos mais afetados pela concorrência mundial, principalmente a concorrência asiática, o alívio no caixa
permitiu às empresas investir em novos equipamentos,
ampliando assim sua área de negócios. E na área de
tecnologia da informação houve uma grande queda
da informalidade.
E por falar em seguridade social, não custa lembrar que nós aprovamos, nas duas Casas, o Funpresp
– Fundo de Previdência Complementar do Servidor
Público, o qual, no longo prazo, terá a capacidade de
trabalhar o equilíbrio das contas da Previdência Social.
Ainda nessa mesma linha de análise do resultado
da economia e o seu impacto e de como podemos mensurar os seus efeitos positivos, encontramos também
o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, o qual
nos mostra claramente que o estoque de postos de
trabalho na indústria de confecção teve, este ano, um
crescimento de 5.417 vagas, recuperando grande parte
do número de demissões ocorridas no ano passado.
Outra reforma pontual que a União negociou
com os Estados foi a aprovação da Resolução 72,
que resultou no fim da chamada Guerra dos Portos
ao eliminar os incentivos estaduais às exportações
e dar ao mesmo tempo uma largada para a reforma
do ICMS. Eu diria que foi o ponto de partida, não sei
se ainda em alta velocidade, mas pelo menos tendo
a condição de largar com coragem para enxergar por
onde nós vamos andar e de que maneira poderemos
dialogar com determinadas áreas da economia, para
promover ajustes e ao mesmo tempo ampliar a capacidade dessa economia, buscando seu crescimento.
Depois de promover a redução dos juros praticados pelo mercado financeiro diante de uma nova postura dos bancos oficiais, o que levou bancos privados
a seguirem pelo menos próximos da trilha – se não
quiserem seguir na mesma trilha –, o Governo alterou
a forma de remuneração da caderneta de poupança
para evitar eventuais obstáculos na continuidade da
guerra do combate aos juros.
Agora o Governo trabalha em mais um projeto
para modernizar o sistema tributário, contribuindo com
a ampliação da eficiência da economia brasileira. As
reformas que estão no forno ou a caminho – podemos
analisar desse jeito – são as da Cofins – Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – e do
PIS – Programa de Integração Social –, reconhecidamente dois dos mais complexos impostos do nosso
sistema tributário.
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A Cofins e o PIS são tributos cobrados de forma
diferenciada que incidem na cadeia produtiva nas formas cumulativa e não cumulativa. Nessa forma não
cumulativa, mais nova e que abrange a maioria das
empresas, a contribuição recolhida em uma etapa da
cadeia produtiva vira crédito a ser compensado exatamente na etapa seguinte.
Mas como nem tudo o que a empresa recolhe
sobre insumos da cadeia produtiva lhe é ressarcido,
criam-se exceções que acabam compondo um grande
complicador para a geração e o recolhimento do tributo. Isso acaba exigindo das empresas a criação de
uma estrutura só para administrar distorções. Aí até
aparecem as consultorias, uma série de coisas que
vão, de certa maneira, apresentando-se como solucionadoras desses entraves, mas que, por outro lado,
criam mais despesas.
De acordo com os estudos que estão sendo elaborados ou pelo menos entabulados, deverá ocorrer a
fusão da Cofins e do PIS, da qual resultará uma nova
contribuição, com um sistema de cobrança mais simples. Na nova contribuição, tudo que for cobrado na
cadeia produtiva passará a gerar crédito, eliminando,
portanto, essa atual e grande confusão.
A mudança não tem por objetivo simplificar apenas a vida das empresas, já que a própria Secretaria
da Receita Federal terá facilitado o seu trabalho de
fiscalização, mediante, é lógico, um novo campo a ser
incluído na nota fiscal eletrônica – é importante a utilização da inovação tecnológica –, destinado a informar a
aquisição de insumos nessa cadeia produtiva. Portanto, congregam-se informações num único instrumento,
num único momento. Com essa inovação tecnológica,
você pode agregar as informações de maneira muito
mais reduzida no que diz respeito aos custos de processamento e às próprias etapas para se consolidar
essa nova prática.
As reformas que estão ocorrendo no sistema
tributário, portanto, visam ao seu aperfeiçoamento –
buscamos não a perfeição, mas um sistema tributário
justo –, à facilitação da vida das empresas, dos cidadãos e da própria fiscalização, sem que isso signifique,
necessariamente, renúncia fiscal.
Aliás, esse é um caminho a ser evitado. Já está
provado que a ampliação, o alargamento da base de
contribuintes – já foi citado por mim neste pronunciamento o grande exemplo da inclusão de toda essa
massa que vivia na periferia da economia, o chamado
empreendedor individual – pode reduzir sobremaneira
a carga tributária sem necessariamente prejudicar a
arrecadação. A desoneração da folha de salários é um
bom exemplo, pois acabou aumentando, inclusive, a
receita previdenciária.
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É importante a gente lembrar que as renúncias
são boas até determinado momento para o consumidor
quando isso é repassado para o preço. Vide o exemplo
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Por
outro lado, é como se você apresentasse algo como
uma mão e retirasse com a outra.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O
IPI tem incidência muito forte no FPE e no FPM. Quando o IPI é reduzido, facilita-se o preço final, mas, por
outro lado, também retiramos de Estados e de Municípios a condição de investimento local.
Logo, essas reformas visam a facilitar a vida,
caminhando na direção de uma justeza no sistema
tributário.
Já a renúncia fiscal, admissível em momentos
específicos, não pode virar regra, sob pena de reduzir o tamanho do bolo tributário e, com isso, interferir
diretamente na distribuição das suas fatias, com prejuízos para os investimentos públicos em infraestrutura,
em educação, em segurança e em saúde, e de fazer
desandar principalmente as contas de Estados e de
Municípios.
A União investe, o Estado investe mais, mas é
no Município que se processa efetivamente a etapa
final. Portanto, é importante enxergar essa nova reformulação, mas sem tirar desse ente da Federação
a capacidade de receber esses recursos, para continuar sustentando a sua infraestrutura, para continuar
mantendo os serviços e para poder ousar no investimento local, gerando oportunidade, trabalho e, principalmente, renda.
Portanto, meu caro Presidente, manifestamos
aqui nosso apoio aos ajustes do sistema tributário que
vêm sendo feitos de forma programática pelo nosso
Governo, o Governo do Partido dos Trabalhadores,
comandado pela Presidenta Dilma. Esses ajustes estão paulatinamente ampliando a competitividade da
nossa economia, contribuindo para que, no bolso do
trabalhador, haja mais recursos, facilitando o funcionamento do Estado, melhorando a vida das pessoas
e, principalmente, promovendo as condições de vida
em cada local.
Encerro, dizendo isto: ninguém mora na União,
meu caro Suplicy, muito menos no Estado. O cidadão
mora no Município, onde ele tem CEP, onde ele tem
endereço, onde ele tem a sua vida, mas onde ele precisa ter a oportunidade do trabalho, da renda e das
boas condições de serviço para viver bem.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro,
o Sr. Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Meus cumprimentos, prezado Senador Walter Pinheiro, do Partido dos Trabalhadores da Bahia e
Líder do PT. V. Exª aqui coloca a importância do desenvolvimento da política econômica, que busca, ao
mesmo tempo, os direitos à cidadania, a realização
da justiça e maior racionalidade tributária, visando à
competitividade da economia aliada à realização de
justiça em nosso País.
O Senador José Pimentel já concluiu os seus
pronunciamentos do dia.
Então, eu gostaria de aqui informar que nada mais
havendo a tratar, apenas transmito, Senador Walter
Pinheiro, que ali, em cada Município, em cada cidade,
poderemos ter experiências pioneiras para que em breve, em nosso País, venhamos a ter aquilo que ainda
ontem ouvi do Prêmio Nobel da Paz Desmond Tutu,
quando cumprimentou o Brasil por ser um dos países
ou o país em que o Congresso Nacional aprovou a lei
que institui a renda básica de cidadania.
Gostaríamos – e certamente gostará o Prêmio
Nobel da Paz Desmond Tutu – de ver a realização desse objetivo, uma vez que ele, quando em Cape Town,
em 2006, conclamou a todos os presentes no XI Congresso Internacional da Basic Income Earth Network
para que se instituísse uma renda básica incondicional para todos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Os Srs. Senadores Ciro Nogueira e Romero Jucá
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no Dia Mundial de Combate à Mortalidade Materna, celebrado dia 28 de maio o
Federal não poderia se eximir de prestar solidariedade
justa e urgente a uma das campanhas mais legítimas
em prol da vida. Novidade para mais ninguém, trata-se de uma causa complexa, que se mostra como relevante sinalizador da condição de vida das mulheres
contemporâneas.
No mundo, mais de 1.400 mulheres ainda morrem desnecessariamente por dia em decorrência de
complicações na gestação e no parto, de acordo com
os informes recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, segundo dados do Ministério da
Saúde, a morte materna ainda é uma das dez principais causas de óbito entre meninas e mulheres de 10 a
49 anos. Embora as mortes tenham caído nas últimas
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duas décadas, estamos ainda longe de uma situação
confortável ou minimamente aceitável.
Como previsto, as mulheres dos países mais pobres têm 36 vezes mais risco de morrerem de causas
decorrentes da gestação do que as dos países ricos.
Segundo a direção do Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef), tais alarmantes dados persistem em
patamares bem acima das metas de redução adotadas
pela instituição. Por isso mesmo, seus dirigentes defendem uma atenção maior aos cuidados de obstetrícia
em áreas rurais, zonas de conflitos e entre mulheres
portadoras do vírus HIV.
Não por acaso, 99% das 358.000 mortes maternas notificadas em 2008 ocorreram nos países em
desenvolvimento, e mais de metade foi na África Subsaariana. Para que o índice de mortalidade materna
chegue aos níveis almejados pela ONU, seria necessário um declínio de 5,5% ao ano até 2015. Contudo,
mesmo com melhoras associadas ao treinamento de
parteiras, serviços de planejamento familiar e atendimento obstétrico e pós-natal, o ritmo de declínio, desde
1990, quando ocorreram 546.000 mortes maternas, foi
de apenas 2,3% ao ano.
Na visão do Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, diante desse quadro, seriam necessárias dezenas
de bilhões de dólares por ano até 2015 para que fossem cumpridas as Metas do Milênio relativas à saúde.
Sr. Presidente, não podemos simplesmente aceitar essa situação intolerável, inaceitável, em que muitos milhões de mulheres morrem desnecessariamente. Como bem frisou a direção do Banco Mundial em
declaração recente, todas as lideranças mundiais devem ajudar famílias pobres a terem acesso a cuidados
médicos, o que inclui planejamento familiar, tratamento
obstétrico de emergência e monitoramento pós-natal
– o que é fundamental para reduzir ainda mais a mortalidade materna. Não de menor relevância, as quatro
principais causas de mortalidade materna são hemorragias pós-parto, infecções, distúrbios hipertensivos e
abortos malfeitos.
No Brasil, o quadro já foi pior. Graças, no entanto,
às ações governamentais nas últimas décadas, a situação assumiu gradativamente ares menos trágicos em
nossas cidades. Medidas de caráter médico-assistencial e de esclarecimento à população feminina foram
cruciais para atingir o ainda modesto arrefecimento do
problema. Isso sem contar com a indiscutível melhoria
nas condições de vida das brasileiras nos últimos anos.
Sintoma disso é que, a julgar pelos dados recentes, nos últimos vinte anos, nosso País fez com que
a mortalidade materna caísse pela metade. No início
dos anos noventa, para cada cem mil gestações com
bebês nascidos vivos, 141 mulheres morriam. Já em
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2010, para cada 100 mil gestações com bebês vivos,
tivemos a perda de 68 mulheres. O contraste é inevitável e demonstra enorme progresso na condução das
políticas públicas sanitárias em nosso território.
Tal avanço reflete, sem dúvida, melhoria no atendimento à saúde das mulheres. Segundo a Ministra-chefe
da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres
da Presidência da República, Eleonora Menicucci,
houve recuo significativo em todas as causas diretas
da mortalidade materna. Enquanto os óbitos relacionados à hipertensão arterial registraram queda de 66%,
os referentes às hemorragias acusavam contração de
quase 70%. Melhor que isso, mortes decorrentes de
aborto inseguro diminuíram em mais de 80%.
Na verdade, em 2011, regrediram as mortes
maternas por causas obstetrícias quando comparadas com os dados de 2010, com uma queda de 19%,
confirmando um salto benéfico indiscutível. Em outras
palavras, isso equivale a dizer que o Brasil conseguiu
resgatar para a vida uma mulher do grupo de cada
cinco que morriam por essa razão.
É evidente que isso não se deu de maneira gratuita, tampouco fruto das bençãos dos céus. Trata-se
de um processo evolutivo recente, de caráter nacional
com múltiplos eixos de desenvolvimento. Por exemplo, sem dúvida, o Brasil mostrou avanços inegáveis
na melhoria de renda da população. Como é sabido,
mais de 40 milhões de brasileiros ultrapassaram o nível de pobreza, participando hoje da composição da
nova classe média.
Nos últimos anos, o rendimento médio mensal
das mulheres transpôs a faixa dos 700 reais. Mais precisamente, em 2009, chegou a atingir 786 reais. Em
que pese a desigualdade ainda vigente, a comparação
com o rendimento médio dos homens já não é mais
tão aviltante, configurando o índice de 73,4%. Isso
sem mencionar que a expectativa de vida feminina ao
nascer, que, em 1991, era de 70,9 anos, passou para
77,1 anos em 2009.
No âmbito educacional, o desempenho das mulheres vem avançando no ensino formal. Em 2003, apenas 5% das mulheres em busca de emprego tinham
nível superior, ao passo que, em 2009, tal universo se
expandiu para 8,1%, já exibindo maior escolaridade
que os homens. Em suma, desde pelo menos a estabilidade do real nos meados dos anos 90, políticas
públicas têm sido progressivamente adotadas no País,
repercutindo positivamente na melhoria da condição
de vida das mulheres.
Mesmo assim, temos que ficar atentos. O Governo
da Presidenta Dilma enfrenta o desafio e o compromisso com a ONU de cumprir a Quinta Meta dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. A meta consiste
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em reduzir a mortalidade materna em 75% até 2015,
levando em consideração a base anual de 1990. Para
tanto, o Ministério da Saúde anunciou recentemente o
programa Rede Cegonha, perpassando toda a estrutura governamental da Administração atual.
No fundo, o programa Rede Cegonha se presta
a fortalecer prioritariamente a qualificação das informações acerca da mortalidade materna. Tal precariedade informativa tem sido apontada pelos Comitês de
Investigação da Mortalidade Materna como uma das
causas mais expressivas para a permanência desse
drama social no Brasil, sobretudo nas regiões mais
pobres do Nordeste. Contra isso, o refinamento dos
dados servirá para melhor planejar políticas públicas
destinadas a garantir qualidade de vida tanto para nossas crianças quanto para nossas mães.
Para concluir, Sr. Presidente, presto homenagem
tanto à Ministra Eleonora, como à Presidenta Dilma pelo
bom trabalho que vêm desenvolvendo em nosso País
quanto ao problema da morte materna. Creio mesmo
que o maior desafio da primeira mulher Presidente do
Brasil consiste em não mais aceitar que brasileiras
morram em decorrência da falta de atendimento no
período da gravidez, do parto e do puerpério. Tal atitude deve servir de inspiração universal, forçando outros
chefes de Estado e de Governo a adotar o Dia Mundial
de Combate à Mortalidade Materna como início de
uma inexorável jornada política rumo à incidência zero.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a apreensão humana dos processos sociais está longe de ser perfeita. As memórias,
verdadeiras ou mesmo falsas, resultam da interação
entre o entendimento individual, por vezes reflexo da
educação, da família, da história de vida de cada um,
e entendimentos coletivos, sociais, eivados de conceitos construídos a partir das vinculações de classe, de
partidos políticos, regionalismos e toda sorte de fenômenos não individuais.
Daí, existirem não apenas um, mas vários entendimentos sobre o que de fato aconteceu em determinado tempo passado.
O evento de hoje relembra um episódio marcante
da história brasileira, a Abolição da Escravatura, cuja
memória, construída não apenas por lembranças, mas
também por esquecimentos, é rica o suficiente para
ainda ser objeto de interesse do cidadão atual, razão
pela qual essa relevante Sessão Solene ainda acontece.
É um momento para refletir sobre a própria escravidão em si. Uma nação do nosso porte construída
em cima dos ombros do escravo. Uma relação desigual
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que nos legou a riqueza tanto quanto a miséria. Uma
desigualdade ainda visível 124 anos após a extinção do
instituto da escravidão e 479 anos depois da chegada
dos primeiros escravos africanos, destinados a Pero
de Góis, Capitão-Mor da Costa do Brasil, em 1533.
A escravidão, como instituição econômica, já
se encontrava em franca decadência no momento da
Lei Áurea. A verdadeira sentença de morte é a combinação da Lei de Extinção do Tráfico de Escravos, de
1850, com a Lei do Ventre Livre, de 1871. A população
submetida ao trabalho escravo, em condições e jornadas insalubres, tendia permanentemente ao declínio.
As duas leis decretavam a impossibilidade de repor
o braço escravo com a importação ou com o já baixo
crescimento vegetativo.
Nem por isso, foi menos traumática para parcelas
da elite rural do século XIX a libertação dos escravos,
enxergada como afronta ao direito de propriedade. E
o Parlamento do Império foi palco do intenso debate
que se estabeleceu entre abolicionistas e escravistas.
Ressalte-se, também, a luta do próprio escravo pela
emancipação, configurada no dia a dia da resistência
ao trabalho imposto e nas fugas individuais e coletivas,
que passam a ganhar maior destaque à medida que a
opinião pública urbana, mais esclarecida, aumentava
a reprovação ao sistema.
Se a Lei Áurea não premiou indevidamente as elites com a reparação que os proprietários pretendiam,
tampouco indenizou os escravos pelos séculos de exploração. O dia seguinte da Lei Áurea, ao que se sabe,
foi pouco diferente do dia anterior em grande do País,
com o trabalho rural e doméstico seguindo aparente
normalidade.
O ex-escravo e seus descendentes foram incorporados na sociedade, especialmente nas cidades, para
onde a dinâmica social e política foi deslocada ao longo
do século XX, ainda em condição subalterna ou periférica. Ignorados pelas políticas públicas, negados em
seus direitos de representação, apagados do horizonte
social, renascem, novamente, como resultado de seu
ganho de consciência coletiva, construção de identidade e do avanço da luta do movimento negro no Brasil.
Pela mudança no entendimento, finalmente aflorada na entrada do século XXI, fomos capazes, neste
mesmo Parlamento, de propor e aprovar compensações aos descendentes dessas populações, materializada em uma crescente legislação que garante o
estabelecimento de cotas, reconhecimento de títulos
de propriedade aos antigos quilombos, o Estatuto da
Igualdade Racial, entre outros diplomas legais.
Essa política compensatória não apaga a chaga da escravidão, mas mitiga parte de seus efeitos
históricos, garantido visibilidade à causa dos afrodes-
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cendentes em nosso País. Feliz o dia em que este
Parlamento chegar à conclusão, no futuro, de que as
políticas compensatórias alcançaram plenamente seus
objetivos e não são mais necessárias.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, Srªs e Srs.
Senadores, é impossível esgotar em um pronunciamento tudo que pode e deve ser dito a respeito da cicatriz
histórica da escravidão africana no Brasil.
Pior ainda é constatar que o desrespeito ao trabalhador braçal em geral, uma parte dessa cicatriz,
continua viva na mentalidade nacional. Por essa razão,
ainda estamos, na entrada do século XXI, combatendo
condições de trabalho análogas à escravidão.
A chamada Proposta de Emenda Constitucional –
PEC do Trabalho Escravo está em tramitação há anos
no Congresso. Originada no Senado Federal, nesta
semana foi finalmente aprovada, com alterações, na
Câmara dos Deputados. Deverá retornar à Casa de
origem para reexame, que a sociedade exige que seja
célere. Não é possível demonstrar qualquer tolerância
com aqueles que ainda acham natural, de uma forma
ou de outra, que o trabalho de um cidadão brasileiro
possa ser explorado em condições que nos remetem
a quase cinco séculos no passado.
E nosso dever parlamentar terminar o enterro
da escravidão, não pelo esquecimento, mas pela severa vigilância contra o racismo, contra a exploração
do trabalho infantil, contra o trabalho não remunerado
e contra a desvalorização do trabalhador brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar a sessão, lembrando às Srªs e aos Senadores
que constará da próxima reunião ordinária deliberativa,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 470, de 2012 – RISF 338, IV)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2012 (nº 1.833/2011,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a
criação de Varas do Trabalho na jurisdição do
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
(DF) e dá outras providências.
Parecer favorável sob nº 563, de 2012,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Rodrigo Rollemberg.
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2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 33, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 471, de 2012 – RISF 338, IV)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 33, de 2012 (nº 6.721/2010,
na Casa de origem) de iniciativa do Ministério
Público da União, que transforma cargos de
Promotor de Justiça Adjunto em cargos de
Procurador de Justiça e de Promotor de Justiça, no âmbito do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios.
Parecer favorável sob nº 562, de 2012,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Rodrigo Rollemberg.
3
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.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Terceira e última 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.
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5
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 30, de 2012 (nº 4.564/2004, na
Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal
de Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos
no quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – RJ e dá outras providências.
Parecer favorável, sob nº 524, de 2012,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Lindbergh Farias.
6
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.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 71, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 71, de 2012 (nº 226/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Jamaica sobre
o Exercício de Atividade Remunerada por parte
de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico, assinado em Kingston, em 1º de dezembro de 2010.
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República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Zimbábue sobre o Exercício
de Atividade Remunerada por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e Técnico, assinado em
Brasília, em 16 de novembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 570, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 76, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 76, de 2012 (nº
353/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
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Parecer favorável, sob nº 571, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 81, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de 2012 (nº
350/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Guiné-Bissau sobre o Exercício
de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e Técnico, assinado em
Brasília, em 25 de agosto de 2010.
Parecer favorável, sob nº 572, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Aloysio
Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 13
minutos.)
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