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Diretor do Banco Central do Brasil. Senador Luiz
Henrique. ...............................................................
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“S” nº 9, de 2012 (nº 602/2012, na origem) de indicação do Senhor Ministro Francisco Cândido de
Melo Falcão, para compor o Conselho Nacional de
Justiça no biênio 2012-2014, conforme dispõe o
inciso II do artigo 103-B da Constituição Federal.
Senador Vital do Rêgo. ..........................................
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outorgada à Andrômeda Radiodifusão Ltda. para
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zação à Associação de Desenvolvimento Artístico,
Intelectual e Social de Paranaíba para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul. Senador
Delcídio do Amaral. ...............................................
Parecer nº 678, de 2012 (da Comissão de
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outorgada à Rede Sul Mato-grossense de Emissoras Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
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Delcídio do Amaral. ...............................................
Parecer nº 679, de 2012 (da Comissão de
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nº 37, de 2008 (nº 361/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Empresa de radiodifusão Karandá Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Naviraí, Estado de
Mato Grosso do Sul. Senador Delcídio do Amaral.
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nº 332, de 2011 (nº 29/2011 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Empresa de Radiodifusão Estrela Polar Ltda. para
explorar serviço de Radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Maracaí, Estado de
São Paulo. Senador Vital do Rêgo.........................
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348, de 2911 (nº 184/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Centro Jovem de Ação Comunitária – CEJAC para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Curralinhos, Estado do Piauí. Senador
Vital do Rêgo. ........................................................
Parecer nº 682, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 365, de 2011 (nº 2.799/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Rádio Comunitária de São Martinho
para executar serviço de radiodifusão counitária na
cidade de São Martinho, Estado de Santa Catarina.
Senador Ricardo Ferraço.......................................
Parecer nº 683, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
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367, de 2011 (nº 2.876/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Portal do Sul FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Ronda Alta, Estado do Rio Grande
do Sul. Senador Ricardo Ferraço...........................
Parecer nº 684, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 380, de 2011 (nº 2.982/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio e Televisão Belo Monte Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Altamira, Estado do Pará.
Senadora Angela Portela.......................................
Parecer nº 685, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 381, de 2011 (nº 2.984/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Terra FM Ltda. – ME para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Xinguara, Estado do Pará. Senador
Ricardo Ferraço. ....................................................
Parecer nº 686, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 383, de 2011 (nº 37/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio e Televisão Belo Monte Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Vigia, Estado do Pará. Senador
Walter Pinheiro. .....................................................
Parecer nº 687, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 386, de 2011 (nº 1.410/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão
de Cocal dos Alves para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cocal dos Alves,
Estado do Piauí. Senador Angela Portela. ............
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Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 394, de 2011 (nº 2.943/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Difusão Comunitária Caciquense
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Cacique Doble, Estado do Rio Grande
do Sul. Senador Eduardo Lopes............................
Parecer nº 689, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
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nº 398, de 2011 (nº 2.992/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à LMG Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Manoel Vitorino, Estado
da Bahia. Senador Eunício Oliveira. .....................
Parecer nº 690, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 406, de 2011 (nº 1.984/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Asa
Dourada para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo. Senadora Angela Portela. ..................
Parecer nº 691, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 408, de 2011 (nº 2.094/2009, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Empresa de Radiodifusão Alfa Centauro
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias, na cidade de Almerim, Estado
do Pará. Senador Walter Pinheiro..........................
Parecer nº 692, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 411, de 2011 (nº 2.309/2009 na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade de Bastos Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Bastos, Estado
de São Paulo. Senador Paulo Paim. ......................
Parecer nº 693, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 413, de 2011 (nº 2.385-2009, na Câmara dos
Deputados) que aprova o ato que outorga autorização à Fundação Paulo Bezerra de Sousa para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São José do Piauí, Estado do Piauí.
Senador Eduardo Lopes. ......................................
Parecer nº 694, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 415, de 2011 (nº 159/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária dos Amigos e Amigas
de Turiaçu para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Turiaçu, Estado do Maranhão. Senador Vital do Rêgo. .............................
Parecer nº 695, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
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nº 416, de 2011 (nº 2.429/2010, na Câmara dos
Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Canabrevense
de Desenvolvimento Sócio Cultural – ACCADESC
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São João da Canabrava, Estado do
Piauí. Senador Rodrigo Rollemberg. .....................
Parecer nº 696, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 417, de 2011 (nº 2.574/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Rádio Difusão Comunitária
Educativa de Pedras Grandes para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Pedras
Grandes, Estado de Santa Catarina. Senador Ciro
Nogueira ................................................................
Parecer nº 697, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 419, de 2011 (nº 2.605/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Rádio Comunitária Brochier
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Brochier, Estado do Rio Grande do
Sul. Senador Sérgio Souza....................................
Parecer nº 698, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 427, de 2011 (nº 2.986/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Amigos de Catas Altas da Noruega
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Catas Altas da Noruega, Estado de
Minas Gerais. Senador Rodrigo Rollemberg. ........
Parecer nº 699, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 430, de 2011 (nº 69/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Gazeta Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul. Senadora Lídice da Mata. ......
Parecer nº 700, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 433, de 2011 (nº 89/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Sociedade Rádio Imbiara de Araxá
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais. Senador Vital Rêgo. ...........
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nº 434, de 2011 (nº 101/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio 880 Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo. Senador Ciro
Nogueira. ...............................................................
Parecer nº 702, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 435, de 2011 (nº 125/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Cultura Taperense Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Tapera, Estado do Rio Grande
do Sul. Senador Ciro Nogueira. .............................
Parecer nº 703, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 437, de 2011 (nº 145/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural de Rádio Comunitária Alternativa FM para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Gabriel, Estado do
Rio Grande do Sul. Senador Sérgio Souza. ..........
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Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
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comunitária na cidade de Jordânia, Estado de Minas Gerais. Senador Ivo Cassol. ...........................
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Brazlândia – Arcobras, para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Brazlândia,
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Parecer nº 706, de 2012 (da Comissão de
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de Minas Gerais. Senador Valdir Raupp. ...............
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Parecer nº 707, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 453, de 2011 (nº 1.117/2008, na Câmara dos
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de radiodifusão comunitária na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Senador Lídice
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Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 454, de 2011 (nº 2.563/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Canal e Transmissões Interv
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Nova Friburgo, Estado do
Rio de Janeiro. Senador Walter Pinheiro. ..............
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Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
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Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Radiodifusora Dona
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comunitária na cidade de Dona Francisca, Estado
do Rio Grande do Sul. Senador Valdir Raupp........
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16, de 2012 (nº 2.955/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
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Parecer nº 712, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
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outorgada à Rádio Iguatemi FM Stereo Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequ-
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ência modulada na cidade de Bebedouro, Estado
de São Paulo. Senador João Ribeiro. ....................
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nº 35, de 2012 (nº 365/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Saﬁra Radiodifusão Ltda. para executar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Araucária, Estado do Paraná. Senador
Sérgio Petecão. .....................................................
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cidade de Passo do Sobrado, Estado do Rio Grande
do Sul. Senador Benedito de Lira. .........................
Parecer nº 719, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 53, de 2012 (nº 3.014/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
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de radiodifusão sonora em frequência modulada
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Senador Flexa Ribeiro. ..........................................
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e Técnico, celebrado em Brasília, em 4 de agosto
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Ata Da 99ª Sessão, Não Deliberativa,
em 8 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Roberto Requião e Luiz Henrique
(inicia-se a sessão às 9 horas e 18 minutos e encerra-se às 11 horas e 33 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Sob a proteção de Deus, iniciamos os
nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Encerrou-se no último dia 6 o prazo
para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução do Senado nº 15, de 2012, do Senador
Ricardo Ferraço, que altera o artigo nº 101 do Regimento Interno do Senado Federal, para estabelecer
atribuições especíﬁcas à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº 16, de 2011, que altera o Regimento Interno
do Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modiﬁca a referida Norma Interna, seguindo,
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – A Presidência comunica que a Excelentíssima Senhora Presidente da República adotou, em 5
de junho de 2012, e publicou no dia 6 do mesmo mês
e ano, a Medida Provisória nº 572, de 2012, que abre
crédito extraordinário, em favor do Ministério da Defesa,
no valor de R$ 381.252.988,00 (trezentos e oitenta e um
milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e
oitenta e oito reais), para os ﬁns que especiﬁca.
A matéria será encaminhada, nos termos do § 6º
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber emendas.
Fica estabelecido o seguinte calendário de tramitação:
MPV 572
Publicação no DO
Emendas
Prazo na Comissão
Remessa do Processo à CD
Prazo na CD

6-6-2012
até 12-6-2012
*
até 3-7-2012 (28º dia)

Recebimento previsto no SF
3-7-2012
Prazo no SF
4-7-2012 a 17-7-2012 (42º dia)
Se modiﬁcado, devolução à CD
17-7-2012
Prazo para apreciação das
1º-8-2012 a 3-8-2012
modiﬁcações do SF, pela CD
(43º ao 45º dia)
Regime de urgência, obstruindo a
pauta a partir de
4-8-2012 (46º dia)
Prazo ﬁnal no Congresso
18-8-2012 (60 dias)
*Declaração incidental de inconstitucionalidade do
caput do art. 5º da Resolução do Congresso Nacional
nº 1, de 2002, com eﬁcácia ex nunc – Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16-3-2012.
Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao
Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março
de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Foi encaminhado ao Congresso Nacional o Ofício nº 80, de 2012, do Tribunal Regional do
Trabalho da Primeira Região, enviando o Relatório de
Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2012.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 9 de junho do corrente.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO TRT-DG Nº 80/2012
Assunto: Encaminhamento do RGF – 1º Quadrimestre de 2012
Rio de Janeiro, 28 de maio de 2012
Senhor Senador,
Em atendimento à mensagem DICONT/SEAOF nº
002/2012, encaminho a Vossa Excelência, em anexo, o
Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2012.
Na oportunidade, apresento a V. Exª minhas manifestações de consideração e apreço.
José Márcio da Silva Almeida, Diretor-Geral.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O expediente vai à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 534, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, seja autorizada minha ausência dos trabalhos da Casa, no período de 18 a 23
de junho, quando estarei representando o Senado na
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, Rio + 20, a realizar-se no Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 6 de junho de 2012. – Senador Romero Jucá.
REQUERIMENTO Nº 535, DE 2012
Nos termos do artigo 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro licença dos trabalhos da
Casa, no período de 18 a 23 de junho, com o ﬁm de
representar o Senado, por indicação da Presidência, na
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, Rio + 20, a realizar-se no Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 8 de junho de 2012. – Senador Roberto Requião, PMDB/PR.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão votados oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O primeiro orador inscrito nesta sexta-feira é o Senador Luiz Henrique.
Com a palavra, Senador.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Senador Roberto Requião, Srªs e Srs.
Senadores, a televisão nos mostra, dia a dia, com todo
realismo, as atrocidades que se vem veriﬁcando contra
a população civil da Síria.
O mundo assiste àquele cruel espetáculo sem
a mínima reação. As grandes potências, certamente
para fazer valer seus interesses econômicos, fazem o
mínimo para evitar a continuidade daquele massacre,
dia a dia. E essa absoluta falta de intervenção nesse
processo me faz lembrar o que ocorreu no célebre
tratado entre Alemanha, Inglaterra e França, quando
o Ministro inglês Chamberlain e o Ministro francês
Daladier assinaram pacto com Adolf Hitler, permitindo
que a Alemanha tomasse os territórios da Boêmia e da
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Morávia, onde havia maioria de população germânica
na antiga Tchecoslováquia.
Lembro aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, do encontro do Chefe do Almirantado, Winston
Churchill, com o Chanceler Chamberlain. Churchill
disse a Chamberlain: “Você escolheu entre a honra e
a guerra. Perdeu a honra e terá a guerra”.
Essa ambição das potências internacionais
relativamente ao massacre, ao genocídio diário na
Síria, tem muita correlação com esse episódio passado. A Alemanha tomou a Boêmia, tomou a Morávia, depois tomou toda a Tchecoslováquia, depois
dividiu com os russos a Polônia, invadiu a Holanda,
a Bélgica, a Dinamarca, a Noruega e, rompendo com
total facilidade a então intransponível Linha Maginot,
invadiu a França.
Ocupo a tribuna, nesta sexta-feira, para lamentar
toda e qualquer forma de opressão, toda e qualquer
forma de violência.
A Nação assiste estupefata, atônita, ao caso
do assassinato do empresário e presidente da empresa Yoki. Mas esse é apenas um dos milhares atos
de violência que se perpetram neste País todo dia,
fruto da estupidez da avassaladora rede de narcotráﬁco, fruto de todo esse estressante dia a dia a
que nos submetemos, principalmente nas grandes
metrópoles. Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quero lembrar um dos piores episódios da barbaridade, da atrocidade, da violência, vitimando homens
e mulheres inocentes.
No dia 27 de maio de 1942, dois militantes da
resistência tcheca, Kubis e Gabcik, assassinaram o
todo-poderoso Reinhard Heydrich, Oﬁcial da SS, designado como protetor dos territórios da Boêmia e da
Morávia. O atentado a bomba, realizado em Praga,
provocou a morte, no dia 4 de junho, do todo-poderoso Oﬁcial nazista. Espalhou-se entre os órgãos de
repressão da potência invasora que os dois ativistas
se homiziaram em Lídice, uma pequena vila da República Tcheca. Não obstante os dois ativistas terem
se escondido numa igreja em Praga e terem ali se
suicidado, quando era iminente a sua prisão, em 10
de junho, as tropas nazistas cercaram Lídice, impedindo a saída de todos os seus habitantes. Todos os
homens maiores de 15 anos foram colocados em um
celeiro e foram fuzilados.
As mulheres e as crianças foram mandadas para
o campo de concentração de Ravensbrück. Estima-se que, ao todo, 173 homens, 60 mulheres e aproximadamente 88 crianças foram vítimas do ataque
nazista. Quem eram essas pessoas? Aldeões simples, pessoas honestas, pessoas boas, lavradores,
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pessoas incapazes de se envolver em qualquer ato
de resistência.
Não satisfeito em ordenar, friamente, a execução de todos os habitantes de Lídice, as mulheres e
as crianças não resistiram aos trabalhos forçados no
campo de concentração. Hitler manda explodir todas
as casas e nivelar toda a área da vila com tratores,
para que não ﬁcasse uma só lembrança daquela vila,
daquela pequena comunidade. Os nazistas ainda
jogaram grãos, para que o espaço virasse um pasto com o tempo. E a vila foi riscada dos mapas da
Europa, pelo menos dos mapas confeccionados por
cartógrafos nazistas.
O que é mais estarrecedor, Sr. Senador Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que os nazistas noticiaram
ao mundo, com todos os detalhes, o que acontecera em
Lídice. Fizeram disso propaganda para que ninguém
mais se aventurasse a enfrentar qualquer membro da
oﬁcialidade ou do governo nazista.
Esses fatos ocorreram no dia 10 de junho de
1942. Portanto, há 70 anos.
No próximo domingo, toda a República Tcheca, toda a República Eslovaca e todo mundo, onde
as pessoas exaltam a paz e condenam a violência,
lembrar-se-ão desse triste episódio, que envergonha a espécie humana, que nos envergonha a todos,
como tantos outros que vêm sendo perpetrados por
ditaduras estabelecidas, tendo como lema a opressão
contra as liberdades, contra os direitos, contra aquilo
que é o apanágio da democracia, como tal instituída
na velha Atenas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, uso esta tribuna,
hoje, para lembrar esse episódio, condenando as atrocidades, todas elas, seja aqui, no País, seja em qualquer parte do mundo. E o faço, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, prestando uma homenagem ao povo
tcheco, ao indefeso povo tcheco, que, pelas mãos das
duas potências, a Inglaterra e a França, teve o seu território invadido para atender a megalomaníaca tese da
falta de espaço vital, que a Alemanha reclamava para
tomar territórios tchecos, territórios polacos, acabando por estabelecer uma sede de conquistas, chegando, inclusive, a vitimar a própria França, de Daladier,
e quase propiciou a invasão da Inglaterra. Não fosse
a heróica resistência da RAF, não fosse a heróica resistência do povo inglês e não fossem as condições
geográﬁcas que, na condição de ilha, permitiram à Inglaterra uma resistência bem sucedida.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Senador Luiz Henrique, só, se me permite, antirregimentalmente, uma observação. Aqui no
Senado nós temos uma Senadora da Bahia, Senadora
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Lídice da Mata, e seu nome foi dado em homenagem
aos assassinados na cidade Lídice.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª lembra bem.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – Tanto que ela se manifestou outro dia
a favor de uma proposta da Senadora Ana Rita para
suprimir o nome de Filinto Müller, por suas ligações
com o nazismo, de uma ala do Congresso Nacional.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – É
uma sugestão muito importante. Eu ia exatamente me
referir à nossa colega Lídice da Mata e cumprimentar
seus pais por, ao terem lhe dado esse nome, fazerem
da luta de S. Exª, da sua garra e das suas posições,
uma lembrança desse massacre odioso e inaceitável.
Concedo a palavra, com prazer, ao nobre Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Meu querido amigo, Senador Luiz Henrique, V.
Exª, que é um dos membros mais destacados e mais
inﬂuentes da nossa Comissão de Relações Exteriores,
traz aqui um tema de enorme importância para a atualidade. Voltando ao passado, há 70 anos, relembrando
o massacre dos habitantes de Lídice, perpetrado pelos
nazistas, V. Exª projeta esta lembrança para o presente para condenar os massacres cometidos pelo ditador sírio contra os opositores do seu regime. Naquela
época, 70 anos atrás, o poder de Hitler estava no seu
apogeu, a Inglaterra mal saía da chamada Batalha da
Inglaterra quando a Real Força Aérea Britânica conseguiu deter um plano que, começando pelo bombardeio
impiedoso e incessante das suas principais cidades,
deveria culminar com a invasão da ilha. A Grã-Bretanha
estava isolada, contando com o apoio ainda titubeante
dos Estados Unidos, mais preocupado com a situação,
naquele momento, do teatro do Pacíﬁco, depois da
agressão do Japão a Pearl Harbor. A União Soviética
ainda não havia iniciado a sua avassaladora caminhada
rumo a Berlim. Não havia um sistema de governança
mundial; mal havia sido esboçada, na chamada Carta do Atlântico, por iniciativa conjunta de Roosevelt e
Churchill, a ideia do que viriam a ser, depois da guerra,
as Nações Unidas. A Liga das Nações soçobrara diante da emergência do nazismo e do fascismo. Enﬁm, o
mundo parecia que estava à beira da sua conquista
pelas forças do mal, representadas por Hitler e seus
aliados. Hoje, a situação é muito diferente. Nós temos
o sistema das Nações Unidas, nós temos a ideia dos
direitos humanos como um valor universal. Não há,
no mundo ocidental, nenhuma nação que se incline
pelo totalitarismo pela maioria de suas forças políticas,
embora ressurjam, aqui e ali, movimentos extremistas
de direita. Em várias ocasiões, as nações representa-
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das no Conselho de Segurança das Nações Unidas
chegaram a intervir, inclusive militarmente, para deter
massacres de populações indefesas. Nós temos um
Tribunal Penal Internacional que funciona, perante o
qual já foram levados criminosos contra a humanidade, notórios criminosos contra a humanidade. No entanto, nada disso parece funcionar para deter a sanha
criminosa do ditador sírio. Eu não preconizo a invasão
militar da Síria – isso poderia levar a uma guerra civil de consequências talvez ainda mais danosas para
as populações indefesas do que aquela situação de
que hoje elas são vítimas –, mas, evidentemente, já
passou da hora de se fazer, em torno do regime sírio,
um cordão de isolamento, um cordão de isolamento
político e econômico. Ele está por merecer. Já passou
da hora de isso ser feito pelas nações mais poderosas
do mundo. Já passou da hora de a China e a Rússia
reverem suas posições em relação ao regime que está
condenado, a médio e a longo prazo. E é preciso que
elas se unam a outras nações para evitar que, a curto
prazo, no dia de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, continue a escaldada de violência contra um povo
indefeso. Meus parabéns, Senador Luiz Henrique, pelo
seu pronunciamento.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Obrigado, Senador Aloysio. O aparte de V. Exª engrandece o discurso que faço nesta manhã de sexta-feira.
O que eu disse no preâmbulo do meu discurso
coincide exatamente com o seu pensamento. Não preconizo uma invasão militar, até porque vai aumentar a
violência. E toda a vez em que há uma guerra, as vítimas são as crianças. As rosas do campo viram, como
dizia o nosso Poetinha, “a rosa com cirrose, a rosa
cálida de Hiroxima”, de que falava Vinícius de Moraes.
Mas as grandes potências, nesse caso, principalmente a Rússia e a China, têm condições de, através
de sanções econômicas, levar à Síria à paciﬁcação e
à construção de um regime democrático.
Mas, Senador Requião e Senador Aloysio, eu
quero aqui detalhar como se deu esse massacre na
cidade de Lidice.
As tropas alemãs chegaram à aldeia pouco depois da meia-noite e cercaram-na. Todos
os homens com mais de quinze anos – eram
173 – [retirados de suas camas como estavam]
foram separados das mulheres e das crianças,
colocados num celeiro na quinta dos Horák [da
família Horák] e fuzilados em pequenos grupos
nesse mesmo dia. Quando já havia uma pilha
de mortos [e vejam o nível da atrocidade] os
que se seguiam eram obrigados a subir para
cima da pilha para serem fuzilados. Para que
não restasse algum sobrevivente, foram aos
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hospitais à procura de habitantes internados e
mataram-nos. [Repito: para que não sobrasse
nenhum sobrevivente, foram aos hospitais à
procura de habitantes internados e mataram-nos] E até foram ao requinte de ir à procura
de um homem que, tendo mudado de turno
na fábrica, não estava na aldeia. Fuzilaram-no.
Não satisfeitos com esta matança, exumaram
os cadáveres do cemitério. Lídice não só não
poderia ter sobreviventes, como das famílias
não poderia haver memória. Três dias depois
as mulheres foram separadas dos seus ﬁlhos.
[Tem maldade maior do que esta? As mulheres foram separadas dos seus ﬁlhos] Destes,
a larga maioria foi assassinada por asﬁxia no
campo polaco de Chelmno, com gás carbônico que emanava de camionetas adaptadas,
a primeira forma de extermínio. As mulheres
foram enviadas para o campo de Rawensbruck
[como já falei], onde a grande maioria viria a
morrer de tifo e exaustão.
Mas a vingança perversa, cruel e odiosa
não estava consumada. Os nazis tinham decidido riscar Lídice do mapa [como já falei], no
sentido literal e não ﬁgurado. Lançaram fogo à
aldeia, depois dinamitaram as casas e arrasaram tudo com tratores. Até as árvores, mesmo
as queimadas, foram arrancadas pela raiz. Por
ﬁm [como já mencionei], espalharam grãos
pelo chão de toda a área para transformá-lo
em pasto. Da aldeia nada ﬁcou, e até o seu
nome foi riscado dos mapas da Europa. Até ao
ﬁnal da [grande] guerra esteve [proibido] (...)
o acesso a toda a área. A pequena aldeia de
Lezaky, vizinha de Lídice, também foi destruída e os seus habitantes executados.
A vingança alemã causou perto de 1.500
mortes em toda a Checoslováquia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lembro
aqui de uma frase de Aristóteles: “O homem é o primeiro dentre os animais; ou é o último, se vive sem lei
e sem justiça”.
Que a memória de Lídice seja reavivada como
um fogo, como uma chama a exaltar a democracia e
a liberdade.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião. Bloco/
PMDB – PR) – O próximo orador inscrito é o Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
Com a palavra o Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu
não queria deixar passar esta semana sem fazer um
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registro da tribuna do Senado de uma audiência pública
que tivemos na última terça-feira, com o comparecimento, diante da Comissão de Assuntos Econômicos,
do Ministro José Jorge, que veio, a requerimento da
Senadora Ana Amélia e meu, para fazer uma exposição a respeito do relatório de sua lavra, apresentado
ao Tribunal de Contas da União, a respeito da situação
das agências reguladoras no nosso País.
Faço este registro não sem antes lembrar a coincidência de estarmos aqui hoje três velhos emedebistas
mantendo o Senado em funcionamento, o Senador Requião, o Senador Luiz Henrique e eu, que adotei outro
caminho partidário, o PSDB, mas que guardo a melhor
das lembranças da nossa convivência no velho MDB.
Mas este ano, Sr. Presidente, tivemos vários episódios em que o Senado, através de suas comissões
e mesmo no plenário, debruçou-se sobre a situação
das agências reguladoras.
Lembro-me de uma audiência que ocorreu no mês
ainda de fevereiro, na Comissão de Meio Ambiente e
Defesa do Consumidor, onde discutimos a situação
da aviação civil no nosso País. E o foco do nosso escrutínio era o atendimento aos direitos dos usuários, a
qualidade dos serviços, a segurança dos aeroportos,
dos voos, os gargalos dos aeroportos e os problemas
que afetam o transporte aéreo no Brasil. Esteve presente entre nós a Srª Danielle Alcântara, Superintendente de Regulação Econômica e Acompanhamento
de Mercado, representando a agência.
Tivemos duas outras audiências públicas, coincidentemente no mesmo dia, 22 de março, uma delas
na Comissão de Ciência e Tecnologia – os autores
dos requerimentos foram o Senador Eduardo Braga e
eu –, onde compareceu um representante da Agência
Nacional de Telecomunicações. E o tema abordado
foi o fato de que a Anatel havia delegado a terceiros,
a uma empresa, não apenas a responsabilidade da
aferição da qualidade da banda larga no Brasil, mas
também a atribuição de ﬁscalização e controle da
comunicação do País, uma espécie, para me valer
de uma surrada comparação, de se atribuir à cabra
a guarda da horta.
Em outra audiência pública, tivemos também uma
explicação, por parte de um representante da Agência
Nacional do Petróleo, sobre a atuação da agência na
ocorrência do vazamento de petróleo no Campo de
Frade, explorado pela empresa petroleira Chevron,
em parceria com a Petrobras.
Já tivemos aqui, também na Comissão de Assuntos Econômicos e na de Infraestrutura, uma exposição detalhada sobre a situação das ferrovias do
nosso País, especialmente das ferrovias entregues, em
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regime de concessão, à iniciativa privada. Igualmente,
em relação aos portos.
Um episódio momentoso que ocorreu no plenário foi a rejeição da indicação da Presidente Dilma
do nome do Sr. Bernardo Figueiredo, para integrar a
Agência Nacional de Transportes Terrestres, episódio
deﬂagrado por um pronunciamento corajoso do Senador Requião – que preside esta sessão –, que acabou
por chamar a atenção da base governista e também da
oposição para as deﬁciências gravíssimas no funcionamento da Agência, no tocante ao controle, à ﬁscalização das concessões rodoviárias, das concessões
ferroviárias e também ao transporte interestadual e
internacional de passageiros.
Esses episódios a que me reﬁro tiveram, no meu
entender, uma explicação abrangente, convincente,
tecnicamente rigorosa, fornecida pelo Ministro José
Jorge, que conﬁrmou aquilo que já havia sido aﬁrmado,
em diferentes ocasiões a que me referi, a respeito das
deﬁciências, dos problemas que tolhem as atividades
das nossas agências reguladoras, que, como todos nós
sabemos, foram criadas com a ﬁnalidade de ﬁscalizar
o funcionamento dos setores da atividade econômica
entregues à iniciativa privada em regime de concessão, de modo a zelar pelas regras de concorrência, a
garantir a obediência a diretrizes ﬁxadas pelo Governo,
mas também a zelar, sobretudo isto, pela qualidade
dos serviços e pela proteção aos direitos dos consumidores desses serviços.
Ouço o aparte do Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR)
– Senador Aloysio, apresentei, há algum tempo, um
projeto de mudança do rito dessas sabatinas que
antecedem a aprovação dos nomes de autoridades
das agências reguladoras, de empresas públicas e
de membros do Judiciário. Foi amplamente discutida
essa proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Por que ﬁz isso? Porque nós recebemos esses
nomes de uma hora para outra, sem que o Senado e
os Senadores tenham a menor condição de saberem
exatamente com quem estão tratando, de aprofundarem uma investigação sobre a participação dessas
ﬁguras indicadas em sua vida proﬁssional, em sua
vida pública. E, de afogadilho, apresenta-se um relatório e imediatamente vamos para a aprovação. Eu
procurei o sistema norte-americano de aprovação de
autoridades e de ministros do Supremo Tribunal dos
Estados Unidos, que estabelece regras, prazos, abre
um espaço para a sociedade civil se manifestar pela
Internet e, deﬁnitivamente, moraliza esse processo.
Porque, dessa forma, temos condição de acumular um
número de informações que, no afogadilho, jamais nos
seria possível. A Comissão de Constituição e Justiça
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aprovou por unanimidade a proposta, e essa proposta,
a meu ver, de certa forma, corrige ou ajuda a corrigir
as distorções da irresponsabilidade das indicações,
que muitas vezes ocorre, por pressões políticas, e da
ausência absoluta de informações. Mas o que acontece
com esse projeto, que é um projeto de resolução, que
ﬁca no âmbito restrito do Senado da República? Ele
está dormindo nas gavetas da Mesa Diretora desde
então. Aprovado por unanimidade, foi enviado para a
Mesa Diretora, e nós continuamos com o mesmo processo das votações sem informação, de afogadilho, o
que, do ponto de vista da responsabilidade do Senado
Federal, acaba se caracterizando – desculpem-me a
franqueza – como uma irresponsabilidade de todos
nós. Então, ﬁca aqui o meu apelo, que se registre este
apelo para que a Mesa Diretora, de uma vez por todas, analise e aprove o que já aprovou a Comissão de
Constituição e Justiça, e jamais teríamos, por exemplo, um Bernardo Figueiredo indicado para a ANTT,
depois do desastre que foi a sua administração, ou
seja, indicado para uma recondução, quando a própria análise e a biograﬁa vêm fraudadas. Ela omite
participações, omite desastres ao longo da carreira
e do exercício dessas administrações de agências.
Então, precisamos, de uma vez por todas, abrir para
a sociedade. E outro aspecto que acho fundamental
é que o Governo Federal – e não falo no Governo da
Presidente Dilma, nem do Lula –, de forma geral, desde
que essas agências foram estabelecidas – reﬁro-me
agora às agências –, mandam de afogadilho, porque
as agências têm prazo de mandato. E isso devia pelo
menos atender a uma antecipação de seis meses.
Mas recebemos isso tudo nas vésperas. Daí vem o
argumento: “Se não aprovarem já, as agências ﬁcarão
sem comando”. E, quando recusamos, a Presidência
da República indica sem passar pelo Senado, como
aconteceu com a ANTT, que está funcionando de forma absolutamente irregular! Então, ﬁca meu apelo à
Mesa Diretora para que, de uma vez por todas, dê
sequência àquilo que já aprovamos na CCJ, levando
à moralização deﬁnitiva das escolhas.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Senador Requião, agradeço a V. Exª o
aparte e também me coloco ao lado de V. Exª neste
apelo à Mesa Diretora, para que ponha em votação
esse projeto de resolução, a favor do qual também votei na Comissão de Constituição e Justiça.
O problema da precariedade de nossas sabatinas foi uma impressão que me chocou quando cheguei ao Senado. Participei de algumas sabatinas que
eram simples sessões de homenagem aos indicados,
uma sequência de rapapés, de elogios, sem um questionamento mais percuciente, voltado para a aferição
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do real conhecimento, da real qualiﬁcação técnica dos
indicados para exercer os cargos submetidos à nossa
aprovação. Muitas vezes...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/
PMDB – SC) – Posso fazer uma observação, nobre
Senador Aloysio Nunes? Quero cumprimentá-lo pela
importância do seu discurso e dizer a V. Exª que há
outra proposta na Mesa, tão importante quanto a do
Senador Roberto Requião, de autoria do Senador
Mozarildo Cavalcanti. Segundo ela, a rotina dos trabalhos desta Casa deve dedicar uma semana só a
trabalhos das comissões, e outra semana só a trabalho de plenário. Isso é fundamental para que a
análise das pessoas indicadas para esses cargos se
processe da forma como quer o Senador Requião.
Às vezes, temos de participar de três comissões ao
mesmo tempo e, em uma delas, está havendo a sabatina. É impossível aferir efetivamente a qualidade
daquela pessoa para o exercício do cargo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço a lembrança de V. Exª relativa ao projeto do Senador Mozarildo, que considero
da mais alta relevância, até porque a maior parte da
nossa produção legislativa se dá mediante decisões
terminativas nas comissões, não apenas na escolha
dos candidatos a cargos a serem preenchidos por indicação da Presidência, caso em que a palavra ﬁnal
cabe ao Plenário, mas também em muitas matérias
de natureza legislativa nas quais a palavra ﬁnal ﬁca
com as comissões.
Este tema foi tocado também pelo ex-Senador
José Jorge: a qualidade das sabatinas. Felizmente,
nesta legislatura, pouco a pouco, as comissões onde
são feitas sabatinas estabeleceram em seus regimentos internos a regra de que a votação só começa depois de concluída a sabatina, porque, infelizmente, o
que às vezes vinha acontecendo é que a votação era
iniciada antes de se iniciar a sabatina, apenas com a
apresentação inicial do candidato.
Mas há outros problemas ligados às pessoas
dos candidatos aos quais eu gostaria de me referir e
que também foram objeto da análise do Ministro José
Jorge, como a questão da quarentena.
A quarentena é um período de resguardo, digamos assim, que deve ser observado pelo ocupante de
um cargo de direção de uma agência antes de passar
ao serviço da iniciativa privada. Nós temos hoje – e o
caso do Dr. Bernardo Figueiredo foi lembrado por V.
Exª – um ﬂuxo constante do setor público para o setor
privado, do Estado para o mercado. O prazo de quarentena a ser observado hoje para os ocupantes de
agências é de apenas quarenta dias. É muito pouco.
A pessoa sai do cargo ainda portadora de prestígio,
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de informações, de ligações internas com os órgãos
governamentais, o que torna o seu valor de mercado
– para lembrar uma expressão usada para explicar as
consultorias do Ministro Palocci – elevadíssimo. O razoável é que se adote o prazo de um ano, como ocorre
em outros países que adotam o sistema das agências
reguladoras, garantindo a ele o salário que percebia
durante o seu período de função pública, exatamente
para evitar esse processo que, por mais honrada, por
mais dedicada que seja a pessoa, por maior espírito
público que ela tenha, pode gerar um elemento de
suspeição.
O SR PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Eu gostaria de lembrar um episódio citado por
Celso Furtado, no seu magistral livro A Fantasia Organizada. Refere-se a Raúl Prebisch, o grande economista
argentino que dirigiu a Cepal durante tantos anos. Ele
deixou o Ministério da Fazenda e foi convidado para
a presidência do Citibank; outros bancos também o
procuraram e ele negou-se. Ele disse: “Eu conheço a
compensação desses bancos. Como é que eu posso
ir para a presidência de um deles?” E negou-se, dando
um exemplo para a toda a América Latina.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito bem lembrado, Excelência. Muito
bem lembrado o exemplo de Raúl Prebisch, conhecido, e é realmente um exemplo, uma atitude exemplar.
Outra sugestão do Ministro José Jorge, que casa
com o aparte que me foi oferecido pelo Senador Requião. O Governo não pode esperar o último minuto
que antecede o vencimento do mandato, que é um
mandato de prazo ﬁxo, sabemos todos quando ele vai
se encerrar, não pode esperar o último minuto, a undécima quinta hora, para fazer a nomeação, a indicação,
e mandá-la para apreciação do Senado. Isso é absolutamente inaceitável. É preciso haver um prazo para
que haja uma maturação, para que haja uma análise
cuidadosa das indicações.
Mais ainda, a hipótese de recondução deveria ser
vedada, porque a hipótese de recondução pode gerar
a tentação por parte de um diretor de uma agência de
agradar o governo ou o partido do governo de modo
a viabilizar sua recondução, desvirtuando com isso a
função essencial da agência, que é a de ser um órgão
do Estado e não órgão de governo, e muito menos um
órgão partidário.
Agora, isso tudo, Srs. Senadores, todas essas
recomendações se encontram prescritas num projeto
de lei que está na Câmara dos Deputados, projeto de
lei de autoria do Governo. Não quero ser pessimista
em relação ao projeto de resolução de V. Exª, que ainda não foi apreciado. Esse projeto do Governo, e tem
que ser do Governo porque trata de regime jurídico de
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funcionários públicos e do funcionamento de órgãos
da administração pública, está na Câmara dos Deputados parado há oito anos.
Desde 2004, o projeto está na Câmara dos Deputados. E é um projeto do Governo! Projeto talvez
feito para inglês ver, como foi feita a lei de 1831, que
declarou ilegal a escravidão no Brasil apenas para
inglês ver; para acalmar as pressões inglesas pela
abolição. Desde 2004.
Se o Governo tivesse tido o mínimo de empenho e dedicado a esse projeto, digamos, 5% do seu
empenho na aprovação, por exemplo, da Lei Geral da
Copa, teríamos hoje um regime jurídico uniforme das
agências reguladoras, porque eles são muito discrepantes entre eles; e um regime jurídico de acordo com
a função própria que essas agências têm e para as
quais elas foram criadas.
Além desses problemas legais, desses problemas,
digamos, regulatórios das agências regulatórias, nós
temos a questão orçamentária. Sabem, eu ﬁquei estarrecido quando soube, na audiência a que me referi
a respeito do vazamento do Campo de Frade, que havia apenas 18 ﬁscais da Agência Nacional do Petróleo
para supervisionar a operação de todos os postos que
estão instalados ao longo do litoral brasileiro.
Dezoito! Por quê? Problemas orçamentários. Seria preciso mais 100, pelo menos, segundo o próprio
representante da agência. Não tem. Por quê? Porque
a agência está com o cinto apertado, não há dinheiro.
Por que não há dinheiro? Há de se perguntar.
Essas agências recebem uma taxa – dos usuários,
das empresas – de acompanhamento para custear a
ﬁscalização das suas atividades; taxa para custear a
ação ﬁscalizatória a que elas se destinam. Acontece
que esses recursos são contingenciados; são cortados pelo Governo e liberados apenas no ﬁnalzinho do
ano. Quando são liberados. E o volume de recurso é
algo extraordinário.
Eu me referi à Agência Nacional do Petróleo,
que tinha uma dotação orçamentária autorizada para
2011 de R$5 bilhões, dos quais apenas R$350 milhões foram efetivamente empenhados. E essa é a
realidade de todas as agências reguladoras. Para o
conjunto das onze agências reguladoras que nós temos no Brasil, foram autorizados, no Orçamento de
2011, R$8,500 bilhões, mas apenas R$2,500 bilhões
foram efetivamente realizados, e realizados no ﬁnalzinho do ano, entre novembro e dezembro, quando não
dá mais para gastar ou quando se gasta depressa,
quando se gasta sem critério. Gasta-se mal. O que
acontece com o restante é guardado no Tesouro, para
fazer superávit primário.
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De duas, uma, Sr. Presidente, ou o Governo
estabeleceu, e o Congresso, ao votar o Orçamento,
estabeleceu um orçamento exagerado, onerando os
consumidores e as empresas com taxas exorbitantes,
além daquilo que seria necessário para o desempenho das funções da Agência, ou, então, o Governo
está segurando um dinheiro que deveria ser aplicado
na ﬁscalização e que tem a sua função desviada para
engordar o caixa do Tesouro Nacional, com a ﬁnalidade de pagar o serviço da dívida interna.
Ouço novamente o Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Senador Aloysio, não é só esse o problema. O problema da qualidade é o problema mais sério. No caso
da ANTT, por exemplo, durante os nossos debates e
quanto tivemos acesso às informações do Tribunal
de Contas, nós veriﬁcamos que a ﬁscalização sobre
a ALL, que é quase a monopolística do sistema ferroviário brasileiro, não estava sendo feita por proibição da agência, do chefe da agência, do Bernardo
Figueiredo. Aos ﬁscais, a eles era sonegado até o
bloco de multas. Eles estavam proibidos de multar.
Agora, saio desse aspecto para ir para o aspecto do
voto aberto, que nós discutimos, aqui no Senado, que
é uma questão de procedimento também. Assusta-me um pouco o voto aberto. E eu vou ao exemplo
do Bernardo Figueiredo. Quando nós mostramos ao
Senado da República todos os desmandos da ANTT,
nós veriﬁcamos que se formava uma opinião forte contra a recondução do personagem. Mas, na hora em
que fomos votar, eu ﬁz uma proposta. A proposta era
adiar a votação para dar ao Executivo, à Presidente
Dilma, a oportunidade de substituí-lo, uma vez que
as evidências eram ﬂagrantes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eram evidentes.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Foi para votação. Requerimento; é votação aberta. E
nós perdemos no plenário de 36 a 30; 30 votos a favor da prorrogação e 36 votos contra a prorrogação. E
daí foi à votação. A mídia, no dia seguinte, disse que
era uma revolta das bases ﬁsiológicas do Senado, do
PMDB, sempre o PMDB, contra a Presidenta Dilma,
porque não havia liberado emendas e tudo mais. Não
foi nada disso. Porque nós só derrubamos o Sr. Bernardo Figueiredo com apoio de Parlamentares, no
voto fechado e secreto, do PT, do PCdoB, dos partidos mais ligados ao próprio Governo. Então, me assusta um pouco o voto aberto. O voto aberto, quando
o Governo pode tudo, quando o Governo tem na mão
essas malditas emendas, liberação de nomeações, é
uma coisa muito arriscada. Se tivéssemos utilizado o
voto aberto na eleição do Bernardo Figueiredo, uma
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vez que a Presidenta, equivocadamente, fazia tanta
questão do seu nome, ele teria passado. E ele foi saneado, houve uma assepsia da indicação exatamente
porque o voto fechado possibilitou isso. Então, agora
discutimos e vamos pôr em votação, o Presidente Sarney já colocou na pauta da próxima semana, a questão do voto aberto em todas as votações. Como é que
um voto aberto pode rejeitar um indicado ao Supremo
Tribunal Federal quando os Parlamentares, que estão
votando no Senado, podem amanhã ou depois serem
julgados? Então, estaria impedido, esse escolhido,
em relação a todos os Parlamentares que votaram
contra ele ou não? É uma faca, como diria o Senador
Luiz Henrique, de dois “legumes”. Em determinadas
circunstâncias, o voto aberto provoca uma limpeza,
uma autenticidade do voto; em outras circunstâncias,
ele pode ser inﬂuenciado pelo poder do Executivo ou
pelo poder do indicado posteriormente em relação a
quem votou.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Ou pelo poder da mídia.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Ou pelo poder da mídia. De qualquer forma, no caso
da cassação de um Parlamentar, parece-me que o
voto aberto até poderia ser adequado. Eu votarei a favor do voto aberto no que se refere à cassação, mas,
para escolha de dirigentes de agências reguladoras,
por exemplo, quando as reivindicações regionais vão
depender das decisões desse agente, eu não acredito. Não acredito que seja uma medida saneadora. Eu
acho que pode ser um equívoco enorme e o resultado ser exatamente resultado contrário à moralização
que se pretende.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu estou exatamente na mesma posição que V. Exª em relação ao voto aberto ou ao voto
secreto. Sou a favor do voto aberto quando o senador
atua como juiz.
A regra do processo judicial é a publicidade. Quando o Senador atua como juiz no julgamento de um dos
seus Pares, no caso de quebra de decoro parlamentar,
sou favorável ao voto aberto, votarei a favor do voto
aberto. Mas existem circunstâncias, como essas que
V. Exª lembrou, às quais eu acrescentaria o exame do
veto também, em que, no meu entender, se impõe o
voto secreto para preservar Parlamentares da pressão
do detentor do Poder Executivo e dos interesses que
daí emanam.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Senador, é como a época em que você preenchia a
cédula e havia a carreirinha. O primeiro eleitor não
colocava a cédula na urna, ele ﬁcava com a cédula e,
daí para frente, havia a sequência: o eleitor votava, já

10

24638

Sábado 9

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

recebia a cédula grifada, ele devolvia a cédula original
dele e votava com a cédula do anterior. E quando perguntavam a esses corruptores do sistema eleitoral por
que eles admitiam essa barbaridade, a resposta era
de uma ironia cínica absoluta: “se o voto é secreto, por
que o eleitor precisa saber em quem está votando?”
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu acho que o nosso eleitor precisa
saber como votamos os projetos de lei, as emendas
constitucionais, os projetos de resolução, a nossa atividade legislativa, a nossa atividade enquanto juízes,
quando julgamos o impeachment do Presidente da
República, de membros do Supremo Tribunal Federal,
quando julgamos a quebra do decoro parlamentar por
parte de um Senador. Há outras circunstâncias em que
o voto secreto, no meu entender, concordando com
V. Exª, se impõe para resguardar a independência do
exercício do mandato do parlamentar.
Vou encerrando por aqui, Sr. Presidente, lembrando apenas alguns tópicos que foram objeto da
percuciente análise do Ministro José Jorge: a necessidade de se desvincular o orçamento das agências
reguladoras do orçamento dos ministérios. Isso cabe
a nós, no momento da votação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, cabe ao Congresso Nacional, e nesse
sentido foi bem-vindo o alerta do Senador José Jorge.
Outra lembrança do Senador diz respeito à publicidade das agências reguladoras. A necessidade de se
informar ao público sobre suas decisões mais importantes e mais relevantes, especialmente aquelas que
dizem respeito aos direitos dos usuários dos serviços
públicos concedidos à iniciativa privada.
Muitas iniciativas, Sr. Presidente, que são, pela
própria natureza delas, próprias do Poder Executivo,
mas algumas, penso, como esse projeto de resolução
lembrado pelo Senador Requião, a apreciação do projeto de lei a que me referi, que estabelece o regime
jurídico das agências, que dorme na Câmara desde
2004, a necessidade de um exame mais acurado do
orçamento das agências no momento da votação da
LDO e também do orçamento são responsabilidades
nossas. Penso que fortalecer as agências reguladoras
é um dos caminhos para atrair investimentos para áreas nas quais somos tão carentes, transportes, energia, telecomunicações, atrair investimentos privados,
garantindo, ao mesmo tempo, o direito dos usuários.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aluysio Nunes Ferreira, o Sr. Roberto Requião deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Luiz Herinque.

JUNHO 2012

Junho de 2012

O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
–SC) – Agradeço a S. Exª o Senador Aloysio Nunes
Ferreira e o cumprimento pela importância do seu
pronunciamento.
Concedo a palavra ao ex-Governador do Paraná, nobre Senador Roberto Requião de Mello e Silva.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Ex-Governador e futuro.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Ex-Governador e futuro.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr.Presidente, vamos aproveitar a presença
dos quatro Senadores do velho MDB de guerra, como
se referiu o Senador Aloysio Nunes, para discutirmos
um pouco sobre a crise econômica que vivemos hoje.
O Presidente Lula dizia que o tsunami da crise
norte-americana chegaria ao Brasil como uma marolinha. Na verdade, a crise chegou aqui num momento
de economia ascendente, o PIB em 7,5%, e o Presidente tomou algumas medidas que, com o clima de
ascendência da economia, foram efetivas. O Presidente
reduziu os juros e liberou o depósito compulsório dos
bancos. Mas qual foi o resultado disso?
O resultado ﬁnal foi positivo. Mas, se veriﬁcarmos os dados a posteriori, vamos ver que os bancos
que tiveram os compulsórios liberados, oxigenando a
economia – porque o oxigênio da economia capitalista
é o crédito –, elevaram seus empréstimos em 4,5%,
enquanto os bancos públicos os elevaram em 34%. Os
bancos privados, seguindo as regras do Encontro de
Basileia, se preocuparam com sua própria liquidez e
investiram em letras do Tesouro. E a economia brasileira
foi salva, naquele momento, por reduções de impostos
e por ﬁnanciamentos dados pelos bancos públicos que,
graças a Deus, existiam naquele momento: Banco do
Brasil, Caixa Econômica, BNDES e, no caso do sul do
País, nosso BRDE. A crise foi contida. No entanto, as
autoridades econômicas, com medo de uma elevação
do PIB extraordinariamente alta, resolveram colocar
freios nesse processo, e colocou freios exageradamente rigorosos. A queda do Produto Interno Bruto
do Brasil, de 7,5% para os miseráveis 2,7%, do ano
passado, se deveu muito menos à crise internacional
e muito mais ao rigor na gestão da economia interna,
absolutamente desequilibrado.
As autoridades monetárias imaginavam que a situação ideal para o País seria um crescimento de 4,5%
do PIB, um crescimento que seria compatível com a
elevação da atividade industrial e com a capacidade
de consumo. A mão errada baixou para 2,7%. E agora
nós não temos mais aquele clima de economia ascen-
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dente que facilitou a ação do Governo sob o comando
do Presidente Lula.
Estamos em uma situação completamente diferente. A crise internacional se exacerba: Grécia,
Itália e Espanha estão em uma situação de absoluta
diﬁculdade. E no Brasil notamos a falta absoluta de
investimentos privados e investimentos públicos. A
Presidente Dilma tem tentado incrementar os investimentos públicos no País, tem tomado as mesmas
providências do Presidente Lula: derrubou a zero o
IPI dos automóveis e não tem conseguido, no entanto, investimentos, porque as próprias denúncias, por
exemplo, em relação ao Ministério dos Transportes,
impedem que as licitações se completem, e estamos
numa situação de enorme paralisia. Falta investimento
no Brasil. Não basta uma política setorial de derrubada
do IPI do setor automobilístico, que mantém em certa
tranquilidade a base do PT, da CUT, no ABC paulista,
mas a insuﬁciência é ﬂagrante.
Os Estados estão sem condição de investimento.
Os Estados estão estrangulados, por exemplo, pelo
pagamento da dívida com a União. Levantei alguns
dados sobre essa dívida, que são interessantes. Entre
os anos de 2000 e 2010, a dívida consolidada dos Estados brasileiros, incluindo aí as dívidas com a União
e com o setor privado – mas faço aqui a ressalva de
que, seguramente, a dívida dos Estados com o setor
privado não passa de 10% da dívida total –, subiu de
R$184,55 bilhões para R$387,82 bilhões. Vejam que
estou trabalhando com 2010, são os dados que tenho
em mãos. Trata-se de um salto nominal de 110,13%,
que, todavia, quando ajustado pelos efeitos da inﬂação, da correção de 2000 a 2010, vai para R$426,97
bilhões, o que demonstra que o total real, em 2010,
de R$387,82 bilhões, signiﬁca uma queda real de 5,31
no estoque da dívida.
O dado, aparentemente positivo, apresenta, no
entanto, uma séria distorção. Somente em 2011, houve um desembolso, por parte dos Estados, para o
pagamento da dívida, da ordem de R$29,3 bilhões,
correspondente a 7,25 do estoque da dívida existente
em dezembro de 2010. Ora, 7,25 vezes dez anos, se
tomarmos como padrão o desembolso de 2010, signiﬁca que os Estados pagaram 70% da sua dívida, mas
o valor do estoque da dívida decresceu apenas 5,31.
Isso signiﬁca, com toda clareza, que, a manter-se esse
ritmo de, em dez anos, abatermos 5% do valor real da
dívida, essa dívida só seria paga em duzentos anos.
Apenas em duzentos anos nós teremos a amortização total dessa dívida com base num abatimento, por
década, de 5,31.
Se nós não tivermos investimentos hoje, nós
vamos chegar a uma situação em que o Governo da
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União não vai receber rigorosamente nada, e essa
dívida foi inﬂada com juros absurdos, numa circunstância completamente diversa da circunstância que
nós vivemos.
Lembro que, quando era Governador, o Presidente Fernando Henrique nos propôs uma mudança de cálculo de impostos extremamente generosa
naquele momento – não é mais generosa hoje – e o
resultado está aí: 5,31 por década, quando, na verdade, nós pagamos 70% do valor inicial real inicial
do que devemos.
A falta de investimento está levando o Brasil a uma
crise seriíssima e as medidas que o Lula tomou num
bom momento da economia brasileira – do ponto de
vista psicológico, inclusive – e que estão sendo repetidas com pouco mais ou muito mais publicidade pela
Presidente Dilma não estão tendo saldo efetivo algum.
O crescimento é píﬁo e o último trimestre é de 0,2...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Nobre Senador Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– ..., o que pode signiﬁcar um decréscimo violento em
relação aos 2,7, que já foram trágicos. O Governo vende
otimismo e nós não podemos esperar o Governo outra
coisa. Se, na crise, o Governo vendesse o pessimismo,
ele estaria estimulando o desastre, ele estaria criando um processo catalisador do desastre, dando mais
velocidade ao tsunami que está agora, sem nenhuma
dúvida, a ocorrer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Nobre Senador Requião, só para fazer uma
rápida observação.
Essa questão agrava o desequilíbrio do pacto
federativo. Além de a União ﬁcar com dois terços de
todos os tributos arrecadados do povo, a União concentra, usurariamente, nos seus cofres, esses recursos oriundos da dívida consolidada dos Estados.
Eu vou dar o exemplo do período em que governei
Santa Catarina. Nós tínhamos uma dívida contratada
de quatro bilhões, pagamos seis bilhões e estamos
devendo dez bilhões.
Eu apresentei uma emenda constitucional estabelecendo que 30% do valor da dívida dos Estados
devessem ser aplicados pelos próprios Estados num
programa de investimentos combinado com o Governo Federal, investimentos prioritários naqueles setores
que são os mais graves do País: saúde, segurança,
educação, infraestrutura e inovação.
Esse projeto, infelizmente, não conseguiu ainda
avançar para decisão deste Plenário, mas eu o considero importante como uma forma de descentralização
e como uma forma de alavancar os investimentos em
nosso País.
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– É mais ou menos a isso que quero chegar com este
meu pronunciamento. Mas vamos recapitular o início
dessa situação.
A Constituição de 88, Senador Aloysio, foi extremamente generosa com Estados e Municípios. A arrecadação da União, segundo a Constituição de 88, era
composta, em 80%, de Imposto de Renda e IPI. Do
Imposto de Renda e do IPI, 44% seriam destinados
ao Fundo de Participação de Estados e Municípios.
Mas a Constituição abriu uma válvula, que era a válvula das contribuições ﬁnanceiras não compartilhadas.
Então, se IPI e Imposto de Renda signiﬁcavam 80%
da arrecadação da União, as contribuições ﬁnanceiras
signiﬁcavam apenas 20%. Mas, ao longo do tempo, a
União providenciou isenções de Imposto de Renda e
reduções de Imposto sobre Produtos Industrializados
de tal modo que a arrecadação da União referente a
Imposto de Renda e IPI que se atribui ao Fundo de
Participação cai de 80% para 40%,e as contribuições
ﬁnanceiras da União sobem de 20% para 60%.
Então, na verdade, embora, ao longo do tempo,
as obrigações de Estados e Municípios tenham aumentado, a sua arrecadação caiu exatamente pela
metade. E a União não fez isso porque temos governos tiranos, governos ruins; foi uma opção do modelo
de desenvolvimento baseado no ﬁnanciamento público, na alavancagem da dívida e na ﬁnanceirização da
economia do mundo, com juros cada vez mais altos,
para pagar o famoso superávit primário, que se destina, exclusivamente, ao pagamento dos juros.
Segundo o Ipea, no ano passado, só o spread
de 22 mil rentistas aplicadores – bancos e pessoas
físicas –, chegou a R$266 bilhões, enquanto a capacidade de investimento da União foi reduzida a 1% do
Produto Interno Bruto.
Ora, o Produto Interno Bruto brasileiro deve estar aí ao redor de US$1,7 trilhão, ou de R$4 trilhões
e um pouco mais. Bom, 1% disto reduz a capacidade
de investimento do Governo brasileiro, em função da
existência do superávit primário a drenar recursos, a
1%, e 1% disto são R$40 bilhões; R$37 bilhões, num
cálculo mais exato hoje, enquanto a renda do spread
dos rentistas, dos investidores, chega a R$266 bilhões.
A Presidenta, agora, está entre a cruz e a caldeira: ela precisa aumentar os investimentos públicos
no Brasil sob pena de o PIB se transformar em um ridículo “pibinho”, colocando-nos no meio do tsunami,
na crise que vive a Grécia. A Grécia pode ser o Brasil
de amanhã se nós não recuperarmos a capacidade
de investimento.
Daí, então, Senador Luiz Henrique, vem uma
proposta que, na verdade, é quase idêntica a sua pro-
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posta. A Presidenta, na crise, não vai receber mais
coisa alguma. O Governo Federal já sinalizou com a
possibilidade de reduzirmos o famoso superávit primário. A Presidenta da República poderia fazer um acordo com Estados e Municípios para que o pagamento
desta dívida, que chega a R$29,3 bilhões por ano,
seja investido de forma descentralizada, uma vez que
a União está tendo uma diﬁculdade brutal de viabilizar
os seus próprios investimentos, pelos Estados brasileiros. Investido no quê? Investido em infraestrutura,
em saneamento básico. Outro dia, o Senador Armando Monteiro dava-me um dado: por exemplo, a capital
de Pernambuco, Recife, tem 6% de saneamento básico, o que é um verdadeiro horror. Investido em infraestrutura rodoviária, em infraestrutura ferroviária, em
portos, enﬁm, investimentos básicos em infraestrutura
descentralizados na mão de 27 Estados.
Mas, mais do que isso, a nossa economia está
precisando de injeção imediata de recursos, e os investimentos em infraestrutura são investimentos lentos.
Temos o planejamento, os projetos, a licitação. São
investimentos que serão naturalmente, pela nossa
legislação, retardados em três, quatro, cinco anos, e
até lá a economia já se dissolveu, já foi para o brejo.
Então, nesse caso, indicam-se investimentos em
custeio. Acabar com essa história de que investimento
em custeio não é um investimento saudável na economia brasileira. É evidente que não seria saudável se
fossem investimentos não em atividades-ﬁm, mas em
atividades-meio.
Estamos fazendo uma proposta, Senador Luiz
Henrique, com apoio de alguns economistas, porque
não é só minha; pelo que sei, é imaginada, a partir das
nossas reuniões sobre economia no Parlasul, também
pelo economista Luiz Gonzaga Belluzzo, pelo José
Carlos Assis e pelo João Sicsú, que a expôs numa reunião do Parlasul. A proposta é de que façamos investimentos imediatos em atividades-ﬁm, que melhoram
a vida do povo e injetam instantaneamente recursos
na economia: contratação de médicos; contratação
de professores, das universidades e dos Estados;
contratação de engenheiros; contratação de policiais.
A injeção direta e imediata de recursos na economia
brasileira nos ajudaria, de certa forma, a atenuar a
crise que se aproxima.
Eu ocupei a tribuna esta manhã para expor essas
ideias que pretendo levar à nossa Bancada, a Bancada
do PMDB e, posteriormente, ao Governo Federal e ao
Congresso Nacional.
Além disso, temos outros problemas que poderiam ser saneados, ou atenuados, com a integração
deﬁnitiva da América do Sul – da América do Sul que
se vincula ao Mercosul. O Produto Interno Bruto do
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Brasil é US$1,7 trilhão; o Produto Interno Bruto da Argentina é US$366 bilhões, um belo produto interno. O
Produto Interno Bruto do Paraguai ﬁca entre US$14 e
US$16 bilhões. O Produto Interno Bruto do Uruguai é
de US$34 bilhões.
Agora, veja, Senador, há um dado que V. Exª
poderia acrescentar ao meu raciocínio sobre Santa
Catarina. O Produto Interno Bruto do Paraná, Estado
que governei por três vezes, é US$234 bilhões, mas
o PIB da Venezuela é US$300 bilhões. E a Venezuela
não está integrada ao Mercosul.
Nós precisamos integrar a Venezuela no Mercosul
e montar um programa de desenvolvimento regional,
industrial, fundamental para a sobrevivência de todos
os nossos países.
Nós temos uma queda fenomenal do desenvolvimento industrial em relação a 1980. Em 1980, o Brasil
produzia industrialmente mais do que os Tigres Asiáticos, mais do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia do
Sul e a China Continental. O nosso produto industrial
era superior. Trinta anos depois – meus dados são de
2010, a situação atual deve ser pior ainda –, nós não
chegamos a 15% do que produzem industrialmente
esses quatro países.
A Argentina, depois do governo neoliberal do Menem, está sucateada como se tivesse saído de uma
guerra em que os inimigos, os adversários, tivessem
bombardeado as suas indústrias.
Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer o
desespero para o crescimento industrial da Argentina
e fazer um acordo, através de um projeto de desenvolvimento industrial mútuo, complementar, que justiﬁque
a proposta da Presidenta Cristina Kirchner, que é de
elevarmos a nossa Tarifa Externa Comum (TEC) da
média de 10% para 34%.
Se nós ﬁzéssemos isso de forma imediata, sem
um projeto comum de desenvolvimento industrial, estaríamos elevando de forma brutal a inﬂação interna,
porque, se não estamos produzindo industrialmente
quase nada, bens de consumo duráveis, nós teríamos
um aumento de preço extraordinário. Mas, num acordo
entre países, nós poderíamos montar primeiro o mecanismo de incorporação da Venezuela, que produz
muito pouco industrialmente, mas que tem petróleo e
gás e tem um PIB e uma voracidade por produtos industrializados enorme.
A Venezuela estaria integrada também num projeto de desenvolvimento industrial da América Latina,
mas nos abriria neste momento o mercado de uma
forma extraordinariamente consistente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Senador Requião, o óbice estaria dependendo
de uma decisão do Congresso paraguaio?
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Do Congresso paraguaio, do Senado paraguaio, mais
precisamente.
Então, se trazemos a Venezuela, sentamos com
a Argentina e montamos um projeto de desenvolvimento industrial, com aumento do mercado interno
dos nossos países, estamos dando um passo deﬁnitivo para evitarmos a profundidade da crise, porque
a crise, Senador Luiz Henrique, não evitamos mais,
apesar do discurso necessário e otimista do Governo Federal.
Mas, para que isso tudo se realize, é preciso que
o Mercosul volte à baila. E eu não vejo um pronunciamento da nossa Presidenta da República ou mesmo da
Presidenta da República Argentina sobre o Mercosul.
Não se fala mais nisso. O Parlasul, no Congresso, está
marginalizado. Sequer informações do Governo Federal,
por exemplo, a respeito dessa proposta de elevação
da TEC para 34%, 35%, oﬁcialmente nós tivemos. Mas
não adianta o Congresso ﬁcar só no discurso. Temos
que aprofundar esse processo.
Nesse sentido, a Comissão do Parlasul agendou,
para o dia 19, uma reunião para discutirmos esses
nossos problemas de tarifa externa com a República Argentina inicialmente. Senadores e Deputados
da parte da Argentina já foram convidados. A sua
presença está conﬁrmada. Queremos iniciar essa
discussão de aprofundamento das soluções no âmbito do Mercosul, que o Governo Federal parece ter
esquecido. Esquecido aqui, esquecido na Argentina,
e o Mercosul praticamente desativado. Temos lá, vez
por outra, um processo para aprovar, que vai tramitar
por outras comissões. A Argentina sequer oﬁcializou,
até hoje, a sua delegação completa. As reuniões no
Uruguai não se realizam de forma completa há mais
de dois anos. Fizemos uma reunião precária no ﬁm
do ano passado. Mas, se não é o Parlamento que
tem que discutir essas questões e viabilizar essas
soluções, não sei quem deveria discutir, porque, por
parte do Executivo dos nossos países, não estou
vendo encaminhamento positivo algum. E, no sentido
de colaborar, de trazer de volta essa discussão em
cima desses pressupostos, no dia 19, estaremos realizando uma reunião com Parlamentares, Senadores
e Deputados, da República Argentina e Senadores e
Deputados brasileiros.
Era o pronunciamento que queria fazer, Senador
Luiz Henrique.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Agradeço e cumprimento o importante pronunciamento do Senador Roberto Requião de Mello e Silva.
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Concedo a palavra ao ilustre Senador Pedro Jorge
Simon, ex-Governador da nação rio-grandense, ex-Ministro da Agricultura e líder do governo Itamar Franco.
E quero prestar ao ex-Presidente Itamar Franco
a homenagem deste Parlamento, pela grandeza da
sua gestão e da sua vida pública.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, em primeiro lugar, deixe-me ser muito
sincero: V. Exª ﬁca bem na Presidência. Olha, creio que
quem está assistindo pela televisão deve dizer: “Está
aí um bom Presidente”. Acho que, no ano que vem,
teríamos em V. Exª... O que acha, Senador Requião?
Senador Requião, estou dizendo que o Senador
Luiz Henrique ﬁca muito bem na Presidência do Senado. Acho que é uma questão de a gente pensar e
reﬂetir, porque, na verdade, na verdade...
Mas estamos nós aqui: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Podemos até fazer uma
sessão especial para discutir os nossos problemas.
São Paulo é um pouco diferente, porque tem tudo
que há de bom que nós temos, mas não tem as coisas
ruins que nós temos.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – Senador, uma observação só, irônica, diga-se de passagem, para que eu não seja condenado posteriormente.
Existem setores da política brasileira, e quero dizer isto
na presença do Senador mais votado de São Paulo, o
Senador Aloysio Nunes Ferreira...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Do Brasil.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
(...) e da política brasileira, que consideram São Paulo um país vizinho, mas nem sempre amigo do Brasil.
Eu não sei que consideração o Senador Aloysio faria
sobre essa ironia a respeito do seu Estado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
vou ser muito sincero, Senador. Reconheço que, quando rezo, peço perdão, porque tenho uma inveja, e uma
inveja pecaminosa, dos Estados Unidos. Mas tenho
também uma inveja menor de São Paulo. Eita Estado em que tudo dá certo! Que coisa impressionante!
É verdade que lideranças como V. Exª, que vai
dar-me o aparte, pelo seu estilo, por sua grandeza...
Somos obrigados a reconhecer que São Paulo reúne,
hoje, o que temos de bom no Brasil. Mas São Paulo
é um problema para nós, porque cresce demais. O
Brasil atrapalha o crescimento de São Paulo, e São
Paulo atrapalha o crescimento do Brasil. Quer dizer,
se dependesse de São Paulo, ele ia embora. O Brasil
não o deixa correr tanto. Se depender de nós, nós vamos mais, mas São Paulo não nos deixa atravessar.
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O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Meu querido amigo, Senador Pedro Simon, na
verdade, o que nós temos de melhor em São Paulo
são os gaúchos que lá vivem, os catarinenses, os paranaenses, os mineiros, os nordestinos. São Paulo,
realmente, conseguiu esse milagre de trazer para uma
convivência absolutamente harmônica gente do Brasil
inteiro e tendo recebido um enorme aﬂuxo de imigrantes
árabes, italianos, japoneses, gente da Europa central,
de modo que São Paulo é o somatório disso tudo. Mas
São Paulo tem problemas graves também, muito graves,
especialmente nas nossas regiões metropolitanas. Nós
temos problemas de pobreza, problemas de desigualdades regionais, mas o fato é que, sem o Brasil, São
Paulo não é nada. Essa é que é a verdade. São Paulo
precisa do Brasil, não apenas da convivência com os
irmãos brasileiros de outros Estados, mas existe, hoje,
no Brasil, mais do que nunca, uma integração, uma noção de sistema, sem o qual a economia paulista não
teria o dinamismo que tem. Obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Não tenho dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Lembro a V. Exª que o Presidente Fernando
Henrique é carioca, o grande ex-Ministro da Educação
Paulo Renato é seu conterrâneo, e há vários exemplos
de grandes homens públicos: Freitas Nobre, o nosso
líder, era cearense, e por aí afora.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – E
vamos ﬁcar ali. O Jânio Quadros é de Mato Grosso; o
Lula, de Pernambuco.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Lula é pernambucano.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Quer
subir, vá para São Paulo. É o problema do Requião:
ﬁcou no Paraná; eu disse: “Requião, vá para São Paulo”. Ficou no Paraná, não sai candidato a Presidente.
Sr. Presidente, é estranho o discurso que vou
pronunciar, é muito estranho: seca. O Rio Grande do
Sul lidera ranking de desastre natural no País. É uma
situação quase incompreensível.
Domingo agora, dia 17, é o Dia Mundial de Luta
contra a Desertiﬁcação. Pode parecer estranho que
eu, Senador do Rio Grande do Sul, venha à tribuna
tratar desse assunto, porque, no Brasil, o ﬂagelo da
seca está secularmente associado à região Nordeste.
No entanto, o que me trouxe a esta tribuna foi a leitura
de uma interessantíssima reportagem do jornal Zero
Hora, intitulada “Seca no Pampa. Um martírio de duas
décadas”.
Estarrecido, descobri, por meio dessa reportagem, que o Estado do Rio Grande do Sul foi a unidade
da Federação mais atingida por desastres naturais ao
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longo dos últimos 20 anos. O trabalho do Zero Hora foi
desenvolvido com base em dados obtidos em estudos
de abrangência nacional, realizados pela Universidade
Federal de Santa Catarina, sobre os desastres naturais notiﬁcados.
Segundo levantamento, entre 1991 e 2010, foram
registradas, no Rio Grande do Sul, 4.924 notiﬁcações
de secas, inundações e vendavais. Porque nós temos
os dois lados: uma hora é seca, outra hora é vendaval.
O mais impressionante é que a grande maioria desses
registros, 2.643 notiﬁcações, correspondentes a 63%
do total, referem-se à ocorrência de estiagem.
Como disse, estávamos acostumados a ligar a
palavra seca aos Estados do Nordeste brasileiro, porque, de tempos em tempos, repetem-se lá períodos
de estiagem, estiagens demoradas, com seus dramáticos desdobramentos e com o êxodo rural, que, ao
longo da história, fez com que os nordestinos fossem
para São Paulo, viessem para Brasília e andassem
pelo Brasil afora; e com a perda de praticamente toda
a produção agrícola. Pequena, mas toda. Aliás, esse
drama cíclico deu origem a importantes livros de ﬁcção,
entre os quais destacaria o formidável Vidas Secas,
de Graciliano Ramos. No entanto, em tempos mais
recentes, o Rio Grande do Sul, mais especiﬁcamente
a sua região do Pampa, vem sendo palco de terríveis
e devastadoras estiagens.
O pampa é o nosso bioma extenso, ocupando 63%
do território gaúcho. Os restantes 37% são de mata
atlântica, o que restou da mata atlântica. Por isso, o
pampa tem, na nossa literatura, na nossa música, na
nossa história, uma presença preponderante, equivalente à do sertão na literatura nordestina.
De acordo com estudo da Universidade de Santa
Catarina, divulgado pelo Ministério de Integração Nacional, as situações de emergência causaram danos,
ainda, a mais 2,1 milhões de pessoas em 457 Municípios do Rio Grande do Sul, sendo que a cidade de
Bagé, com 229 mil habitantes, a mais populosa e a
mais atingida.
É preciso considerar também que o Rio Grande
do Sul aparece em destaque nas relações dos Estados
mais atingidos por inundações e vendavais.
Além de liderar o ranking nacional dos Estados
ﬂagelados por vendavais, o nosso Rio Grande aparece
em segundo lugar no ranking das inundações graduais
e em terceiro lugar no das inundações bruscas.
A explicação cientiﬁca é que o Rio Grande do
Sul está situado em uma zona de convergência de
massas polares e equatoriais. O choque entre essas
duas massas determina a ocorrência de períodos de
seca ou de inundações repentinas. Também Paraná e
Santa Catarina sofrem desastres naturais decorrentes

Sábado 9

15

24643

dessa característica climática. E V. Exª sabe, porque
Santa Catarina também está pagando um preço caro,
com inundações realmente terríveis.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Tivemos sete estiagens em onze anos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – E
quantas inundações?
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Inundações, granizos, todo tipo de calamidade climática.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – No
governo do nosso querido amigo Rigotto, ele perdeu
três safras; nos quatro anos, três safras praticamente foram abatidas, obrigando o governo dele a fazer
milagres, porque a arrecadação caiu, e ele teve que
prestar o socorro necessário.
As nossas secas são mais intensas nos anos
em que se registra o La Niña, fenómeno oceânico-atmosférico oposto ao El Niño, e que se caracteriza
pelo resfriamento anormal das águas superﬁciais no
Oceano Pacíﬁco.
Tivemos secas rigorosas em 2002, 2004 e 2005.
A deste ano está sendo igualmente devastadora.
Nos cinco primeiros meses deste 2012, 390 Municípios gaúchos já decretaram situação de emergência
ern função da estiagem. No ﬁnal de maio, 35 cidades
estavam em situação de emergência.
Como bem deﬁniu o chefe de comunicação da
Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Major
Ari Ferreira, em entrevista ao jornal Zero Hora, esses
extremos climáticos deixam o nosso Estado em estado
de alerta permanente. Ao ﬁnal do período de seca, começa de imediato a temporada de inundações. Termina
o período da seca, entram, de imediato, as inundações.
O que se deve destacar aqui é que o Rio Grande
do Sul, historicamente, tem sua economia assentada na
produção agrícola e pecuária. Assim, essas catástrofes
atingem duramente a vida do nosso homen do interior.
Chuvas intensas ou estiagem prolongada signiﬁcam quedas sensíveis na produção agropecuária.
Reduzida a produção, mergulham em crise o comércio
e o setor de serviços da zona atingida.
Em suma, todos sofrem por igual. Os pecuaristas e
agricultores atingidos precisam renegociar suas dívidas
com os bancos. Ao mesmo tempo, caem as vendas de
máquinas e implementos agrícolas. O mesmo ocorre
com veículos de trabalho e de passeio.
Sobre isso escreveu com muita propriedade o
professor Argemiro Luís Brum, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul:
Necessariamente temos que adicionar
o efeito multiplicador destas perdas para o
conjunto do agronegócio, ou seja, o complexo
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industrial, de serviços e ﬁnanceiro que encontramos a montante e a jusante da produção
primária, incluindo a distribuição. Sem falar
no fato de que as próximas safras serão feitas
com menor tecnologia, pela falta de capital no
meio rural, comprometendo a produtividade e,
mais uma vez, a geração de renda.
Entrevistado por Zero Hora, o professor de climatologia da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas, Júlio Marques, considera que
esses períodos prolongados de seca acabam gerando maiores danos no Rio Grande cio Sul do que nos
Estados do Nordeste, bem mais habituados a longos
períodos de seca.
Diz o professor Júlio Marques:
No Nordeste há uma estiagem natural,
portanto não causa tanto impacto quanto aqui
no Sul. Um mês de estiagem no Rio Grande do
Sul causa mais perdas do que um ano inteiro
de seca no Nordeste, onde não há produção
agrícola forte.
A reportagem de Zero Hora informa que a desertiﬁcação dos nossos campos poderá se intensiﬁcar em
anos vindouros, como adverte o coordenador do Centro
Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres
da Universidade Federal de Santa Catarina, professor
Antônio Edésio Jungles.
Segundo o professor de Santa Catarina, o Professor Jungles, as estiagens devem ser analisadas
não apenas pelos graves danos ﬁnanceiros que causam aos plantadores e aos donos de rebanhos, mas
principalmente pela real possibilidade de levarem à
desertiﬁcação determinadas regiões.
É o que está acontecendo no Rio Grande do Sul,
na região de Alegrete. Um deserto esstá se formando
e anualmente aumentanto.
O SR PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – E Alegrete me parece que é o Município de
maior extensão territorial do Brasil.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Sim, a maior extensão territorial, é praticamente quase um Estado.
O SR PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Do Rio Grande, seguramente.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É
verdade.
Alerta o professor da UFSC: “Se não houver uma
contenção desse processo, podemos acabar da mesma forma que o Nordeste’’.
Para combater esse problema, o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul vem se empenhando
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em facilitar o crédito para a construção de açudes e
sistemas de irrigação.
Diz o jornal Zero Hora:
Lançado recentemente, o programa Mais
Água, Mais Renda disponibilizou R$1 bilhão
para este tipo de projeto. Desse montante, o
Estado subsidiará R$225 milhões, além de
prometer celeridade na concessão de licenças para as obras.
Srs. Parlamentares, trago este assunto à tribuna do Senado porque o considero muito importante.
O Rio Grande do Sul é um Estado de forte tradição
agropecuária. Ano a ano, os danos causados pelas
estiagens vêm crescendo É preciso lutar contra elas.
E, para isso, existem mecanismos eﬁcientes. Cabe aos
administradores encontrá-los. Os números que citei da
construção de açudes é um indicador de que algo está
sendo feito e deve prosseguir.
O certo é que nosso pampa, o pampa verdejante
cantado em prosa e verso por nossos poetas e escritores, precisa ser protegido com urgência. Ele está tão
ou mais ameaçado do que os outros biomas brasileiros, tanto pelo descuido dos homens que trabalham a
terra quanto pelo descaso das autoridades.
O trabalho de recuperação das áreas degradadas
no Rio Grande do Sul deve ser iniciado imediatamente. A preparação para melhor enfrentar os períodos
de estiagem ou seca deve ser intensiﬁcada. Temos
conhecimentos e recursos para essa missão. O que
nos falta talvez seja vontade e empenho por parte do
poder político de realmente lutar contra essas catástrofes que estão nos atingindo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Senador Pedro Simon, V. Exª permite uma
observação?
Essas estiagens afetaram igualmente, ou talvez
com intensidade menor, mas não tão menor, o Estado de Santa Catarina. E nós criamos ali um programa
baseado em uma observação que ﬁzemos em Israel.
Numa das visitas que ﬁzemos a Israel, nós visitamos Massada. Acredito que V. Exª também tenha
estado ali. Um platô...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Casualmente, uma delegação do Governo do Rio Grande
do Sul hoje lá está fazendo a visita a que V. Exª está
se referindo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Um platô na região do Mar Morto, que na verdade não é um mar, é um lago, no deserto da Galileia.
Em cima desse platô, os judeus construíram uma
fortaleza que virou uma civilização. Ali não tem água,
a chuva é mínima. No entanto, naquele local cresceu
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uma civilização que os romanos consideravam inclusive uma ameaça à dominação das legiões naquele
país. E os romanos, então, tomaram Massada, mas
depois de anos de assédio. E os judeus, para não se
entregarem, suicidaram-se todos, escapando apenas
uma mulher, que se escondeu onde? Escondeu-se
numa cisterna. Por que Massada foi uma civilização
ﬂorescente? Porque os judeus de Massada captavam
água da chuva e a acumulavam em cisternas. Ora,
eu lancei este programa em Santa Catarina, Água da
Chuva, e estimulei os agricultores, principalmente os
pecuaristas, criadores de frangos e de suínos, a colocarem uma rede de captação da água da chuva e
reservamento em cisterna. Fizemos um projeto baratíssimo: com R$10 mil, ﬁnanciados pelo Banco do Brasil, a longo prazo, para pagar em 10 anos, o agricultor
poderia armazenar um milhão de litros d’água. Levei
esse programa ao nosso caro Ministro Mendes Ribeiro,
que pretende transformá-lo num programa nacional. Eu
acho que, mais que cisternas – até porque nós temos
o aquífero Guarani em território gaúcho, catarinense,
paranaense, paraguaio –, o Programa Água da Chuva
poderá ser a solução para resistência às estiagens,
principalmente para quem cria gado, para quem cria
frango, para quem cria suíno, que talvez represente o
maior número de agricultores do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná, para que possam fornecer
água a seus animais durante a estiagem, e para que,
a partir daí, se crie um grande programa de irrigação.
Cumprimento V. Exª pelo discurso importante que faz
nesta manhã.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
estou a par do trabalho que V. Exª fez quando governador e ﬁz várias referências desta tribuna pela importância e pelo signiﬁcado, que é exatamente esse que
V. Exª está dizendo.
Quando eu fui Governador do Rio Grande do Sul
– lá se vai não sei quanto tempo –, eu criei um programa, porque nós temos que acrescentar que um dia
nós vamos ter que fazer essa análise.
Desculpe-me, meu querido Líder paulista. Nós
elogiamos e endeusamos os Bandeirantes, com muita justiça. Foi belíssimo o trabalho que eles ﬁzeram,
mas o trabalho dos gaúchos não ﬁca atrás. Saíram
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Norte, Amazonas,
o Brasil inteiro. Um milhão e trezentos mil gaúchos! O
que tinha de melhor. Eu dizia na tribuna da Assembléia
Legislativa, a nossa melhor matéria-prima, a terceira
geração daqueles que vieram da Itália, que vieram da
Alemanha, e aprenderam a viver, a lidar, a conviver com
a terra, saíram pelo Brasil e, modéstia a parte, dessa
transformação, dessa revolução, dessa transformação
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no Centro-oeste, dessa revolução agrícola, celeiro do
mundo, os gaúchos fazem parte.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – A começar pelo Senador Blairo Maggi.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O
Maggi, aqui, a família Maggi, o tio-avô dele foi meu
colega de aula em Caxias do Sul; colega de aula em
Caxias do Sul. Família Maggi, do Rio Grande do Sul,
vieram e ﬁcaram milionários.
Os grandes frigoríﬁcos de Santa Catarina, Sadia
e Perdigão, saíram do Rio Grande do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Perdigão, Seara, Chapecó, todos gaúchos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Saíram do Rio Grande do Sul e foram adiante.
E essa gente veio embora. Eu era Deputado Estadual; o governo era Triches. O Governo da República
fez um trabalho importante, fez um processo que, eu
diria, quase igual ao que D. Pedro II fez quando trouxe
os italianos, os alemães, lá no ﬁnal de 1800, e vieram
para nós. Pegou os gaúchos e levou para lá, dando
terra, distribuindo; eles vendiam um pedaço de terra
aqui e comprava pedaços cem vezes maiores lá. O
Rio Grande do Sul ﬁcou uma desgraça! O Rio Grande
do Sul ﬁcou um abandono. E nós fomos de um azar,
Deus o livre, de um azar – esse é o termo –, porque
a biotecnologia chegou dez anos depois. Aqueles
terrenos, o problema dos agricultores eram aqueles
gringos, aqueles alemães com dez ﬁlhos, que tinham
um monte de ﬁlhos para cuidar, para trabalhar na terra. De repente, eram muitos os ﬁlhos para pouca terra
e a terra precisava, o rendimento era muito pequeno.
Hoje, com 10 hectares, se faz fortuna. O Restaurante Flor da Serra, aqui em Brasília, tem uma produção
feita em três hectares que é exportada para o mundo
inteiro, e ganha muito mais com essa produção do que
com outra coisa. Mas chegamos tarde, porque naquela
época não tinha a biotecnologia.
Quando eu fui Governador, nós criamos um projeto de microaçude e de plasticultura, singelo; microaçude e plasticultura. Por exemplo, em Caxias; os colonos
agricultores vieram embora. E os gringos de Caxias,
os mais ricos, compraram para fazer sítio. Então, há
sítios e mais sítios e mais sítios em Caxias.
Dizem que quando se compra um sítio há duas
alegrias: uma quando você compra e outra quando
você vende, porque dá um gasto enorme. Então, sítio
é muito bom para quem é muito rico, mas para quem
não é muito rico é muito difícil. O gringo de Caxias,
muito competente, topou. Pegou os seus 15 hectares,
20 hectares, 30 hectares, aproveitou o projeto, fez o
microaçude, fez a plasticultura e começou a plantar.
Aí plantou, plantou, e dava frutas, vegetais, alface, to-
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mate de montão. Quando eu via lá em Porto Alegre,
no Ceasa, era tudo dominado, era uma ditadura, eles
estavam escravizados com o preço. O que eles ﬁzeram? Fizeram cooperativas, compraram caminhões e
levaram lá e botaram do lado do Ceasa, ali na frente,
acamparam e venderam os seus produtos. Caxias,
uma cidade industrial, eminentemente industrial, é a
maior fornecedora de produtos agrícolas do Ceasa.
É a maior fornecedora. Vejam como projeto dá certo.
Rogério Porto, o rapaz que eu coloquei, que, aliás,
apresentou hoje um projeto sensacional.
Hoje o tamanho da terra não é importante. O
tamanho da terra não é importante; o importante é a
biotecnologia. Então, é instruir, é orientar. Por exemplo,
se tivermos um microaçude e a plasticultura, o efeito
da estiagem é praticamente nenhum, porque aí ele estará preparado para isso. Ele estará ali com o açude,
estará preparado, e a produção leva não sei quanto
tempo para produzir, dois meses e está tudo pronto.
Quando fui Ministro da Agricultura – aliás, o Sarney me deu uma força extraordinária nesse sentido –,
a Embrapa estava recém-criada, e havia uma guerra
contra a Embrapa. Primeiro foi para ela não ser criada,
depois, uma guerra porque se criou e, para se criar,
fazia entendimento com grandes empreiteiras, com
grandes empresas agrícolas, que era quem tinha dinheiro e podia fazer. Se ela não tinha verba, não tinha
dinheiro, não tinha nada, não tinha técnica, não tinha
coisa nenhuma, como é que ia adiante? Aí queriam
extingui-la. Fizeram uma guerra contra a Embrapa.
Fizemos a coisa, o Presidente Sarney topou a sede
própria da Embrapa, levou um pau danado: “é um troço ridículo fazer uma sede...”. Hoje, a Embrapa é uma
empresa mundial. Quer dizer, tirando a Petrobras, tirando a Vale do Rio Doce, a Embrapa é a empresa do
Brasil mais conhecida no mundo inteiro. E ela faz isso,
ela tem condições de fazer isso.
Então, tínhamos condições de transformar essas
questões. E o que é mais importante, meu querido Presidente, é que essas condições aqui são de rendimento.
Em primeiro lugar, perdem-se os gastos enormes, em
segundo lugar, tem-se rendimento ao mesmo tempo.
Encerro meu pronunciamento listando as dez recomendações da Organização das Nações Unidas para
que as nações lutem contra a desertiﬁcação e contra
os efeitos da seca. São dez recomendações, que valem para o mundo inteiro e, portanto, para o Brasil e
para o Rio Grande do Sul. Diz a ONU:
1. o combate à seca deve ser encarado conjuntamente pelos governos, comunidades locais e donos
da terra;
2. as estratégias contra a desertiﬁcação serão integradas às políticas de desenvolvimento sustentável;
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V. Exª, que é Relator, novamente, está aí essa matéria para V. Exª.
3. as medidas preventivas devem ser aplicadas nas
terras ainda não degradadas;
4. entidades de estudo sobre climatologia, meteorologia e hidrologia devem ser fortalecidas;
5. quadros institucionais que trabalham na área precisam ser qualiﬁcados;
6. o acesso das populações à informação e tecnologia
adequadas será ampliado;
7. a integração entre organizações não governamentais, populações locais e os detentores dos recursos deverá ser incentivada;
8. é necessário criar sistemas de alerta rápido e mecanismos de ajuda às pessoas deslocadas por
razões ambientais;
9. é fundamental constituir sistemas de segurança
alimentar;
10. os governos devem desenvolver programas de
irrigação destinados ao apoio à agricultura e
pecuária.
Em se fazendo isso, fazendo-se o mínimo, fazendo-se o necessário, vamos fazer o indispensável
para proteger o presente e o futuro de nossa gente em
nosso Rio Grande do Sul e em nosso Brasil.
Era isto, Sr. Presidente, que tinha de dizer sobre
esta matéria. Encerro, mas não posso...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Nobre Senador, Pedro Simon, já que V. Exª
citou a Embrapa, há uma outra ação muito importante relativa à esta nova realidade, consequência das
mudanças climáticas que houve em nossos Estados.
Em Santa Catarina, por exemplo, a região onde
hoje é pastagem, onde hoje é agricultura era coberta por ﬂorestas onde predominavam as araucarias
brasiliensis. Evidentemente, a devastação produzida,
sobretudo pela Lamber americana, que montou, no
planalto norte-catarinense, a maior serraria do mundo
à época, que o Presidente Theodore Roosevelt, inclusive, veio visitar e onde nasceu um dos astronautas
que conquistaram e pisaram na lua, com a devastação,
evidentemente, houve mudança climática, e o mesmo
deve ter ocorrido no Rio Grande do Sul.
Mas o que é importante é o estudo biológico para
veriﬁcar espécies mais resistentes a essas novas condições climáticas. Não adianta insistir em plantio de
espécies que não resistem ao rigor do clima.
Então, essa é a nova fronteira que se cria na tecnologia agrícola para a resistência a estas mudanças
climáticas. Por exemplo, nós determinamos à Epagri,
que é nossa Embrapa, estudo para propiciar plantio
de maçã em clima menos frio. Ou seja, há uma tendência à redução do frio. Mesmo no planalto serrano
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catarinense, onde se registraram agora temperaturas
abaixo de 0º, 5°, 6º, mesmo ali há uma tendência de
aquecimento, e a Epagri já está estudando espécies
de maçãs que possam ser cultivadas em um clima
menos frio no futuro.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O
remédio existe. Hoje, no mundo, a biotecnologia é total, e, modéstia à parte, o Brasil está num bom lugar,
com a Embrapa num bom caminho nesse sentido. A
Embrapa já tem feito milagres.
Eu me lembro quando o gaúcho, vaidoso, achava
que o arroz agulhinha, esse especial que todo mundo
quer, era só no Rio Grande do Sul. Hoje, o Mato Grosso produz duas safras do arroz agulhinha por ano, e
com irrigação natural, não precisa de irrigação. A irrigação natural, que nós, no Rio Grande do Sul, não
temos – gastamos uma fortuna com irrigação artiﬁcial
e, por isso, o nosso agulhinha sai por um preço altíssimo –, aqui ela é natural. São duas safras por ano e
o arroz é igual ou melhor do que o nosso. Isso está
se espalhando.
Estive, outro dia, em Mato Grosso, em Lucas do
Rio Verde, que é o terceiro produtor de soja no mundo, e o Prefeito vai iniciar a criação de gado conﬁnado.
Vai começar com 42 mil hectares. Mas esses 42 mil
hectares não são dele; ele vai fazer um entendimento,
vai chegar num fulano que tem uma terra com gado
em 15 hectares e vai entrar em entendimento com ele
no sentido de que ele entra com a infraestrutura e o
cidadão... Quarenta e dois mil! Fiquei besta quando
vi. Estive lá, naquela cidade, e ﬁquei desmoralizado,
porque fui ver a exposição de máquinas agrícolas e
lá os bicos d’água e as sementeadeiras eram de cem
metros de comprimento. Quer dizer, cem metros de
comprimento, no Rio Grande do Sul, percorrem a propriedade de um lado a outro. É uma coisa fantástica o
que estão fazendo lá!
Nessa cidade, Lucas do Rio Verde, eles ﬁzeram
um plano, foram a Paris, olharam como é Paris, o desenvolvimento, o crescimento, as ruas, as avenidas de
Paris, e é uma miniatura, mas é uma miniatura certa;
no futuro, este é o caminho.
Quer dizer, ali, no ﬁm do mundo, prepararam um
plano de crescimento. Podem-se ver ali as ruas, nesse
caminho lá é a região espetacular da praça do palácio etc. e tal. Ali é um plano, estão vendo 100 anos à
frente. É uma mentalidade que se sente. Eu digo: pena
que o JK, em vez de fazer estrada, não fez ferroviária.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Às vezes, Senador Simon, é preciso voltar
atrás. Por exemplo, nós abandonamos a mandioca. A
mandioca é resistente à estiagem. A mandioca, depois
se transformando em fécula, é subproduto para a in-
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dústria farmacêutica, para a indústria de cosmético, é
subproduto de uma série imensa de produtos industriais, e nós abandonamos a mandioca. Então, nós
também temos que voltar ao passado, para culturas
tradicionais do Brasil que têm tanto potencial para o
processo agroindustrial.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – E
essa questão é dinâmica. Eu me lembro, não desta tribuna aqui, mas da tribuna da Câmara dos Deputados,
do Deputado Antônio Bresolin. Ele é que inventou o
plantio da soja. Não existia, o Brasil não produzia soja.
Chegou lá no Rio Grande do Sul, trigo, trigo, trigo, e
o trigo dava errado; trigo, e não produzia trigo. Hoje
melhorou, porque a biotecnologia está produzindo um
tipo de trigo especial para resistir, porque o trigo é feito
para o frio. Na Argentina é uma maravilha, porque é
frio. Agora, aqui, uma hora é frio e outra hora é quente.
Pois hoje nós estamos criando um tipo de trigo que resiste, mas não havia naquela época. Então, o Antônio
Bresolin resolveu lançar uma coisa, ele fez isso: tem
que produzir soja. Ninguém sabia direito o que era soja,
para que servia, para que não servia. Fez uma coisa
de tal maneira que explodiu a produção de soja no Rio
Grande do Sul, no Brasil, os gaúchos levaram para a
Argentina e foi uma revolução. Hoje até há o exagero.
Eu acho que é isso que V. Exª está dizendo. Quer dizer, a gente tem que se adaptar às novas realidades.
A soja continua a ser plantada, mas é muito mais
importante, hoje, plantar milho que plantar soja. É muito
mais importante, hoje, a produção de milho, porque,
em primeiro lugar, milho é tudo na agricultura, para a
sobrevivência, a subsistência; em segundo lugar, porque, hoje, milho é uma alternativa muito importante
inclusive para a produção de gasolina.
Eu me lembro que, quando eu era Ministro da
Agricultura, veio um embaixador dos Estados Unidos,
pedindo uma audiência. Foi lá no Ministério para me
levar uma grande notícia: os Estados Unidos tinham
decidido aumentar o percentual de adição do milho na
produção da gasolina e que isso era muito importante
para o Brasil, porque o Brasil poderia produzir milho e
teria um comprador nos Estados Unidos.
Eu ouvi aquilo e disse para ele: “Eu acho muito
importante, mas por que não produzem o milho de
vocês e nós não ﬁcamos com o nosso? Vamos trocar
o nosso milho pelo quê?”. É claro, ter o nosso milho
de graça, para ele, era inﬁnitamente mais importante.
Hoje, o milho é mais signiﬁcativo que qualquer
outra coisa, por isso acho que... Eu não sei, fui Ministro da Agricultura, e a pesca estava lá comigo; a reforma agrária estava lá comigo; a agricultura familiar,
a pequena e a média propriedade estavam lá comigo.
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Hoje, são cinco ministérios, e se formos olhar o
Ministério da Pesca, o que ele pode fazer sozinho? Se
formos olhar o Ministério da Reforma Agrária, como é
que se vai fazer reforma agrária com o Ministério se
não se tiver toda a infraestrutura que já está no Ministério da Agricultura?
Eu acho que foi esvaziado exageradamente o
Ministério da Agricultura e esses Ministérios que existem não agem em conjunto, não dialogam entre eles.
Então, essa, realmente, é uma questão que está
complicada.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Senador Pedro Simon, quero registrar, com
grande alegria, a presença, na tribuna, de alunos do
Centro de Ensino Médio nº 02, da Ceilândia, do Distrito
Federal, que, certamente, aprenderão muito com essa
aula que V. Exª dá na tribuna nesta manhã.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É impressionante ver, em volta do Distrito Federal, o plantio.
Está-se fazendo uma verdadeira área de plantio em torno de Brasília. Ao invés do Cerrado, está-se
criando, está-se plantando, estão-se desenvolvendo
pequenas e médias propriedades, e vai haver uma
verdadeira revolução agrícola – talvez a grande saída.
Brasília seria uma cidade para 500 mil, e não
dois milhões de habitantes, e veio esse aumento espetacular. Que não seja tanto apenas querer que haja
indústria em volta de Brasília. Mas esse desenvolvimento da média e da pequena propriedade está-se
tornando uma grande realidade de Brasília. E posso
garantir-lhe que vai adiante.
Minhas saudações aos jovens e a V. Exª.
Repito, para concluir, que V. Exª, realmente, ﬁca
muito bem na Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Agradeço ao nobre Senador Pedro Jorge Simon.
Comunico à Casa que há uma importante exposição no Parque da Cidade, a Expotchê, se não me
engano, uma exposição de produtos agrícolas, industriais, artesanais do grande Rio Grande; do Rio Grande
que, mais do que um Estado do País, é um Estado de
emoção e um Estado de paixão brasileira.
Agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Luiz Henrique; Senador Requião,
Senador Pedro Simon; visitantes do nosso Senado;
senhoras e senhores, venho hoje a esta tribuna simplesmente para agradecer ao Administrador Regional
de nossa grande Taguatinga, a minha querida Taguatinga, cidade-satélite de Brasília, que promoveu esta
semana os eventos pelo aniversário da cidade.
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Taguatinga, para aqueles que nos ouvem pelo
sistema de comunicação do Senado, é a segunda
maior cidade-satélite do Distrito Federal, com 300
mil habitantes, onde, realmente, pulsa o comércio de
Brasília. Não é uma cidade planejada, como o nosso
Plano Piloto, mas é uma cidade que cresce e proporciona o crescimento de cidades vizinhas, como Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo
I, Riacho Fundo II.
Então, nesta semana, no dia 5, Taguatinga fez
aniversário, e, com seu novo Administrador, o Carlos
Jales, a cidade comemorou festivamente essa data.
Aliás, ela já havia comemorado o Pentecostes no ﬁnal
do mês passado, em que o Padre Moacir Anastácio
fez um evento que contou com mais de um milhão de
pessoas por dia, realizado no Taguaparque, em Taguatinga, e agora, dia 5, foi a comemoração do aniversário
daquela cidade.
Então, só vim fazer este registro, que achei muito importante, porque, realmente, a cidade teve o que
comemorar, porque as obras lá estão chegando, através do PAC, do PAC da mobilidade, tais como o túnel
de Taguatinga, as obras de melhoria da Samdu e da
Hélio Prates, que já têm o processo licitatório aberto.
Quer dizer, é uma cidade que tem o que comemorar,
porque realmente ela traz o progresso para o Centro-Oeste e, principalmente, para o nosso Distrito Federal.
Seria só esse o comunicado, agradecendo a todos os Srs. Senadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Não havendo mais oradores inscritos, a Presidência vai encerrar os trabalhos, agradecendo ao
Senador brasiliense Gim Argello e lembrando às Srªs
e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se segunda-feira, às
14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
Valdir Raupp, que altera a redação do art.
3º da Emenda 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.
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Parecer sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Terceira 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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 103, DE 2011
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 56, 103
e 113, de 2011)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 103, de 2011, tendo como primeiro
signatário o Senador Delcídio do Amaral, que
acrescenta o inciso VIII-A ao § 2º do art. 155
da Constituição Federal, para modiﬁcar a sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações realizadas de forma não presencial e
que destinem bens e serviços a consumidor
ﬁnal localizado em outro Estado.
Parecer sob nº 486, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Renan Calheiros, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece, com votos contrários da Senadora
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Marta Suplicy e dos Senadores Eduardo Suplicy e Aloysio Nunes Ferreira.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 56, DE 2011
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 56,
103 e 113, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº
56, de 2011, tendo como primeiro signatário o
Senador Luiz Henrique, que altera os incisos
VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição
Federal para dispor sobre a alíquota interestadual do Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação, quando
a operação ou a prestação ocorrer no âmbito
do comércio eletrônico.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 113, DE 2011
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 56,
103 e 113, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº
113, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Lobão Filho, que altera o inciso VII
do § 2º do art. 155 da Constituição Federal
para dispor sobre a alíquota interestadual do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação nas operações
e prestações de serviços interestaduais que
destinem bens e serviços a consumidor ﬁnal
não contribuinte.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 33
minutos.)
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Ata da 100ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 11 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim, Luiz Henrique, Walter Pinheiro, Jorge Viana,
Anibal Diniz, Pedro Taques e Blairo Maggi
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 18 horas e 53 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Há oradores inscritos: Senador Pedro Simon e
Senador Luiz Henrique.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pela ordem.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem.) – Gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está assegurada a V. Exª, Senador Sérgio, para
uma comunicação inadiável.
Senador Luiz Henrique, com a palavra, como
orador inscrito.
Como primeiro orador, para comunicação inadiável, Senador Sérgio Souza.
Senador.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O segundo orador para uma comunicação inadiável
é o Senador Walter Pinheiro.
Senador Luiz Henrique, com a palavra.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, nobre Senador Paulo Paim, Srªs e
Srs. Senadores, o jornal O Globo, edição deste dia, na
seção País, traz uma matéria importante para reﬂexão
nesta tribuna nesta tarde.
A matéria escrita pelos jornalistas Sérgio Roxo
e Thiago Herdy tem a seguinte manchete: “A atuação
de procuradores-gerais é questionada”, e, no texto, os
ilustres jornalistas dizem o seguinte:
Quase um terço (oito) dos atuais procuradores-gerais de Justiça do País chegou pela
primeira vez ao cargo sem ter sido o mais votado na eleição interna do Ministério Público.
Frente a esse quadro, a possibilidade de os
governadores escolherem o nome daquele que
poderá ou não investigá-los tem colocado a
atuação dos chefes do MP em xeque. Há casos de engavetamento precoce de inquéritos,
falta de iniciativa em assuntos sensíveis aos
governos estaduais e omissão em relação a
contratações irregulares.
Pela Constituição, o procurador-geral
é a única autoridade que pode propor ação
civil contra governadores, presidentes de as-
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sembléias legislativas e tribunais de justiça. A
escolha do ocupante é feita pelo governador
a partir de uma lista tríplice formada em uma
eleição interna do MP, e ele [Governador] não
é obrigado a escolher o mais votado, o que
tem levantado suspeitas sobre a atuação dos
procuradores em vários Estados.
Leio essa matéria, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para enaltecer a importância desse assunto
neste momento grave que vive a Nação, em busca da
transparência, da visibilidade absoluta pelo povo dos
atos dos seus governantes.
E o faço, Sr. Presidente, para salientar que, se
essa não é uma conduta de um terço, não é a conduta
de apenas um terço dos Srs. Governadores, de fato é
a exceção, porque os outros dois terços, os outros 19
procuradores, segundo levantamento feito, foram os
mais votados nas escolhas procedidas por seus pares.
Quando assumi o Governo do Estado de Santa
Catarina, não tive dúvida nenhuma em nomear sempre o mais votado e, em quatro oportunidades, assim
procedi. Foram dois procuradores eleitos e reeleitos
que eu referendei como procuradores-gerais, acolhendo a vontade majoritária dos membros do Ministério
Público catarinense.
Recentemente, houve uma nova eleição em Santa Catarina e o Governador Raimundo Colombo adotou o mesmo procedimento. De modo que, em Santa
Catarina, embora não seja uma regra escrita, embora
não seja uma norma procedimental, embora não seja
um mandamento constitucional, os procuradores mais
votados pelo Ministério Público é que têm sido nomeados pelo Governador.
Essa matéria invoca uma velha tese no sentido
de que se torne mandamento constitucional a nomeação do mais votado, para que a vontade do corpo
proﬁssional do Ministério Público seja chancelada,
obrigatoriamente, pelo Governador do Estado, ou até
mesmo que no futuro se dispense essa chancela para
que a eleição indique diretamente o procurador, dentro
do princípio de autonomia que a Constituição Federal
outorgou ao Ministério Público.
Quero dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores e
Srªs Senadoras, que tive a honra de, como Líder do
PMDB na Câmara, durante o processo constituinte,
acolher em meu gabinete grupo de procuradores que
nos assessorou a nós, constituintes, na elaboração
dos dispositivos que tornaram letra constitucional essa
autonomia funcional do Ministério Público.
Ora, se existe uma autonomia funcional, como tal
estabelecida no Texto Constitucional, é fundamental que
essa autonomia ressalte o poder e a vontade da maioria quando da escolha de seus procuradores-gerais.

24

24762 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ocupo esta tribuna, Sr. Presidente, para, mais
uma vez, cumprimentar os ilustres jornalistas do jornal
O Globo por levantarem essa questão tão importante
e, aqui da tribuna, dizer que a autonomia do Ministério
Público vai ainda mais ser exaltada se a eleição do mais
votado corresponder à nomeação do Procurador-Geral.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Luiz Henrique, pela coerência
com que fez as indicações quando era Governador e
pela coerência que tem adotado sempre na sua vida
pública.
Para uma comunicação inadiável, passo a palavra ao Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador) –
Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores; telespectadores
da TV Senado; ouvintes da Rádio Senado; servidores
desta Casa; senhoras e senhores, venho mais uma
vez a esta tribuna para tratar do setor agrícola deste
País, desta feita dos juros agrícolas, e, de forma mais
especíﬁca, chamar a atenção do Governo Federal para
a questão das taxas de juros praticadas nos ﬁnanciamentos destinados à produção rural deste País.
Com grande satisfação temos presenciado a luta
da Presidente Dilma para a redução dos juros cobrados
no Brasil. Durante muitos anos, nosso País ostentou
títulos de maior spread bancário e maior taxa de juros básicos mundiais. Felizmente, essa terrível situação começa a ser alterada, em grande parte, graças
à determinação da nossa Presidente Dilma Rousseff.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se
vários segmentos da produção nacional, bem como o
cidadão comum, já vêm experimentando a redução das
taxas de juros de forma consistente, até o momento,
tais benefícios não se consagram nos ﬁnanciamentos
agrícolas. E justamente quando o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está prestes a lançar o
Plano Safra de 2012-2013, é fundamental atentarmos
para a importância de incentivar ainda mais a produção
rural com taxas menores de juros nos ﬁnanciamentos
destinados ao setor.
Exatamente com essa motivação, Sr. Presidente,
aprovamos recentemente um requerimento de minha
autoria na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
do Senado Federal, para realizarmos uma audiência
pública com a ﬁnalidade de discutir a redução das taxas de juros praticadas nos ﬁnanciamentos destinados
ao setor agropecuário.
Para tanto, sugerimos o convite ao Ministro Guido Mantega, da Fazenda; do Ministro da Agricultura,
Mendes Ribeiro; do ex-Senador Osmar Dias, hoje Vice-Presidente do Agronegócio do Banco do Brasil; da
Senadora Kátia Abreu, como Presidente da CNA; do
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Sr. Márcio Lopes de Freitas, Presidente da OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras; e, por ﬁm, do
Sr. Alberto Ercílio Broch, Presidente da Contag – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.
Tenho a convicção, Sr. Presidente, de que agora
vivemos um bom momento e de que é uma excelente
oportunidade para que os Senadores e as Senadoras
possam contribuir para o desenvolvimento do nosso
agronegócio. Contudo, penso que é absolutamente
fundamental que façamos uma reunião antes do lançamento do Plano Safra, pois, assim, poderemos, por
meio dos debates na Comissão de Agricultura, no Senado Federal, assegurar aos produtores rurais de todo
o Brasil menores taxas de juros já nas novas linhas
de ﬁnanciamento que serão anunciadas brevemente
pelo Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, e pela
Srª Presidente da República, Dilma Rousseff.
De acordo com o Centro de Estudos Avançados
em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em
2011, o PIB do agronegócio cresceu o dobro do PIB
brasileiro calculado pelo IBGE. Enquanto o agronegócio avançou 5,73% (a preços reais), totalizando R$942
bilhões, a economia como um todo se expandiu 2,7%,
indo para R$4,143 trilhões, segundo o IBGE.
Com isso, a participação do agronegócio no PIB
nacional aumentou de 21,78%, em 2010, para 22,74%,
em 2011. Ou seja, cresceu, em apenas um ano, 1%.
Além disso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a balança comercial do agronegócio brasileiro mostra vigor e resguarda o Brasil de um perigoso déﬁcit
comercial. Desde 2001, quando a balança comercial
tornou-se positiva, o desempenho do agronegócio
tem sido apontado como o grande responsável pelo
superávit brasileiro, pois, excetuando as exportações
do setor, o resultado da balança comercial seria inegavelmente negativo.
Em 2011 a situação não foi diferente. A balança
comercial brasileira teve superávit de R$29,8 bilhões,
enquanto o agronegócio sozinho, Sr. Presidente, foi
superavitário em R$77,5 bilhões. Não fossem as exportações brasileiras dos complexos agropecuários
de R$94,6 bilhões, a balança brasileira teria um déﬁcit de aproximadamente US$50 bilhões – faço uma
errata, os números citados aqui são em dólares e não
em reais, todos eles.
É inquestionável, portanto, a relevância do setor para o equilíbrio das contas externas do Brasil.
Nos anos 80, por exemplo, o Brasil era cinco vezes
maior que os Tigres Asiáticos juntos, segundo dados
da Abimaq, em produção industrial. Hoje eles são, os
Tigres Asiáticos, juntos cinco vezes maiores do que o
Brasil, entretanto, setor da agropecuária é totalmente
diferente e a situação é inversa do que vimos nos de-
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mais setores da indústria brasileira. A agroindústria do
Brasil cresceu dezenas de vezes desde os anos 80.
O Brasil, que era importador de alimentos em poucas
décadas, se tornou o segundo maior produtor mundial de alimentos, Sr. Presidente. E, sendo assim, no
momento em que o Governo Federal empreende tremendo esforço, através de medidas de desoneração
tributária e redução dos custos relacionados ao crédito, para manter o crescimento da economia nacional,
garantindo a manutenção da renda e do emprego aos
brasileiros, não podemos excluir dessa discussão um
setor tão fundamental que é o agronegócio.
Tenho absoluta convicção de que a Presidente
Dilma estará atenta às demandas do setor rural, mas,
insisto, o Senado pode e deve dar a sua contribuição
para este debate. A redução dos juros, em pelo menos um ponto percentual, é o que busca o setor neste
momento.
No Plano Safra 2011-2012, foram mais de R$100
bilhões disponibilizados aos produtores brasileiros.
Estima-se que será um valor igual a esse ou superior
para o Plano Safra 2012-2013.
A redução de 1% na taxa de juros agrícola representará uma economia ao brasileiro, ao cidadão,
ao produtor brasileiro de R$1 bilhão. Esse R$1 bilhão
ﬁcará nas mãos do produtor, que sabe bem gastá-lo;
gastará na compra de implementos agrícolas, gastará no incremento da sua propriedade, da melhora da
qualidade da sua produção e também do solo agrícola; incentivará o comércio das pequenas, das médias
cidades, do Brasil por inteiro. No meu Estado, o Paraná, que toma quase 20% desse valor, nós teremos aí
qualquer coisa em torno de R$200 milhões que ﬁcarão
nos bolsos ou dentro da propriedade rural do cidadão
paranaense.
Então, Sr. Presidente, neste momento, em que
o Brasil vive um cenário histórico, em que a taxa Selic
chegou a 8,5%, no momento em que se reduzem até
mesmo os juros da poupança, no momento em que
todos os juros têm tido uma drástica redução, o setor
agrícola não poderia ﬁcar de fora. Essa é uma reivindicação que faço, como membro da Frente Parlamentar
da Agropecuária, como coordenador político da Frente
Parlamentar da Agropecuária brasileira, para que nós
todos, juntos, possamos empunhar essa bandeira da
redução dos juros em, pelo menos, um ponto percentual para o Plano Safra 2012-2013.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Luiz Henrique.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. PMDB –
SC) – Agradeço e cumprimento ao ilustre Senador
Sérgio Souza.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim pelo
prazo regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Luiz Henrique, Srªs e Srs. Senadores,
nesta segunda-feira como temos um tempo maior eu
quero falar um pouco sobre a Rio+20.
No próximo dia 13, Sr. Presidente, quarta-feira,
terá início uma conferência histórica dedicada ao desenvolvimento sustentável e ao combate à pobreza. Eu
falo do evento Rio+20, a conferência que se estenderá
até o dia 22 e que irá reunir os 193 países das Nações
Unidas. Esse encontro terá como foco a expectativa
das nações em relação aos próximos vinte anos. Aﬁnal, em 2030, teremos um bilhão a mais de pessoas
e precisamos pensar no que queremos, naquilo que
precisa estar pronto até lá.
As Nações Unidas deﬁniram assim os objetivos
gerais da Rio+20: renovação dos compromissos políticos da Rio+20 com o desenvolvimento sustentável;
avaliação do progresso nesta área; e a identiﬁcação
de gargalos e novos desaﬁos à implementação das
ações previstas nas conferências anteriores.
O Brasil ocupa lugar privilegiado quando o assunto é natureza, ou seja, nós abrigamos, por exemplo,
a maior biodiversidade e por consequência o maior
banco genético do mundo. Nós temos a segunda maior
cobertura ﬂorestal (60% ainda nativa). Nós possuímos
também 11% da água doce e o maior rio da Terra. A
nossa matriz energética é 46% renovável e a nossa
emissão de CO² é a menor entre todos os países industrializados. Nós somos a sexta economia do Planeta,
responsáveis por 2,9% do PIB mundial.
Brice Lalonde, Coordenador Executivo das Nações Unidas para a Rio+20, aﬁrmou, em entrevista
recente, que esse evento é uma oportunidade para
o Brasil apontar caminhos e mostrar a sua liderança
natural.
A vez é de vocês; mostrem-nos como
viver. Vocês agora vivem um grande crescimento econômico, têm uma população que
ama o seu país, a natureza, mulheres bonitas
(...) [homens inteligentes; enﬁm as ruas estão
coloridas]... É a vez de vocês nos mostrarem
como fazer, como viver e se organizar.
O Brasil é mesmo assim. Nós temos uma reserva natural imensa, mas não deixa de ser um país
em processo de amadurecimento, e, nesse processo
precisamos amadurecer nossa consciência ambien-

26

24764 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tal, pois, ao fazermos isso, vamos lidar melhor com
os entraves a vencer.
Por exemplo, temos diante de nós o fato de que
somente 3% do que é desmatado é destinado à produção de alimentos. O resto é para grandes pastagens de gado e carne para a exportação. Temos que
encarar também o fato de que nós somos o país que
mais joga agrotóxicos. São 760 milhões de litros por
ano que estão contaminando o nível freático. Esses
agrotóxicos correm para nossos rios e os animais vão
saciar sua sede neles e, dessa forma, isso acaba atingindo a nossa saúde. Quando comemos a sua carne,
comemos produtos vindos da lavoura.
Outro caso: o Ibama apreendeu recentemente
– e isso é grave! – 7,7 toneladas de barbatanas de tubarão armazenadas em uma empresa de exportação
de pescado em Belém, no Pará. A ﬁrma, que estava
pronta para mandar o material para a China não podia, e não pode, comprovar a legalidade do produto.
Em todo o Planeta está ocorrendo um verdadeiro
massacre que vem dizimando os tubarões. Nas últimas duas décadas, vem crescendo muito a demanda
e o preço da barbatana do animal, que é usada para
fazer uma sopa considerada uma iguaria na Ásia,
EUA e Canadá. Como é obtida a barbatana? Geralmente, por meio de uma prática cruel: eles capturam
o tubarão, cortam suas nadadeiras e jogam o corpo
mutilado no mar, submetendo o animai a uma morte
agonizante. Essa prática tem levado algumas espécies
ao risco de extinção, já que muitos animais precisam,
por essa agressão violenta, ser mutilados para obter
uma quantidade razoável de barbatanas. São verdadeiros assassinatos.
Segundo o Ibama, desde 2009, já foram apreendidas 15,7 toneladas do material somente no Estado
do Pará, e, para isso, cerca de sete mil tubarões foram
mortos. Existe uma portaria do Ibama que determina
que o peso das barbatanas não ultrapasse 5% do total
de um lote de carcaças. No entanto, temos o problema de que é praticamente impossível ﬁscalizar todas
as embarcações.
O massacre dos tubarões ameaça a existência de
outros seres abaixo deles na cadeia alimentar porque
quando eles são retirados de cena, ocorre um boom
na quantidade de indivíduos de outras espécies.
Sr. Presidente, esses últimos dados que mencionei foram citados por nosso querido teólogo Leonardo
Boff, em Entrevista Especial que a TV Senado realizou
em 14 de maio. Para essa entrevista, foram convidados também o Ministro do STJ Hernan Benjamin e o
Senador Rodrigo Rollemberg, Presidente da Comissão
de Meio Ambiente do Senado.
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Eu cito essa entrevista porque quero falar especialmente, neste pronunciamento, sobre o tema que foi
tratado lá: a Carta da Terra, documento da mais profunda importância para a Rio+20, para a realização dos
nossos anseios em relação à defesa do nosso Planeta,
documento fundamental para a elaboração de políticas públicas e para o próprio trabalho de legisladores
e juízes que se dedicam à defesa do meio ambiente.
Na entrevista, Leonardo Boff chamou a atenção
para o fato de que:
Nós encostamos nos limites da Terra. Nos
demos conta de que a Terra é um planeta pequeno, já velho, com recursos limitados e que
ela gasta um ano e meio para repor aquilo que
nós tiramos dela durante um ano.
O Brasil precisa desenvolver a consciência de que nós somos o país decisivo para o
equilíbrio global do planeta Terra.
A Carta da Terra é a busca de uma nova
relação com a natureza, que seja eco-amigável.
O Ministro Hernan Benjamin lembrou que:
O Brasil é um dos países que tem a melhor legislação do mundo, tanto no plano constitucional, são regras extraordinárias, como
também nas várias normas que regram os
fundamentos do meio ambiente.
A Carta da Terra entra como uma espécie
de cola que une as várias facetas que dialogam com a crise ambiental, e o Direito, então,
se aproveita da Carta da Terra [para garantir
a defesa do Planeta].
Para nós, brasileiros, a Carta da Terra
não inventa a roda, ela apenas põe numa
perspectiva ética, de sustentabilidade, como o
Leonardo sempre diz não é do desenvolvimento sustentável, mas da sociedade sustentável.
Ela põe a nossa Constituição, as nossas leis,
numa perspectiva universal, de trabalhar com
a comunidade em defesa da vida.
Rodrigo Rollemberg, nosso Senador, disse:
A Carta da Terra pode ser um bom guia,
um bom instrumento para apontar caminhos
para a Rio+20. Ela é uma declaração de amor
ao Planeta, uma declaração de amor a todas
as formas de vida. Ela aponta caminhos indispensáveis para a continuidade da vida em
sua plenitude.
Sr. Presidente, a Carta da Terra, como eu disse, é um texto de imensa riqueza para nós. Em 1992,
por ocasião da Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, foi
proposta a construção desse documento, mas a ideia
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não vingou. Em seu lugar, foi adotada a Declaração
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Dessa forma, a Agenda 21, o documento mais importante
da Eco-92, ﬁcou privado de uma fundamentação e de
uma visão integradora.
Veio então a ideia de se criar um movimento mundial para formular uma Carta da Terra que nascesse
de baixo para cima. Essa carta deveria recolher o que
a humanidade deseja e quer para sua casa comum,
a Terra.
Depois de reuniões prévias e muitas discussões,
criou-se, em 1997, a Comissão da Carta da Terra, da
qual faziam parte 23 personalidades dos vários continentes para acompanhar uma consulta mundial e redigir o texto ﬁnal da Carta da Terra. O teólogo Leonardo
Boff integrou a Comissão pelo Brasil.
Leonardo Boff informou que foram realizadas
reuniões que envolveram 46 países e mais de 100 mil
pessoas, desde favelados, comunidades indígenas,
universitários e centros de pesquisa, até que, em início de 2000, no espaço da Unesco, em Paris, o texto
ﬁnal da Carta da Terra foi aprovado.
E o que diz a Carta da Terra? Vou me utilizar das
palavras de Leonardo Boff para termos uma visão mais
ampla sobre esse documento tão importante.
Ele disse que a Carta da Terra é uma declaração
de princípios éticos fundamentais para a construção,
no século 21, de uma sociedade global justa, sustentável e pacíﬁca.
Ela busca inspirar todos os povos a um novo
sentido de interdependência global e responsabilidade compartilhada, voltado para o bem-estar de toda a
família humana, da grande comunidade da vida e das
futuras gerações, olhando os rios, os mares, os animais,
a fauna, as ﬂorestas, enﬁm, toda a vida do Planeta.
É uma visão de esperança. É um chamado à ação.
A Carta da Terra reconhece que os objetivos de
proteção ecológica, erradicação da pobreza, desenvolvimento econômico equitativo, respeito aos direitos
humanos, democracia e paz são interdependentes e
indivisíveis. E, desse modo, ela oferece um novo marco,
inclusivo e integralmente ético, para guiar a transição
para um futuro sustentável.
Precisamos mudar a maneira como pensamos
e vivemos, e a Carta da Terra nos desaﬁa a examinar
nossos valores e a escolher um caminho melhor, um
caminho correto, um caminho honesto, um caminho
certo. Precisamos de uma nova ética global, partilhada por um número crescente de pessoas em todo o
mundo. A educação para o desenvolvimento sustentável tornou-se essencial, e a Carta da Terra oferece um
instrumento educacional fundamental, valioso.
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Sintetizando o que diz o texto da Carta da Terra,
já no preâmbulo:
Estamos diante de um momento crítico
na história da Terra, numa época em que a
humanidade deve escolher o seu futuro. Para
seguir adiante, devemos reconhecer que somos uma família [...] e uma comunidade terrestre com um destino comum.
Devemos nos juntar para gerar uma sociedade sustentável global, fundada no respeito
pela natureza, nos direitos humanos universais,
na justiça econômica e numa cultura da paz.
No subtítulo Terra, Nosso Lar, podemos ler que
a Terra, nossa lar, é viva como uma comunidade de
vida incomparável.
A capacidade de recuperação da comunidade
de vida e o bem-estar da humanidade dependem da
preservação de uma biosfera saudável com todos seus
sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e
animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é
um dever sagrado.
Sr. Presidente, os padrões dominantes de produção e consumo estão causando devastação ambiental,
esgotamento de recursos e uma maciça extinção de
espécies. Comunidades inteiras estão sendo arruinadas.
Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e a diferença entre ricos
e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a
ignorância e os conﬂitos violentos têm aumentado e
são causas de grandes sofrimentos.
O crescimento sem precedentes da população
humana tem sobrecarregado o sistema ecológico e
trazido problemas para o social. As bases da segurança global estão ameaçadas. Essas tendências são
perigosas, mas não inevitáveis. Tudo depende de nós.
Quanto aos desaﬁos futuros, Sr. Presidente, a escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar
da Terra e uns dos outros ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças fundamentais em nossos valores, instituições
e modos de vida.
Nossos desaﬁos ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos
podemos forjar soluções inclusivas.
Para realizar essas aspirações, devemos decidir
viver com um sentido de responsabilidade universal,
identiﬁcando-nos com a comunidade terrestre como
um todo, bem como com nossas comunidades locais.
Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações
diferentes e de um mundo no qual as dimensões local
e global estão ligadas. Cada um compartilha respon-
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sabilidade pelo presente e pelo futuro, buscando o
bem-estar da família humana e de todo o mundo dos
seres vivos.
O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido quando vivemos
com reverência o mistério da existência, com gratidão
pelo dom da vida e com humildade em relação ao lugar que o ser humano ocupa na natureza.
Sr. Presidente, princípios resumidos da Carta
da Terra:
1. Respeitar a Terra e a vida em toda a
sua diversidade.
2. Cuidar da comunidade da vida com
compreensão, compaixão e amor.
3. Construir sociedades democráticas
que sejam justas, participativas, sustentáveis
e pacíﬁcas.
4. Garantir as dádivas e a beleza da Terra
para as atuais e as atuais e futuras gerações.
5. Proteger e restaurar a integridade dos
sistemas ecológicos da Terra, com especial
preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida.
6. Prevenir o dano ao ambiente como o
melhor método de proteção ambiental e, quando o conhecimento for imitado, assumir uma
postura de precaução, [de prevenção].
7. Adotar padrões de produção, consumo
e reprodução que protejam as capacidades
regenerativas da Terra, os direitos humanos
e o bem-estar comunitário.
8. Avançar o estudo da sustentabilidade
ecológica e promover a troca aberta e ampla,
aplicando o conhecimento adquirido.
9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e ambiental.
10. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma
equitativa e sustentável.
11. Aﬁrmar a igualdade e a equidade dos
gêneros como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso
universal à educação, assistência de saúde,
combater a violência e buscar oportunidades
[para todos].
12. Defender, sem discriminação, os direitos das pessoas de viverem em um ambiente
natural e social capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar
espiritual, concedendo especial atenção aos
direitos dos povos indígenas [quilombolas,
enﬁm], das minorias.
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13. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes
transparência, prestação de contas no exercício
do governo, participação inclusiva na tomada
de decisões e acesso à justiça.
14. Integrar, na educação formal e na
aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e habilidades necessárias
para um modo de vida sustentável.
15. Tratar os seres vivos com respeito e
consideração.
16. Promover uma cultura de tolerância,
não-violência e paz.
Sr. Presidente, terminaria dizendo que, como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a
buscar um novo começo. Temos que nos comprometer
a adotar e promover os valores e objetivos dessa Carta. Isso requer uma mudança na mente e no coração,
requer um novo sentido de interdependência, uma visão global e de responsabilidade universal.
Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa e diferentes culturas encontrarão suas próprias
e distintas formas de realizar essa visão.
Devemos aprofundar e expandir o diálogo global
que gerou a Carta da Terra, porque temos muito que
aprender a partir dela.
Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar
de uma nova reverência face à vida, pelo compromisso
ﬁrme de alcançar a sustentabilidade, a intensiﬁcação
dos esforços pela justiça, pela paz e alegre celebração da vida.
Sr. Presidente, como Presidente da Comissão
de Direitos Humanos, só posso bater palmas para a
Carta da Terra.
Espero que a Organização das Nações Unidas,
que está construindo um documento com propostas
para a Conferência segundo entidades das sociedade
civil e militantes dos Direitos Humanos, acompanhe e
use a Carta da Terra com esse objetivo.
Estados Unidos, França, Canadá e Austrália negam-se a tratar o acesso aos recursos naturais, por
exemplo, como um direito humano, com o que não
podemos concordar.
Por conta das retiradas de direitos básicos, representantes da sociedade civil endereçaram carta, com
o apoio de mais de 500 organizações de 67 países,
ao Secretário-Geral da Rio+20, o chinês Sha Zukang.
Aﬁrmaram aí, Sr. Presidente, outras entidades à defesa da Carta da Terra.
E aqui termino, Sr. Presidente, pedindo a V. Exª
que considere, na íntegra, o meu pronunciamento. Já
usei mais que o limite, pela tolerância de V. Exª e, por
isso, não lerei, na íntegra, o documento. Vou para a
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última parte, Sr. Presidente, se me permitir. Pulei dez
folhas aqui, porque já usei mais de 30 minutos, pela
tolerância do nosso Presidente.
Sr. Presidente, o que diz a última página? É a
Oração da Amazônia, da CNBB:
Deus criador, Pai da família humana,
Vós formastes a Amazônia, maravilha
da vida,
bênção para o Brasil e para o mundo.
Despertai em nós o respeito e a admiração pela obra
que vossa mão entregou aos nossos
cuidados.
Ensinai-nos a reconhecer o valor de cada
criatura
que vive na terra, cruza os ares ou se
move nas águas.
Perdoai, Senhor, a ganância e o egoísmo destruidor;
moderai nossa sede de posse e poder.
Que a Amazônia, berço acolhedor de
tanta vida,
seja também o chão da partilha fraterna,
pátria solidária de povos e culturas,
casa de muitos irmãos e irmãs...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª
porque sei que exagerei no tempo.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT–RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
Pronunciamento sobre Rio + 20, Carta da Terra,
Direitos Humanos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia
próximo 13, quarta-feira, terá início uma conferência
histórica dedicada ao desenvolvimento sustentável e
ao combate à pobreza.
Eu falo do evento Rio + 20. A Conferência, que
se estenderá até dia 22, irá reunir os 193 países das
Nações Unidas.
Esse encontro terá como foco a expectativa das
Nações em relação aos próximos 20 anos.
Aﬁnal, em 2030 nós teremos 1 bilhão a mais de
pessoas e precisamos pensar no que queremos, naquilo que precisa estar pronto até lá.
As Nações Unidas deﬁniram assim os objetivos
gerais da Rio+20: renovação do compromisso político
dos países com o desenvolvimento sustentável; avaliação do progresso na área; e a identiﬁcação de gargalos e novos desaﬁos à implementação das ações
previstas nas conferências anteriores.
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Sr. Presidente, o Brasil ocupa lugar privilegiado
quando o assunto é natureza, ou seja, nós abrigamos,
por exemplo, a maior biodiversidade e, por consequência, o maior banco genético do mundo.
Nós temos a segunda maior cobertura ﬂorestal
(60% ainda nativa).
Nós possuímos, também, 11% da água doce e
o maior rio da Terra.
A nossa matriz energética é 46%renovável e
nossa emissão de CO2 é a menor entre os países
industrializados.
Nós somos a sexta economia do planeta, responsável por 2,9% do PIB mundial.
Brice Lalonde, coordenador executivo das Nações
Unidas para a Rio + 20, aﬁrmou em uma entrevista que
esse evento é uma oportunidade de o Brasil apontar
caminhos e mostrar sua liderança natural. Disse ele:
“A vez é de vocês; mostre-nos como viver. Vocês agora vivem um grande crescimento
econômico, têm uma população que ama seu
país, a natureza, mulheres bonitas nas ruas...
É a vez de vocês nos mostrarem como fazer,
como viver e se organizar”.
O Brasil é mesmo assim. Nós temos uma reserva natural imensa.
Mas, não deixa de ser um país em processo de
amadurecimento e nesse processo precisamos amadurecer nossa consciência ambiental, pois ao fazermos
isso, vamos lidar melhor com os entraves a vencer. Por
exemplo, temos diante de nós o fato de que somente
3% do que é desmatado é destinado à produção de
alimentos. O resto é para grandes pastagens de gado
e carne para a exportação.
Temos que encarar também, que nós somos o
país que mais joga agrotóxicos. São 760 milhões de
litros por ano que estão contaminando o nível freático.
Esses agrotóxicos correm para nossos rios e os
animais vão saciar sua sede neles e, dessa forma, isso
acaba atingindo a nossa saúde quando comemos a
sua carne, e assim por diante.
Outro caso: o Ibama apreendeu recentemente
7,7 toneladas de barbatanas de tubarão armazenadas
em uma empresa de exportação de pescado em Belém, no Pará. A ﬁrma, que estava pronta para mandar
o material para a China não podia comprovar a legalidade do produto.
Em todo o planeta está ocorrendo um verdadeiro
massacre que vem dizimando os tubarões.
Nas últimas duas décadas, vêm crescendo muito
a demanda e o preço da barbatana do animal, que é
usada para fazer uma sopa considerada uma iguaria
na Ásia, EUA e Canadá.
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Como é obtida a barbatana?
Geralmente por meio de uma prática cruel em
que eles capturam o tubarão, cortam suas nadadeiras e jogam o corpo mutilado no mar, submetendo o
animal a uma morte agonizante.
Essa prática tem levado algumas espécies ao
risco de extinção, já que muitos animais precisam
ser mutilados para obter uma quantidade razoável de
barbatanas.
Segundo o Ibama, desde 2009 já foram apreendidas 15,7 toneladas do material somente no Estado
do Pará e para isso cerca de sete mil tubarões foram
mortos.
Existe uma portaria do Ibama que determina que
o peso das barbatanas não ultrapasse 5% do total de
um lote de carcaças. No entanto, temos o problema
de que é praticamente impossível ﬁscalizar todas as
embarcações.
O massacre dos tubarões ameaça a existência de
outros seres abaixo deles na cadeia alimentar porque
quando eles são retirados de cena, ocorre um boom
na quantidade de indivíduos de outras espécies.
Sr. Presidente, esses últimos dados que mencionei foram citados por nosso querido teólogo, Leonardo
Boff, em Entrevista Especial que a TV Senado realizou
em 14 de maio.
Para essa entrevista foram convidados também,
o Ministro do STJ, Hernan Benjamin e o Senador Rodrigo Rollemberg, presidente da Comissão de Meio
Ambiente do Senado.
Eu cito essa entrevista porque quero falar especialmente, neste pronunciamento, sobre o tema que
foi tratado lá; a Carta da Terra, documento da mais
profunda importância para a Rio + 20, para a realização dos nossos anseios em relação ao nosso planeta,
documento fundamental para a elaboração de políticas públicas e para o próprio trabalho de legisladores
e juízes em matéria ambiental.
Na entrevista Leonardo Boff chamou a atenção
para o fato de que:
“Nós encostamos nos limites da Terra.
Nos demos conta que a Terra é um planeta
pequeno, já velho, com recursos limitados e
que ela gasta um ano e meio para repor aquilo
que nós tiramos dela durante um ano...
O Brasil precisa desenvolver a consciência de que nós somos o país decisivo para o
equilíbrio global do planeta Terra...
A carta da Terra é a busca de uma nova
relação com a natureza, que seja eco-amigável”...
O Ministro Hernan Benjamin lembrou que:
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“o Brasil é um dos países que tem a
melhor legislação do mundo, tanto no plano constitucional, são regras extraordinárias,
como também nas várias normas que regram
os fundamentos do meio ambiente...
A carta da Terra entra como uma espécie de cola
que une as várias facetas que dialogam com a crise
ambiental, e o Direito, então, se aproveita da Carta
da Terra...
Para nós, brasileiros, a Carta da Terra não inventa a roda, ela apenas põe numa perspectiva ética, de
sustentabilidade, como o Leonardo sempre diz não é
do desenvolvimento sustentável, mas da sociedade
sustentável. Ela põe a nossa Constituição, as nossas
leis numa perspectiva universal, de trabalhar com a
comunidade da vida”...
O Senador Rodrigo Rollemberg disse que:
“A Carta da Terra pode ser um bom guia,
um bom instrumento para apontar caminhos
para a Rio + 20...
Ela é uma declaração de amor ao planeta,
uma declaração de amor a todas as formas de
vida. Ela aponta caminhos indispensáveis para
a continuidade da vida em sua plenitude”...
Antes de seguir falando sobre a Carta da Terra,
eu quero aproveitar este momento para cumprimentar
os entrevistados por sua postura consciente e engajada
em relação ao desenvolvimento sustentável.
A Carta da Terra, como eu disse antes, é um texto
de imensa riqueza para nós.
Em 1992, por ocasião da Cúpula da Terra, no Rio
de Janeiro, foi proposta a construção desse documento, mas a ideia não vingou.
Em seu lugar foi adotada a Declaração do Rio
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Desta forma
a Agenda 21, o documento mais importante da Eco92, ﬁcou privado de uma fundamentação e de uma
visão integradora.
Veio então a ideia de se criar um movimento mundial para formular uma Carta da Terra que nascesse
de baixo para cima.
Essa carta deveria recolher o que a humanidade
deseja e quer para sua casa comum, a Terra.
Depois de reuniões prévias e muitas discussões,
criou-se em 1997 a Comissão da Carta da Terra, da
qual faziam parte 23 personalidades dos vários continentes para acompanhar uma consulta mundial e
redigir o texto da Carta da Terra.
O teólogo Leonardo Boff integrou a Comissão
pelo Brasil.
Leonardo Boff informou que foram realizadas
reuniões que envolveram 46 países e mais de 100 mil
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pessoas, desde favelas, comunidades indígenas, universidades e centros de pesquisa, até que, em início
de março de 2000, no espaço da Unesco, em Paris, o
texto ﬁnal da Carta da Terra foi aprovado.
E o que diz a Carta da Terra?
Vou me utilizar das palavras de Leonardo Boff
para termos uma visão mais ampla sobre esse documento tão importante.
A carta da Terra é uma declaração de princípios
éticos fundamentais para a construção, no século 21,
de uma sociedade global justa, sustentável e pacíﬁca.
Ela busca inspirar todos os povos a um novo
sentido de interdependência global e responsabilidade compartilhada voltado para o bem-estar de toda a
família humana, da grande comunidade da vida e das
futuras gerações.
É uma visão de esperança e um chamado à ação.
A Carta da Terra reconhece que os objetivos de
proteção ecológica, erradicação da pobreza, desenvolvimento econômico equitativo, respeito aos direitos
humanos, democracia e paz são interdependentes e
indivisíveis.
E, desse modo, ela oferece um novo marco, inclusivo e integralmente ético para guiar a transição para
um futuro sustentável.
Precisamos mudar a maneira como pensamos
e vivemos e a Carta da Terra nos desaﬁa a examinar
nossos valores e a escolher um caminho melhor.
Precisamos de uma nova ética global, partilhada por um número crescente de pessoas por todo o
mundo. A educação para o desenvolvimento sustentável tornou-se essencial e a Carta da Terra oferece
um instrumento educacional muito valioso.
Srªs e Srs. Senadores, vou tentar sintetizar um
pouco o texto da Carta da Terra:
Em seu PREÂMBULO ela diz que:
Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve
escolher o seu futuro. Para seguir adiante, devemos
reconhecer que somos uma família humana e uma
comunidade terrestre com um destino comum.
Devemos nos juntar para gerar uma sociedade
sustentável global fundada no respeito pela natureza,
nos direitos humanos universais, na justiça econômica
e numa cultura da paz.
No subtítulo TERRA, NOSSO LAR podemos ler:
A Terra, nosso lar, é viva como uma comunidade
de vida incomparável.
A capacidade de recuperação da comunidade
de vida e o bem-estar da humanidade dependem da
preservação de uma biosfera saudável com todos seus
sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e
animais, solos férteis, águas puras e ar limpo.
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A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da
Terra é um dever sagrado.
No subtítulo A SITUAÇÃO GLOBAL consta:
Os padrões dominantes de produção e consumo
estão causando devastação ambiental, esgotamento
dos recursos e uma massiva extinção de espécies.
Comunidades estão sendo arruinadas.
Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente e a diferença entre ricos
e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a
ignorância e os conﬂitos violentos têm aumentado e
são causas de grande sofrimento.
O crescimento sem precedentes da população
humana tem sobrecarregado os sistemas ecológico e
social. As bases da segurança global estão ameaçadas.
Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis.
DESAFIOS FUTUROS
A escolha é nossa: formar uma aliança global
para cuidar da Terra e uns dos outros ou arriscar a
nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças fundamentais em nossos valores,
instituições e modos de vida.
Nossos desaﬁos ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados e juntos
podemos forjar soluções inclusivas.
RESPONSABILIDADE UNIVERSAL
Para realizar estas aspirações, devemos decidir
viver com um sentido de responsabilidade universal,
identiﬁcando-nos com a comunidade terrestre como
um todo, bem como com nossas comunidades locais.
Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações
diferentes e de um mundo no qual as dimensões local
e global estão ligadas. Cada um compartilha responsabilidade pelo presente e pelo futuro bem-estar da
família humana e de todo o mundo dos seres vivos.
O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido quando vivemos
com reverência o mistério da existência, com gratidão
pelo dom da vida e com humildade em relação ao lugar que o ser humano ocupa na natureza.
Princípios resumidos na Carta da Terra:
1. Respeitar a Terra e a vida em toda a sua diversidade.
2. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor.
3. Construir sociedades democráticas que sejam
justas, participativas, sustentáveis e pacíﬁcas.
4. Garantir as dádivas e a beleza da Terra para
as atuais e as futuras gerações.
5. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação
pela diversidade biológica e pelos processos naturais
que sustentam a vida.
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6. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor
método de proteção ambiental e, quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução.
7. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da
Terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário.
8. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e a ampla aplicação do
conhecimento adquirido.
9. Erradicar a pobreza como um imperativo ético,
social e ambiental.
10. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável.
11. Aﬁrmar a igualdade e a equidade de gênero
como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, assistência de saúde e às oportunidades econômicas.
12. Defender, sem discriminação, os direitos de
todas as pessoas a viver em ambiente natural e social capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde
corporal e o bem-estar espiritual, concedendo especial
atenção aos direitos dos povos indígenas e minorias.
13. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes transparência e prestação de contas no exercício do governo, participação
inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça.
14. Integrar, na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e
habilidades necessárias para um modo de vida sustentável.
15. Tratar todos os seres vivos com respeito e
consideração.
16. Promover uma cultura de tolerância, não-violência e paz.
E ao ﬁnal, em: O CAMINHO ADIANTE, consta:
Como nunca antes na História, o destino comum
nos conclama a buscar um novo começo. Temos que
nos comprometer a adotar e promover os valores e
objetivos da Carta.
Isto requer uma mudança na mente e no coração.
Requer um novo sentido de interdependência global e
de responsabilidade universal.
Nossa diversidade cultural é uma herança preciosa e diferentes culturas encontrarão suas próprias
e distintas formas de realizar esta visão.
Devemos aprofundar e expandir o diálogo global
que gerou a Carta da Terra, porque temos muito que
aprender a partir da busca conjunta em andamento
por verdade e sabedoria.
Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar
de uma nova reverência face à vida, pelo compromisso
ﬁrme de alcançar a sustentabilidade, a intensiﬁcação
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dos esforços pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida.
Sr. Presidente, como presidente da Comissão de
Direitos Humanos, quero registrar aqui minha preocupação com a retirada, por parte de alguns países, do
tema direitos humanos da agenda do evento Rio + 20.
A Organização das Nações Unidas está construindo um documento com propostas para a Conferência
e, segundo entidades das sociedade civil e militantes
dos Direitos Humanos, há várias omissões.
Estados Unidos, França, Canadá e Austrália,
negam-se a tratar o acesso aos recursos naturais, por
exemplo, como um direito humano.
A exclusão de questões como segurança alimentar, erradicação da pobreza, direito das mulheres e necessidade de haver responsabilidade dos países com
o desenvolvimento sustentável também nos preocupa.
O direito à alimentação e nutrição adequadas,
além do acesso à água potável e ao saneamento básico também não estão inclusos no documento atual.
A sustentabilidade mundial deve ser garantida.
Por conta das retiradas de direitos básicos, representantes da sociedade civil endereçaram carta, com
o apoio de mais de 500 organizações de 67 países,
ao secretário geral da Rio + 20, o chinês Sha Zukang.
Aﬁrmaram na carta, tratar-se de uma situação
que ameaça gravemente os direitos de todas as pessoas e compromete a relevância das Nações Unidas.
Em um dos trechos consta: “das cinzas da Segunda Guerra Mundial, a humanidade se reuniu para
erguer instituições com o objetivo de construir a paz
e prosperidade para todos, evitando mais sofrimento
e destruição”
Direitos humanos são direitos de todos. E a própria
exclusão dos princípios de país poluidor-pagador, da
precaução ambiental, mostram que é preciso cuidado
ao elaborar um documento com tamanho impacto como
o que está sendo construído pelas grandes nações.
Faço questão de repetir que a Carta da Terra
reconhece que os objetivos de proteção ecológica,
erradicação da pobreza, desenvolvimento econômico
equitativo, respeito aos direitos humanos, democracia
e paz são interdependentes e indivisíveis.
Meus colegas Parlamentares, os Senadores integrantes da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado
Federal brasileiro formularam um documento ﬁnal da
Conferência Rio+20 com os pontos que eles desejam
ver contemplados:
Renovação do compromisso político dos países
com o desenvolvimento sustentável, consideradas, no
mínimo, suas três dimensões principais: crescimento
econômico, proteção ambiental e inclusão social.
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Reaﬁrmação dos princípios da Declaração do
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ﬁrmada
durante a Conferência Rio’92.
Avaliação do andamento das medidas previstas
na Agenda 21 e dos resultados obtidos na promoção
do desenvolvimento sustentável desde a Rio’92.
Identiﬁcação de novos desaﬁos ao desenvolvimento sustentável e atualização das estratégias
traçadas na Agenda 21, inclusive com uma reﬂexão
profunda sobre os atuais padrões de produção e consumo da sociedade.
Conceituação mais precisa da economia verde e
da sua importância como instrumento para a promoção
do crescimento econômico com proteção ambiental e
inclusão social.
Deﬁnição mais precisa dos elementos da economia verde, para que os países possam traçar suas
estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável.
Criação de uma estrutura institucional internacional que atribua igual relevância, no mínimo, às dimensões econômica, ambiental e social do desenvolvimento sustentável, reconhecendo a importância das
constantes interações entre elas.
Fortalecimento dos organismos ambientais internacionais, com a promoção da imprescindível articulação entre as estratégias de implementação dos
diversos tratados ambientais internacionais.
Criação, quando inexistentes, e fortalecimento
de instituições internacionais voltadas para a efetiva
promoção da inclusão e da justiça social.
Criação de indicadores e objetivos de desenvolvimento sustentável, a serem atingidos por todos os
países até 2030.
Indicação da necessidade de se ﬁrmarem convenções internacionais sobre águas, responsabilidade
socioambiental das empresas e ﬂorestas, inclusive com
a criação da área de preservação permanente mundial.
Deﬁnição de mecanismos de ﬁnanciamento do
desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento, inclusive com a reaﬁrmação dos compromissos
assumidos desde 2002, na Conferência de Monterrey
sobre o ﬁnanciamento do desenvolvimento.
Criação de instrumentos efetivos de desenvolvimento e transferência de tecnologias verdes para os
países em desenvolvimento.
Indicação da necessidade de criação de mecanismos de regulação e controle do mercado ﬁnanceiro
internacional, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável.
Sr. Presidente, quero parabenizar meus colegas
de Senado que apresentaram esse documento revelando a preocupação e a atenção que o tema merece.
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Srªs e Srs. Senadores, ao ﬁnal desta minha fala
quero abordar ainda, o Código Florestal...
Quero reiterar minha postura quanto às mudanças que a Câmara fez em relação ao Código Florestal,
aprovado aqui no Senado.
Nós sabemos que o texto aprovado não foi o
ideal, mas a Câmara esculhambou com o Código só
pensando no poder econômico.
A vida está em primeiro lugar. Nós não podemos
fazer com que o Código Florestal seja um código do
poder econômico para atropelar a natureza pensando
somente no lucro.
Eu quero um Código Florestal moderno com o qual
a gente possa chegar na Rio + 20 e dizer com orgulho:
O Brasil tem uma legislação que defende o planeta.
Essa é a razão de ter me engajado no movimento ‘Veta Dilma”.
E muitas pessoas estão apoiando esse movimento.
Recebi correspondência chamada Apelo público
dos ex-ministros, em que eles dizem:
Nós, do Fórum dos Ex-Ministros do Meio Ambiente
do Brasil, dirigimos um apelo público à presidente da
República a respeito do projeto de lei 1976/99, aprovado pela Câmara dos Deputados com alterações ao
Código Florestal.
Pedimos à presidente Dilma o veto integral dos
retrocessos contidos no projeto de lei aprovado pela
Câmara, que reduz a proteção às ﬂorestas solicitamos
que a presidente, em coerência com o seu compromisso e com os anseios da sociedade, vete integralmente toda e qualquer norma de caráter permanente
ou transitório que:
– Sinalize ao país a possibilidade presente e futura de anistia;
– Permita a impunidade em relação ao desmatamento;
–- Descaracterize a deﬁnição de ﬂorestas, que
está consagrada na legislação vigente;
– Reduza direta ou indiretamente a proteção do
capital natural associado às ﬂorestas;
– Fragilize os serviços prestados por elas;
– Diﬁculte, esvazie ou desestimule mecanismos
para a restauração;
– Ou, ainda, fragilize a governança socioambiental.
Ao mesmo tempo, nós entendemos que continua
necessário construir um quadro de referência normativo
estratégico, alinhado com os desaﬁos contemporâneos,
de modo a valorizar o conjunto de nossas ﬂorestas.
Para tanto, a partir da experiência acumulada no
serviço público ao longo de tantos anos, assim como
da diversidade de seus membros, o fórum se coloca à
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disposição para apoiar, da forma que for julgada mais
oportuna, a elaboração e tramitação no Legislativo de
uma proposta que vise uma política ﬂorestal sustentável
e que, portanto, valorize as funções de conservação,
de recuperação e de uso econômico do capital natural
associado às nossas ﬂorestas.
Sr. Presidente, o Planeta Terra, com sua natureza
gigante, inﬁnitamente bela, nos dá a água que corre
nos rios da nossa Amazônia, as geleiras da Patagônia que protegem o meio ambiente do aquecimento
global, o mar que embala as Ilhas Gregas, as pedras
que, postas umas sobre as outras, formam as magníﬁcas Pirâmides do Egito, o sol que, por horas, perdura
sobre o deserto do Saara.
O Planeta Terra é um ato da criação do Ser Divino. É um presente para nós que somos o maior gesto
de amor do Criador.
Nós fomos criados para a felicidade, pensados
em cada célula, em cada vértebra, em cada parte do
nosso organismo.
Nós fomos criados com a capacidade de escolher entre abrir nossas mãos para o bem ou recolhê-las ao egoísmo.
Nós nascemos parte da natureza e estamos conectados a ela. Somos uma só energia.
Como eu disse no início, nós, brasileiros, fomos
ricamente abençoados. Nossa natureza é vasta. Nossa
fauna e nossa ﬂora são de uma diversidade incrível.
Eu quero deixar prá todos que aqui estão e para
aqueles que me escutam em suas casas um trecho de
uma oração muito especial. Uma oração de gratidão e
de apelo ao despertar da consciência.
É a Oração da Amazônia, da CNBB:
Deus criador, Pai da família humana,
Vós formastes a Amazônia, maravilha
da vida,
bênção para o Brasil e para o mundo.
Despertai em nós o respeito e a admiração pela obra
que vossa mão entregou aos nossos
cuidados.
Ensinai-nos a reconhecer o valor de cada
criatura
que vive na terra, cruza os ares ou se
move nas águas.
Perdoai, Senhor, a ganância e o egoísmo destruidor;
moderai nossa sede de posse e poder.
Que a Amazônia, berço acolhedor de
tanta vida,
seja também o chão da partilha fraterna,
pátria solidária de povos e culturas,
casa de muitos irmãos e irmãs...
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Eu ﬁnalizo desejando que assim seja e que nós
saibamos cuidar de tudo que nos foi dado.
Vamos convidar o mundo para esta jornada diária
de amor à natureza. Amor à Energia que faz de cada um
de nós e, assim, do todo, uma única e imensa Família.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o
Sr. Luiz Henrique deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Walter Pinheiro.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o
Sr. Walter Pinheiro deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Sr. Senador Paulo Paim, quero cumprimentar V. Exª
e dizer que, na forma regimental, vamos dar acolhida
à sua solicitação. V. Exª sabe, já falei também aqui da
tribuna, que sou um dos signatários da Carta da Terra
e a distribuo no meu gabinete aqui, em Brasília, e no
Acre. Não haveria momento mais apropriado para V.
Exª, que luta tanto pelos direitos humanos, pelo direito à vida, trazer para o plenário do Senado um tema
tão importante.
Agora, para uma comunicação inadiável, convido
para usar a tribuna o Senador Walter Pinheiro, nosso
Líder nesta Casa, que tem algumas diﬁculdades, como
eu, por conta do ﬁm de semana, que não foi, do ponto
de vista futebolístico, tão adequado para nós, para o
Bahia dele e para o meu Botafogo, mas isso é assunto
que a gente já tratou nos bastidores.
Com a palavra o Senador Walter Pinheiro, pelo
tempo regimental.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, Senador Jorge Viana, no
futebol é sempre assim: as alegrias, às vezes, vêm
misturadas com momentos de tristeza, tanto para a
Estrela Solitária, que V. Exª defende, apoia, o Botafogo, quanto para o nosso Bahia.
Por outro lado, vamos vivendo outras alegrias.
Esse ﬁnal de semana foi muito feliz, até para mim, do
ponto de vista pessoal, Jorge. No domingo, tive oportunidade de comemorar os 87 anos de minha mãe, com
uma alegria sem igual, o maior vigor, meu caro Casildo.
O mais importante – dizia a meus irmãos no momento dessa comemoração – é o fato de ela chegar
aos seus 87 anos com vigor físico impressionante e,
principalmente, sintonizada com os temas, mantendo,
ainda, a posição de ﬁrmeza, de fé que sempre norteou
a vida de minha mãe, a Srª Anatildes Pinheiro. Portanto,
esse foi um motivo de alegria para todos nós.
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A minha mãe tem oito ﬁlhos, que já dão, como
fruto, netos. São 23 netos e 11 bisnetos. Eu até tive
oportunidade de contribuir com a mais nova, a minha
netinha Júlia, que vai completar dois meses no próximo
dia 13 e que já estava nos braços da bisavó – a mais
nova de uma safra de 11 bisnetos.
Perdemos nosso pai. Ele não está mais conosco.
Mas é motivo de alegria pela garra, pela tenacidade,
pela luta que meus pais empreenderam ao longo de
toda a vida, para que nós, inclusive, tivéssemos oportunidade. Sou ﬁlho de retirantes, um dos mais sortudos,
Jorge, porque, como sou um dos últimos, tive oportunidade de nascer em Salvador, em um período bem
melhor do que aquele que meus irmãos enfrentaram.
Não que nascer no interior seja difícil, mas a jornada de
meus pais foi intensa e recheada de diﬁculdades. Meu
pai parou em Salvador, virou ferroviário. Mas eu peguei
uma fase – até brinco com meus irmãos – mais doce.
No inicio da vida, meu pai andava na feira, era merchant, matava animais, e havia a história da rapadura.
Então, meus irmãos pegaram a fase mais dura; eu, a
mais doce. Portanto, foi um ﬁnal de semana muito feliz.
Mas quero, aqui, Jorge, além desse registro, que,
para mim, é muito importante, não do ponto de vista
das questões pessoais, mas de a gente poder registrar, nesse tempo do Brasil, a longevidade, a forma
como as pessoas conseguem viver nesse novo tempo.
Então essa é uma oportunidade ímpar na história do
nosso País. E tenho essa experiência dentro de casa
com a ﬁgura das mais importantes da minha vida, e,
obviamente, numa escala direta mais importante, o
início de tudo. E é importante a gente fazer esse registro com alegria.
Mas quero, Senador Jorge Viana, tocar muito rapidamente em um tema que aﬂige a todos nós e que
tem causado certa movimentação tanto nesta Casa
quanto nos governos. Reﬁro-me à dívida dos Estados,
meu caro Casildo. Nós falamos hoje em R$435 bilhões.
É mais ou menos o que se estima da dívida de Estados e Municípios com a União. Se desses bilhões,
abatidos forem os créditos, quanto têm para receber
da União, por exemplo, os Estados, nós poderíamos
chegar a uma cifra de R$404 bilhões, sendo que 90%
dessa dívida são com a União, 10% dessa dívida se
relaciona com bancos, instituições de fomentos, enﬁm,
instituições ﬁnanceiras.
É bom salientar, meu caro Casildo, nós que somos de Estados menores, que 90% dessa dívida se
concentra, tem a sua maior parcela nos Estados de
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São responsáveis por 90% dessa dívida.
Então, é importante a gente salientar isso ate para ﬁxar claramente qual deve ser o esforço que devemos
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empreender nesta Casa, com a aprovação de matéria
que nos levem, efetivamente, a uma leitura e até uma
solução para esse gravíssimo problema, que é o problema da dívida pública.
Mas há um debate que se faz nesta Casa do
qual não podemos fugir. Este é um ano para colocarmos o dedo na ferida nessa questão da dívida pública.
E estamos fazendo isso com uma dose, eu diria, de
acerto na medida em que várias propostas já tramitam
aqui na Casa e tratam dessa questão. Quero chamar
a atenção dos diversos projetos, mas a renegociação
da dívida com a União passa exatamente pela mudança do indexador.
Há uma proposta aqui na Casa apresentada pelo
Senador Dornelles; a Comissão de Notáveis apresentou também a mudança do indexador para o IPCA, que
seria IPCA mais 3%, portanto, com juros muito mais
próximos da realidade. Isso resolveria problemas enormes de diversos Estados. Além do indexador e da taxa
de juros, estamos brigando muito para que, verdadeiramente, a gente consiga ter também o alongamento
dessas divida de Estados e Municípios.
Então, eu quero dar só um dado aqui para a gente
entender como é que isso se posiciona. A Bahia, por
exemplo, tem uma dívida consolidada de R$10,4 bilhões. A dívida líquida nossa consolidada é de R$8,919,
portanto, quase R$9 bilhões a dívida líquida consolidada do Estado da Bahia, para uma receita corrente
líquida, meu caro Casildo, de R$19.2 bilhões, o que
signiﬁca claramente, se trabalharmos a relação dívida/receita, uma relação de 50,8% ou, se for a dívida
líquida consolidada com a receita líquida, uma relação
de 37% de comprometimento. Então, isso leva o Estado da Bahia a um sofrimento enorme. Este ano, por
exemplo, a Bahia terá que desembolsar R$1,6 bilhão
para honrar compromissos da dívida, e só poderá fazer
investimentos na ordem de R$1,5bilhão.
Se nós tivéssemos esse alívio – eu estou falando agora, em um somatório direto, de investimentos
da ordem de quase R$3,2 bilhões. Portanto, é fundamental que aprovemos aqui a nova regra, um novo
indexador e que também adotemos uma postura na
mudança desse caráter de parcelamento da dívida de
Estados e Municípios com uma parcela fundamental,
para contribuirmos tendo em vista essa história de
novo pacto federativo.
Portanto, esse é o elemento do pacto federativo
que nós vamos ter que tratar nesse momento aqui no
Congresso Nacional. Já tratamos da Resolução nº 72,
vamos votar amanhã ou na quarta-feira a proposta
de comércio eletrônico, portanto, mais uma forma de
arrecadação. E é importante que ﬁxemos um novo indexador com novas condições, com juros muito mais
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baixos, com alongamento dessa dívida para permitir
que Estados e Municípios ganhem capacidade de investimento, a partir da sua receita, para melhorarem a
qualidade dos serviços prestados à população.
Era isso. Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, nobre Líder Senador Walter Pinheiro. Quero parabenizá-lo pela reunião também e o
privilégio desse ﬁm de semana em família, na Bahia,
e cumprimentar V. Exª também pela luta que tem feito
por um Brasil melhor para todos, especialmente nessa
área que V. Exª conhece tão bem.
Antes de conceder a palavra ao Senador Casildo Maldaner como orador inscrito, queria, com muita
honra, registrar a presença, nas galerias do Senado
Federal, dos estudantes de Direito da Univates, de
Lajeado, no Rio Grande do Sul.
Sejam bem-vindos! O Senado é uma Casa, é uma
Instituição legislativa do País e está sempre de portas
abertas para visitas como esta de hoje.
Passo agora a palavra, pelo tempo regimental,
ao orador inscrito, Senador Casildo Maldaner.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Senador Jorge Viana, eu ia exatamente
fazer esse registro. Se V. Exª me permitir, não repetirei as suas palavras, mas está aqui o resuminho que
V. Exª já fez. Vou recebê-los agora no cafezinho para
falarmos um pouco sobre a importância do Senado.
Agradeço ao Presidente e digo da alegria recebê-los aqui, vocês que são lá do meu Rio Grande.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Temos um orador na tribuna, mas ressalto que
é muito importante o registro do Senador Paim, e sei
do orgulho que V. Exª está sentindo com a visita dos
estudantes de Direito de Lajeado, Rio Grande do Sul.
Obrigado, Senador Paim.
Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, e caros
colegas, trago um tema que para nós, catarinenses,
para nós do Sul, nessa época do ano, não deixa de
ter a sua signiﬁcação. Para nós é importante, em função até das características, adentrarmos, em poucos
dias, o inverno propriamente dito. Eu até diria que, em
Santa Catarina ou mesmo no Sul, nós vivemos bem
nitidamente as quatro estações do ano, nós as temos
bem claras, e, agora, de acordo com o calendário, no
próximo dia 21, vamos adentrar o inverno, Mas já estamos sentindo isso. Por essa razão, trago aqui algumas
coisas sobre nosso Estado.
Os campos brancos,, cobertos de uma ﬁna
ﬁna camada de gelo, revestem-se de beleza singular. Nos
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termómetros, as temperaturas alcançam quase dez
graus abaixo de zero. Tamanho frio só arrefece diante
de uma boa lareira, com um café bem quente ou uma
taça de um bom vinho.
Este cenário idílico que acabei de relatar, senhoras e senhores, poderia ter lugar nas mais belas
paragens europeias, mas está logo aqui, ao alcance
de todos os brasileiros: em Santa Catarina e, especialmente, em nossa região serrana, a mais fria do Brasil,
que reserva uma série de atrativos para os turistas
que desejarem conhecer paisagens de cartão postal
e, com sorte, até neve!
Senador Buarque, neste último ﬁnal de semana,
nossa Estado deu a largada na temporada de inverno
que, oﬁcialmente, só chegará dentro de dez dias. O frio
chega a todos os nossos Municípios, mas é na altitude
de nossa região serrana que atinge força maior. No último sábado, por exemplo, o Município de Bom Jardim
da Serra registrou a temperatura mais baixa do Brasil
nos últimos 20 anos: 9,2ºC negativos, com sensação
térmica chegando a 25ºC abaixo de zero!
Os visitantes que resolveram encarar o desaﬁo
foram brindados com a geada que deixava os campos e prados cobertos de uma ﬁna camada branca,
embelezando ainda mais a paisagem. A umidade do
ar ainda não permitiu a formação da neve, mas deu
lugar a outro fenómeno climático, chamado de sincelo.
O acontecimento é comum na Europa e nos Estados Unidos, mas raríssimo e restrito a um único lugar
no Brasil: no Morro das Antenas, em Urupema, que ﬁca
na grande Sao Joaquim. Uruupema é um Município
jovem, desmembrado de Sao Joaquim.
Muito semelhante e tão bonito quanto a neve, o
sincelo é um nevoeiro, ou seja, uma nuvem próxima
ao solo que, em dias de temperaturas muito baixas,
congela ao tocar a superfície.
A diferença da neve é que esta é uma precipitação que vem congelada das nuvens, localizadas em
altitude bem maior. Os fatores fundamentais para os
dois fenómenos são praticamente os mesmos: frio e
umidade, com a diferença que a neve exige mais do
segundo elemento.
Além do clima, a riqueza da serra, com sua geograﬁa marcante, sua cultura e culinária complementam as atrações do visitante. Multiplicam-se os hotéis
fazenda, onde se pode vivenciar um pouco de vida no
campo, desfrutando de conforto e da rica gastronomia
campeira. As atrações espalham-se por cidades como
São Joaquim, Urupema, Urubici, Bom Jardim da Serra
e Lages, só para citar algumas.
A novidade dos últimos anos também está aquecendo corpos e almas dos brasileiros. Além das maçãs
serranas, já conhecidas mundialmente por sua quali-
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dade, chegou a vez do vinho catarinense. Conhecidos
como vinhos de altitude, pois as uvas são cultivadas
a mais de mil metros acima do nível do mar, nossas
vinícolas atingiram elevado padrão de excelência, com
sabores marcantes e únicos.
Contudo, nobres colegas, ainda temos muito que
avançar. Nossa infraestrutura ainda precisa receber
investimentos federais que permitam a expansão da
atividade turística, especialmente em nossas rodovias.
Santa Catarina aguarda, ansiosa, a conclusão da duplicação no trecho sul da BR-101, além de melhorias
das BRs 470, 282, 280, 153 entre outras. Nossos aeroportos ainda são poucos e acanhados, penando uma
eterna espera pelas anunciadas obras de ampliação.
Trens de passageiros, então, até me envergonha em
falar: os projetos de carga ainda engatinham...
A carga tributária é outro fardo. Neste ponto, abro
um breve parêntese: recentemente apresentei nesta
Casa um projeto de lei prevendo alteração no Simples Nacional, de forma a permitir a inclusão de micro
e pequenas cervejarias e vinícolas. Trago este tema
por entender que está diretamente relacionado com o
turismo: quando visitamos uma região, como a serra
catarinense ou gaúcha, a exemplo do que ocorre na
Europa, as vinícolas ou cervejarias tornam-se importante atrativo aos visitantes.
A inclusão no Simples, que desburocratiza e reduz
a carga de impostos, já se converteria em importante
incentivo ao turismo, esta indústria limpa e sustentável
que emprega milhares de pessoas.
É importante destacar que o Brasil possui um potencial gigantesco no setor, mas historicamente está
aquém dessa capacidade. Recebemos, ao ano, pouco
mais de cinco milhões de visitantes, ou seja, 5% do
ﬂuxo turístico internacional. Nossa balança comercial
ainda está deﬁcitária: enquanto mandamos divisas para
o exterior, por meio das viagens dos brasileiros, não
recebemos visitantes na mesma medida.
Aliadas às essenciais reformas estruturais, que
podem dar vigoroso impulso ao turismo, como redução
da carga tributária e melhorias na infraestrutura logística, o Ministério do Turismo deve ser mais efetivo na
elaboração e execução das políticas públicas do setor.
O turista estrangeiro tem grande importância,
sem dúvida, mas é preciso mostrar aos brasileiros as
riquezas e a imensa diversidade de atrações nacionais
disponíveis. Aﬁnal, em que outro país podemos encontrar, no mesmo ﬁnal de semana, os campos brancos
catarinenses e o calor das praias do litoral nordestino?
São essas considerações, caro Sr. Presidente,
nobres colegas, que trago nesta tarde. Vivenciamos, no
último ﬁnal de semana, o frio praticamente chegando,
o que tem atraído pessoas. O inverno, de acordo com
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o calendário, ainda não adentrou, mas as perspectivas são essas. Diria que nós vivemos no Brasil, ou
podemos viver, uma espécie de continente europeu:
se quiser o gelo, a neve, o frio, se quiser o calor, isso,
aquilo, a praia, nós temos. Temos, nitidamente claras,
as quatro estações muito evidentes, muito patentes
em nosso País.
De Santa Catarina trago essas características,
por quê? Um Estado com um território pequeno, 1.3%
do Terriotório Nacional, mas com características muito
claras, muito nítidas. Com a serra vivendo uns nichos
de mercado de terroir de vinhos de altitude e maçãs
extraordinárias, já com o plantio de oliveiras para fazer
o azeite, que já estamos começando a produzir; enﬁm,
tudo isso atrai também. A pera, produzida inclusive...
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Nobre Presidente, começo a concluir.
Inclusive, há as características da Serra, da pera,
e já começa o aproveitamento da pera, fazendo até o
poire – o famoso poire de Ulysses Guimarães, como
é conhecido. Então, é uma espécie de artesanato. São
valores que se agregam à própria economia do turismo.
Sei que muitas pessoas perguntam. Quem não
conhece aqueles caminhos vai querer conhecê-los: os
caminhos das neves, os caminhos dos frios, os caminhos da altitude, os caminhos diferentes, com aqueles
hotéis-fazenda, com as vinícolas, com as cantinas. E o
frio acaba se envolvendo com aquele tipo característico de bem receber, que aquece com o calor humano.
Então, são coisas que nós detemos. E esse Sul nosso
é extraordinário em relação a isso.
Por isso, digo que o Brasil é uma minieuropa, é
um país, de certo modo, continental, mas em que podemos sentir todas as características.
Não pude deixar, ao encerrar, Sr. Presidente, nobres colegas, de fazer o registro...
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – (...) dessas características que nós temos em
Santa Catarina.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Querido Senador Casildo Maldaner, obrigado a
V. Exª por estar aqui, como sempre, defendendo o povo
de seu Estado e dessa região Sul. Sei dos extremos
a que a temperatura levou a população do Sul nesse
ﬁm de semana. Todos nós acompanhamos com preocupação. Com alegria, em parte, por conta do turismo,
também vinculado, mas com preocupação com as famílias mais pobres, que enfrentam muita diﬁculdade
nesse período do ano.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem. Eu gostaria de ser
inscrito pela Liderança do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não, Senador. Na forma regimental, V. Exª
está inscrito, como Líder, para fazer uso da palavra.
Agora, convido para fazer uso da palavra, como
Líder, o Senador Alfredo Nascimento, pela Liderança
do PR.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Quantos outros Líderes estão inscritos?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há mais o Senador Eduardo Braga inscrito e,
logo em seguida, V. Exª, intercalando, como é de praxe fazermos, com os oradores inscritos. O próximo
orador serei eu.
Peço até, se for possível, ao Senador Anibal Diniz que possa assumir aqui a Presidência, e, assim,
a Presidência do Senado seguirá no Estado do Acre,
já que estamos na semana... Com todo respeito ao
Senador que está na tribuna, esta semana estamos
comemorando 50 anos do Acre Estado, no próximo dia
15. E, na segunda-feira, dia 18, por indicação minha,
assinada pelo Senador Anibal e por tantos outros, inclusive o Presidente desta Casa, teremos uma sessão
solene pelo transcurso dos 50 anos da autonomia do
Acre Estado.
Se o Senador Anibal puder, eu gostaria que ele
assumisse, já que, daqui a pouco, vou fazer uso da
palavra.
Com a palavra o Senador Alfredo Nascimento,
pelo tempo regimental, falando como Líder do PR.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR–AM.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores, o
Amazonas continua sendo, Sr. Presidente, um Estado
isolado do resto do Brasil por falta de infraestrutura.
A despeito de suas dimensões continentais, temos
apenas três rodovias, e todo o transporte de pessoas,
produtos e bens é feito majoritariamente por nossos
rios e por via aérea.
O sonho do amazonense é ver nossas estradas
em condições de tráfego. Sonho que eu também alimentei em um período que fui Ministro de Estado dos
Transportes do governo do Presidente lula e da atual
Presidenta Dilma Rousseff.
Fazer infraestrutura no Brasil não é uma tarefa
fácil, mas no Amazonas é um desaﬁo ainda maior, pelas longas distâncias e diﬁculdades para mobilização
dos insumos materiais, tecnológicos e humanos que
permitem a implantação de projetos de logística. mas
não é impossível.
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Nós fomos surpreendidos, dias atrás, pela decisão do Governo Federal de suspender a alocaçao de
recursos para à conclusão da reconstrução da BR-319.
Trata-se da mais importante rodovia de nosso Estado,
que liga o Amazonas a Rondonia e abre nossas portas
tanto para a saída quanto para a entrada de pessoas e
produtos em nosso Estado. É a rodovia que liga o Amazonas ao resto do Brasil. A surpresa não é só minha,
mas certamente de toda a população e dos usuários
de outras regiões que precisam e tentam trafegar por
essa estrada. Pois foi publicado no Diário Oﬁcial da
União o cancelamento do repasse de 90 milhões de
reais para a obra por falta de licenciamento ambiental.
Eu pergunto ao Governo: por quê?
Por que, passados quase dez anos de gestão, a
319 não sai do papel?
Eu conheço esse projeto como a palma da minha mão e liderei o esforço para torná-lo viável durante
anos. Para que V. Exªs tenham uma ideia, as extremidades já foram restauradas e falta apenas o trecho
do meio. São 400 quilómetros de uma rodovia que foi
implantada na década de 70 pelos militares. Não será
necessário derrubar uma única árvore para recuperar
esse trecho da rodovia. O licenciamento ambiental
desse trecho tramita no Ministério do Meio Ambiente
há mais de seis anos – repito, há mais de seis anos.
Já estamos no terceiro Ministro e ninguém tem coragem nem de autorizar, nem de recusar o licenciamento.
Então, empurram com a barriga, repetindo exigências
e exigindo novos estudos.
É uma vergonha manter o Amazonas no isolamento é uma vergonha para o País!
A conclusão da BR-319 é um compromisso da
Presidenta Dilma Rousseff com o povo do Amazonas.
Não é justo, agora, suspender uma obra fundamental
para o desenvolvimento do nosso Estado e para a cidadania do meu povo. A conclusão da BR-319 exige
vontade política e esforço administrativo. É uma obra
desaﬁadora, sim, mas reúne todas as condições de
ser concluída. Não pode ser empurrada desse jeito!
Eu conheço a determinação de Sua Excelência
a Presidenta Dilma, a sua capacidade de enfrentar
desaﬁos. Por isso, peço à ela que assuma o comando
desse projeto, que libere o licenciamento ambiental –
um dos projetos mais bem feitos e completos já produzidos pelo Ministério dos Transportes – e coloque,
Senhora Presidenta, máquinas na pista.
Ela tem uma dívida, a Presidenta Dilma, com nosso Estado. Ela se comprometeu, ainda em campanha,
a acompanhar pessoalmente a reconstrução da 319,
remover os obstáculos e concluir a obra. É isso que
eu. como Senador da República, e o povo do Estado
do Amazonas, esperamos da Presidenta Dilma: que
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assuma para si a responsabilidade de concluir essa
obra, porque foi uma promessa de campanha quando
se candidatou à Presidência da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alfredo Nascimento, o Sr. Jorge Viana deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Alfredo Nascimento.
Agora com a palavra, como orador inscrito, o Senador José Viana, do PT do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de mais
nada, quero agradecer, daqui da tribuna do Senado,
as manifestações do Acre inteiro e daqui, por conta
dos problemas de saúde enfrentados na minha família, devido à enfermidade de meu pai, que já, se Deus
quiser, na próxima quarta-feira, deverá estar voltando
ao Acre; daqui a pouco, amanhã, deve estar voltando
a São Paulo, e logo deve estar voltando ao Acre, terra
que ele tanto adora. Agradeço a todos.
Quero também lamentar e prestar, da tribuna do
Senado, toda solidariedade aos familiares, aos amigos
de Rio Branco e de Sena, que sofreram, juntos com
todos nós, o registro de um gravíssimo acidente automobilístico, na BR-364, entre Sena Madureira e Rio
Branco, e, em decorrência desse acidente, perdemos
seis pessoas. Foram seis mortes, uma verdadeira tragédia. Lamentavelmente, no Brasil, os acidentes de
carro envolvendo moto se multiplicam a cada dia e
exigem, certamente, de todos nós legisladores, dentro
do possível, mesmo tendo limitações, um aperfeiçoamento da legislação ligada ao trânsito.
Queria também, antes de fazer meu pronunciamento, dizer que esta é uma semana muito especial
para o nosso País, porque vamos inaugurar a Rio+20.
É mais uma oportunidade que o mundo, o Brasil e todos nós temos para nos reencontrarmos e pensar no
equilíbrio no Planeta e na atividade humana relativa
ao uso dos recursos naturais. Vou me pronunciar certamente, ao longo da semana, sobre este tema.
Mas venho à tribuna do Senado, Senadoras e
Senadores, para fazer o registro de que, nesta semana, temos o privilégio de estar celebrando 50 anos da
transformação do Território Federal do Acre em Estado. Já se passaram 50 anos de uma história de luta
do nosso povo, e eu queria contextualizá-la no tempo
regimental.
O Acre é o primeiro território federal da história
do Brasil. Até a anexação das terras acrianas ao Brasil,
pelo Tratado de Petrópolis, que completa 108 anos no
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próximo dia 17 de novembro, não havia na legislação
brasileira, qualquer menção a esse sistema. Portanto,
o sistema territorial foi criado de encomenda para o
Acre e, depois, espalhou-se, com a criação de territórios, no caso, os Territórios do Amapá, de Rondônia,
de Roraima e de Fernando de Noronha.
O que pode à primeira vista parecer motivo de
orgulho, absolutamente não é. O regime político implantado no Acre foi no mínimo estranho, já que tínhamos
recém-criado a República Federativa do Brasil. E nem
poderia ser diferente. Os brasileiros do Acre, que haviam lutado tanto para retirar essas terras do domínio
da Bolívia e do Peru, viram seus sonhos desmoronarem.
A insensatez do Governo Federal desconhecia
completamente as necessidades daquela população.
Com a criação do Território Federal do Acre, seus
habitantes foram condenados a serem cidadãos de
segunda categoria. Não podiam ser votados ou votar
em seus governantes. Não podiam estabelecer suas
leis nem arrecadar seus próprios impostos. Viviam dos
repasses do Governo brasileiro. O Acre não possuía
nenhum dos direitos dos outros Estados brasileiros.
Parecia um castigo por ter lutado tanto para fazer parte da República Federativa do Brasil. Os nossos heróis acrianos, que lutaram tanto para estender
as fronteiras do Brasil e para fazer da Amazônia uma
região importante para nosso País e para o mundo,
sempre enfrentaram muitas diﬁculdades até alcançar
sua autonomia administrativa e política.
Prevaleceu a ganância sobre a imensa riqueza
proporcionada pelos impostos arrecadados com a exportação da borracha acriana, que deviam encher os
cofres públicos federais, como acontecia. Mas o povo
acriano nunca se conformou com essa situação e, mais
uma vez, foi à luta, da mesma maneira que fez quando
da Revolução Acriana.
Em 1910 aconteceu, em Cruzeiro do Sul, a primeira revolta autonomista, que durou cem dias, mas
o movimento foi sufocado pelas tropas federais. Em
1912 foi a vez de Sena Madureira realizar sua revolta
autonomista, mas durou pouco: por falta de apoio das
outras cidades acrianas, o movimento também não teve
êxito. Rio Branco, a capital, fechou o ciclo das revoltas
no ﬁm da mesma década: foi uma guerra quase desconhecida entre os dois lados da cidade de Rio Branco.
O ﬁm do ciclo da borracha e a crise econômica
que se abateu sobre o Acre nos anos 20 e 30 não foram
suﬁcientes para acabar com os anseios autonomistas.
Prova disso foi a criação da Legião Autonomista no
início da década de 30.
Foi somente no ﬁm da década de 50 que a criação
do Comité Pró-Autonomia sinalizou com uma possibilidade concreta de acabar com a tutela federal sobre a
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sociedade acriana. Depois de cinco anos de intensos
debates políticos, coube ao Presidente João Goulart...
Na época tínhamos como Primeiro-Ministro Tancredo
Neves. Não sei se o hoje Senador Cristovam já estava
trabalhando como funcionário federal, mas foi nessa
época em que João Goulart era Presidente e em que
Tancredo Neves era Primeiro-Ministro que, a partir de
uma iniciativa do então Senador Guiomard dos Santos, foi sancionada a lei que, em 15 de junho de 1962,
transformou o Território Federal do Acre em Estado.
Foram cinco anos de um belíssimo debate que
consta dos Anais desta Casa. De um lado, os que eram
contra a autonomia político-administrativa do Acre e,
de outro lado, os que buscavam essa autonomia. O
Senado Federal, inclusive, por iniciativa do Presidente
Sarney – quero agradecer a Fernando Cesar Mesquita
e a toda a equipe –, fez um belíssimo documentário,
que deverá ser exibido ainda agora, como parte da
programação das comemorações do cinquentenário
do Acre, um documentário que resgata toda a história
desse importante e pioneiro processo legislativo vivido
por esta Casa, o Senado Federal.
Como prêmio por esses 58 anos de luta autonomista, a sociedade acriana pôde, pela primeira
vez, eleger Deputados constituintes e o seu primeiro
governador constitucional, no caso, José Augusto de
Araújo. Obviamente, logo depois, entramos num período muito difícil e tivemos novamente essa autonomia
ferida, com a chegada do regime militar.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito esta oportunidade para dizer que, para mim, é uma
satisfação enorme, como acriano – sou um daqueles
acrianos apaixonados pela história da minha terra –,
Deus me ter concedido a honra de ter sido governador do Estado exatamente quando o Acre completou
100 anos da Revolução Acriana, evento fundador de
nossa sociedade; e também de ser hoje Senador da
República pelo Estado do Acre, justamente quando se
comemora o cinquentenário da história da democracia
do Acre, ou seja, no aniversário de 50 anos em que o
Território do Acre foi elevado à categoria de Estado e
pôde, enﬁm, exercer o direito de escolher seus governantes, como falei ainda há pouco.
Eu queria cumprimentar também a Presidência
do Senado por nos ter dado o privilégio de, no próximo
dia 18... Eu sou signatário e proponente, ao lado do
Senador Anibal, que preside esta sessão, e de outros
colegas, inclusive o próprio Presidente Sarney, da sessão solene que ocorrerá aqui no Senado no próximo
dia 18 e que contará com a presença do Governador
Tião Viana.
Queria também dizer que as transformações
do Acre foram enormes nos últimos anos, graças às
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lideranças que nós tivemos desde o sonhador Chico
Mendes, a ex-Ministra Marina Silva, o Governador Binho e o atual Governador Tião Viana – o Governador
Tião Viana inclusive com envolvimento pessoal. Ele
e eu aprendemos com nosso pai, Wildy Viana, a ter
amor, aprender e ler a história acriana, a reconhecer a
saga desse verdadeiro povo brasileiro que lutou para
ser brasileiro. O Governador Tião Viana está envolvido pessoalmente na programação que faz parte da
celebração do cinquentenário do Acre. Vamos ter um
número enorme de eventos em Rio Branco e também
aqui em Brasília no próximo dia 18.
Queria, por ﬁm, fazer um registro daqui da tribuna
do Senado: a nossa homenagem a todos que lutaram
pela autonomia do Acre, àqueles que sempre acreditaram no Acre, que, quando tiveram oportunidade ou
foram chamados, souberam fazer a boa luta para que
o Acre possa viver o momento que vive hoje. Hoje, o
Governo liderado por Tião Viana segue, leva adiante
um projeto que se iniciou comigo e teve sequência com
o Governador Binho, mas, essencialmente, sempre foi
conduzido pelo próprio povo acriano. Um projeto que
mudou a história do Acre, que mudou os indicadores
sociais e econômicos do Acre, além dos ambientais, e
que faz do Acre, hoje, uma referência de Estado, que
desmontou o crime organizado, reencontrou-se com a
institucionalidade e, mais do que isso, tem um propósito
só, conduzido agora pelo Governador Tião Viana, que
é o de buscar melhorar a vida do nosso povo e fazer
do Acre um Estado à altura de sua própria história.
A história do Acre, sem dúvida, é a mais singular
história dos Estados brasileiros, mas ela só é singular
porque se confunde com a luta da saga dos nordestinos, de pessoas de diferentes partes do Brasil que
chegaram ao Acre para nos ajudar a construir uma
referência de população, de sociedade. E é isso que
o Acre vive hoje.
Tive a honra de ﬁcar oito anos no governo e sei
que as mudanças que promovemos no Acre são reconhecidas não só pelos acrianos e pelas acrianas,
mas também por toda a população brasileira e até fora
do Brasil. Esse Estado celebra, com altivez, 50 anos
de sua história.
Aqui da tribuna do Senado, na semana em que
estamos abrindo solenemente a Rio+20, digo que estou certo de que o Acre é um dos protagonistas dessa
autoridade que o Brasil tem na abertura da Rio+20,
porque o Acre é pioneiro na busca do desenvolvimento
sustentável, de uma economia de baixo carbono e alta
inclusão social. O Acre é pioneiro em não abrir mão
do cumprimento das leis e da Constituição, nossa Lei
Maior, quando combateu o crime organizado, quando se livrou da corrupção e quando se livrou também
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dos piores indicadores socioambientais e também
econômicos do Brasil. Hoje o Acre começa a ser uma
referência positiva, começa a alcançar indicadores
que são referência, graças à união e à transformação
política que vivemos.
Agradeço, Sr. Presidente, a compreensão de V.
Exª para que eu possa concluir meu pronunciamento.
Daqui da tribuna, parabenizo toda a população
acriana com um grande muito obrigado a todos que
ajudaram a construir essa saga dos acrianos e essa
história tão bonita de um dos Estados da República
Federativa do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
Os cumprimentos da Mesa pelo belo pronunciamento em homenagem aos 50 anos do Acre Estado.
Agora, com a palavra, o Senador Eduardo Braga, como Líder.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Sras Senadoras, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, participantes das
redes sociais, dois eventos de repercussão mundial e
nacional marcam, eu diria, mais do que as comemorações do Dia do Meio Ambiente, que aconteceu no
último 5 de junho, mas, uma semana ou um mês de
atividades, não só pelo País, mas pela comunidade
internacional, para o meio ambiente. Reﬁro-me à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, a Rio+20, que acontecerá entre os dias
13 e 22 de junho corrente na cidade do Rio de Janeiro,
com a participação de mais de cem chefes de Estado
e de milhares de integrantes de delegações estrangeiras, especialistas e representantes de organizações
não governamentais do mundo inteiro.
O segundo evento, de crucial importância para
o Brasil, é a tramitação, na Câmara dos Deputados e
depois neste Senado, da Medida Provisória 571, de
2012, que promove alterações no novo Código Florestal, sancionado com vetos pela Presidenta Dilma
Roussef no dia 25 do mês passado.
Essa Medida Provisória, Sr. Presidente, introduz
mais de trinta alterações na Lei 12.651, de 2012, que
dispõe sobre o novo Código Florestal, restabelecendo
muitos dos dispositivos que introduzimos aqui nesta
Casa e que foram rejeitados pelos ilustres deputados
federais.
O interesse em torno dessa matéria pode ser medido pela reapresentação de nada mais nada menos
do que 620 emendas à referida MP 571, cujo Relator
é o eminente Senador Luiz Henrique, por parte dos
deputados, bem como dos senadores.
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Os itens mais sensíveis dessa medida provisória
tratam, Sr. Presidente, do reescalonamento da recomposição obrigatória de faixas de ﬂorestas ao longo de
rios, de acordo com o tamanho das propriedades; do
restabelecimento dos princípios da nova legislação ﬂorestal; e da regulamentação do uso de áreas costeiras
para a produção de camarão e sal.
Já o desaﬁo da Rio+20 é produzir um documento ﬁnal que preserve as conquistas obtidas vinte anos
atrás, na Rio-92, e avance em temas cruciais como a
economia verde, no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e a governança internacional para o desenvolvimento sustentável.
Esta Casa participará ativamente – não tenho a
menor dúvida – dos eventos através de uma delegação
especial de 24 senadores, que se juntará às demais
delegações parlamentares das nações participantes da
Rio+20 para oferecer uma contribuição do parlamento
mundial às discussões.
Sr. Presidente, no momento em que comemoramos mais um Dia Mundial do Meio Ambiente, volto meu
coração e minha mente para o meu querido Amazonas e reaﬁrmo o meu compromisso inalienável, tantas
vezes mencionado nesta Casa, de defender a maior
ﬂoresta tropical do mundo e garantir os direitos de cidadania: direito à saúde, direito à educação, direito ao
saneamento, direito ao emprego e direito à informação
aos 25 milhões de amazônidas que vivem em nossas
cidades e ﬂorestas.
É importante, Sr. Presidente, destacar que o relatório Focus do dia de hoje, mais uma vez, reposiciona a
previsão de crescimento do PIB para nada mais nada
menos do que 2,53 para o ano de 2012.
Portanto, as medidas que foram adotadas pela
Srª Presidenta, na semana passada, no que diz respeito ao fortalecimento da Zona Franca de Manaus e
do Polo Industrial de Manaus, em relação à questão
dos ciclomotores, das motonetas, como são conhecidas, em relação à questão do ar-condicionado split,
dos micro-ondas e, principalmente, Sr. Presidente, na
reposição – e aqui quero fazer uma justiça ao Ministro
Guido Mantega – das condições de competitividade
para o arranjo produtivo do concentrado de bebidas
não alcoólicas na Zona Franca de Manaus. Reﬁro-me
mais especialmente ao guaraná, uma fruta tipicamente
amazonense e amazônica, que produz o seu extrato
de guaraná na cidade de Manaus e gera milhares de
ocupações econômicas no interior do Estado do Amazonas, sem que isso, Sr. Presidente, provoque e aumente o desmatamento e, ao mesmo tempo, melhora
a condição de renda, a condição de desenvolvimento
humano e as possibilidades de melhoria da qualidade
de vida do povo amazonense.
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Temos repetido à exaustão que é bem mais fácil
ser ambientalista em Copacabana e na Avenida Paulista do que nas ﬂorestas do Amazonas e da Amazônia.
Não se trata, portanto, Sr. Presidente, de uma
mera ﬁgura de retórica, mas do resultado da experiência por mim acumulada ao longo de mais de uma
dezena de anos em contato direto com os desaﬁos de
implementar práticas de desenvolvimento humano e
sustentável no Amazonas.
Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de lembrar
aqui inúmeras dessas ações. Criamos novas áreas de
unidade de conservação, para que pudéssemos formar
um mosaico de unidades de conservação que pudesse
proteger a Floresta Amazônica do avanço da fronteira
agrícola de forma indiscriminada. Implementamos diversos mosaicos de unidades de conversação, como
verdadeiro laboratório a céu aberto, dominado por
ﬂorestas de terra ﬁrme, altas e ricas em espécies de
plantas, ﬂorestas, de igapó ao longo dos rios e manchas
de cerrado isoladas no mar de ﬂoresta, que são sinais
da mudança climática ocorrida há milhares de anos
no que chamamos de campos naturais da Amazônia.
Isso, Sr. Presidente, leva-nos à conclusão de que
a Amazônia precisa não só de desenvolvimento sustentável, mas também ser compreendida cada vez mais,
não apenas por parte do Brasil, mais principalmente
pelas comunidades internacionais, que são muito bem-vindas à Rio+20, mas está na hora de olhar para a
Amazônia não apenas como uma área de preservação ambiental, mas, acima de tudo, como uma área
de conservação e desenvolvimento sustentável, onde
a ﬁgura do ser humano, do cidadão, do pai, da mãe,
dos ﬁlhos, daqueles que guardam a ﬂoresta brasileira – este que é o maior patrimônio da biodiversidade
da humanidade e do Brasil – possa, efetivamente, ter
novas oportunidades de emprego e de renda.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Por isso, para encerrar, Sr. Presidente, quero aqui
louvar a iniciativa da Presidenta, na semana passada,
em relação ao Polo Industrial de Manaus, que é responsável por boa parte da conservação e do ﬁnanciamento do desenvolvimento econômico da nossa região
e do Amazonas.
Noventa e oito por cento da nossa ﬂoresta encontra-se preservada. Boa parte disso porque nossa
atividade econômica advém de um polo industrial que
não se utiliza da pressão sobre a ﬂoresta para sua atividade econômica.
Portanto, valorizar o guaraná, valorizar o arranjo
produtivo do açúcar mascavo, valorizar os produtos
sustentáveis da ﬂoresta por meio da Zona Franca de
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Manaus, por meio daquilo que chamamos de Zona
Franca Verde, é fundamental para que possamos implementar uma economia verde que combata a pobreza,
que combata a miséria e que crie novas expectativas
de desenvolvimento humano.
Por ﬁm, Sr. Presidente, eu queria cumprimentar
e saudar um companheiro amazônida como nós, Senador Anibal, o nosso Senador Mozarildo Cavalcanti,
que hoje está aniversariando. Em que pese à ausência
do nosso querido e permanente Senador Mozarildo
Cavalcanti, quero, em nome da Liderança do Governo,
cumprimentá-lo, nosso companheiro, nosso colega do
PTB de Roraima, o nosso querido Senador Mozarildo
Cavalcanti, desejando-lhe saúde, paz, prosperidade e
que Deus possa abençoar a ele e a sua família com
grande bondade.
Portanto, Sr. Presidente, que Deus abençoe a
Amazônia e que Deus toque o coração das lideranças
internacionais para que o protagonismo brasileiro, que o
protagonismo da liderança da Presidenta Dilma, possa
fazer com que as lideranças internacionais reconheçam a importância da valorização do desenvolvimento
de políticas sociais, ambientais e econômicas para a
conservação da ﬂoresta Amazônica e para a criação
de uma nova fronteira de economia, baseada na biodiversidade da nossa Amazônia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senador Eduardo Braga.
E agora, com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, peço a V. Exª que me inscreva para falar
pela Liderança, depois da Ordem do Dia, se não chegar o horário da inscrição feita.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, subo
a esta tribuna para registrar que o Senado tem uma
grande oportunidade nesta semana de aprofundar a
democracia no nosso País.
Eu tenho dito – e reitero – que nós evoluímos
muito nos últimos trinta anos. É importante registrar
que há pouco mais de trinta anos nós vivíamos numa
ditadura. Hoje, além de ter uma imprensa livre e que
pode se manifestar abertamente, nós evoluímos com a
aprovação da Lei da Ficha Limpa, com a Lei da Transparência, com a Lei de Acesso à Informação, com a
instalação da Comissão da Verdade, e isso não é pouca coisa para um País, que, como eu disse, há trinta
anos, vivia numa ditadura. É importante registrar que
todos esses avanços contaram com o apoio do Congresso Nacional, ou tiveram origem, alguns deles, no
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Congresso Nacional, a iniciativa foi de origem do Congresso Nacional, ou, como no caso da Lei da Ficha
Limpa, a partir de uma grande mobilização nacional.
É importante registrar também que as últimas
manifestações da população brasileira, especialmente
dos jovens que foram às ruas defender a democracia,
defender o aprofundamento da democracia, tinham
como uma de suas grandes bandeiras o voto aberto
e o ﬁm da corrupção.
É claro que a Lei de Acesso à Informação como
a Lei da Transparência contribuem, efetivamente, para
a redução, para o controle da corrupção no nosso País
ao colocar luzes sobre os processos administrativos
e ao permitir que qualquer cidadão possa ter conhecimento dos atos da administração pública. Ou seja,
aprofundando os instrumentos de controle social da
nossa população.
E, agora, o Senado tem uma grande oportunidade
porque o Presidente Sarney, ouvindo o apelo de diversos parlamentares desta Casa – e eu me incluo entre
eles –, de colocar para a apreciação do Plenário do
Senado Federal proposta de emenda à Constituição,
que já está pronta há muito tempo, para ser apreciada por este Plenário, que termina com o voto secreto,
instituindo o voto aberto.
Temos diversas proposições. Temos uma mais
adiantada, na Câmara dos Deputados, que já foi aprovada em primeiro turno – e que bom que a Câmara dos
Deputados, respondendo a um estímulo do Senado
Federal, esteja se adiantando e se articulando para
votar em segundo turno a PEC do voto aberto naquela
Casa, o que permitiria que, rapidamente, esse tema pudesse ser apreciado pelo Plenário do Senado Federal.
Mas temos aqui, também, duas proposições prontas para serem apreciadas e votadas pelo Plenário do
Senado Federal. Duas delas de autoria do ex-Senador
Sérgio Cabral e do Senador Alvaro Dias, que foram
apensadas e que tem um substitutivo do Senador Antonio Carlos Valadares, que abre todas as votações para
governador de território, para presidentes e diretores
do Banco Central, diretores titulares de outros cargos
que a lei determinar, chefes de missão diplomática de
caráter permanente, perda de mandato parlamentar e
rejeição de veto presidencial e mantém o voto secreto
apenas para aprovação de magistrados ou ministro
do Tribunal de Contas da União e procurador-geral
da República.
A outra, de autoria do Senador Paulo Paim, torna
aberto todas as alternativas, todas as votações no âmbito do Congresso Nacional, consagrando o voto aberto
em todas as votações, que é o mesmo texto aprovado
em primeiro turno pela Câmara dos Deputados.
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É importante, Sr. Presidente, que o Senado deﬁnitivamente se debruce sobre esse tema e possa
aprová-lo, na quarta-feira, na minha opinião. Faço aqui
essa sugestão aos líderes partidários, solicitando a quebra do interstício para que ela já possa ser apreciada
também em segundo turno na mesma quarta-feira, e
assim possamos ter aprovado o voto aberto no âmbito do Plenário do Senado Federal e conclamando a
Câmara dos Deputados a apreciar a matéria aprovada
pelo Senado. Mas, se também a Câmara Deputados
aprovar a PEC em segundo turno e ela vier para o
Senado, também sugiro que possamos priorizar essa
pauta no Plenário do Senado Federal para a instituição do voto secreto.
Agora, Sr Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares,
conversando com alguns senadores, a gente percebe
que há um sentimento majoritário de apoio ao voto
secreto, embora alguns entendam que o voto secreto
deva ser – como no caso do Senador Paulo Paim –
para todas as votações, alguns entendem que deve ser
preservado o voto secreto para apreciação de vetos da
Presidência da República, pela força de pressão que
o Poder Executivo pode exercer sobre a vontade do
parlamentar; alguns defendem também que se mantenha secreta a apreciação de ministros de tribunais
superiores, mas o que entendo que é absolutamente
inadmissível, que só um corporativismo ultrapassado,
um corporativismo que precisa ser extirpado deﬁnitivamente é a utilização do voto secreto para apreciação
de perda de mandato parlamentar. Não vejo sentido
algum na permanência dessa opção, dessa determinação de voto secreto na apreciação de perda de
mandato parlamentar por falta de decoro. Entendo que
isso precisa ser modiﬁcado e o Senado tem que dar
um exemplo em relação a isso. E digo mais, Sr Presidente, como a Constituição deﬁne, determina que nós
tenhamos a liberdade de expressão, eu entendo que
todo senador tem o direito de expressar a sua posição
no ato de votação, entendendo o voto secreto como um
direito que o representante tem de usar no momento
de sua votação até para se precaver contra eventuais
pressões. Mas isso não pode ser uma obrigação do
parlamentar, Senador Pedro Taques, porque entendo
que a obrigação do voto secreto – especialmente no
caso da perda de mandato parlamentar – estaria infringindo um direito do senador como representante
da população de expressar livremente a sua opinião,
a sua posição como expressa a Constituição do Brasil.
E ouço com muita alegria o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Rodrigo Rollemberg, este é um tema, hoje, precioso
nesta Casa. Nós temos que mudar a realidade do que
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é escondido, temos que mudar a realidade daquilo que
é escamoteado porque é sigiloso, secreto, reservado.
Não há razoabilidade para que um senador possa votar
e não revelar em que votou, de que maneira votou. A
Constituição estabelece algumas exceções do segredo, do secreto, do reservado. Por exemplo, derrubada
do veto, está lá no art. 66, § 4º, está lá a derrubada do
veto. Na derrubada do veto, nós temos aí a força do
Executivo e de outro lado um parlamentar que vai inﬁrmar o que disse o presidente da República ao vetar.
Aqui nós temos um Poder e desse lado o parlamentar
na sua hipossuﬁciência nessa relação, vamos chamar
assim. Outro exemplo, o art. 52 da Constituição fala
a respeito da votação de autoridades por esta Casa.
Nós votamos aqueles indicados pelo Presidente para
Ministro do Supremo Tribunal Federal. Imaginem, o
Senador vota e daí a pouco ele é julgado por aquele
ministro. Eu penso, já encerro, para não atrapalhar a
vossa fala, que a votação do parlamentar na cassação
de mandato, esta tem que ser uma votação aberta, em
nome da República, não só em razão desse famoso
caso que estamos a viver, não só em razão disso, mas
em razão da necessidade de que nossos eleitores possam saber de que maneira nós votamos em casos concretos, como é caso da cassação de mandato. Quero
parabenizá-lo por isso. Vou votar favoravelmente a esta
PEC. Hoje, penso, não exista nenhuma proposta de
emenda à Constituição mais importante do que esta
porque é o momento de aﬁrmação desta Casa como
uma Casa republicana, como uma Casa que defende
os ideais que estão previstos no art. 1º da Constituição
da República. Parabéns pela sua fala; nós precisamos
ter coragem de avançar e a coragem para avançar,
neste momento, é a votação desta PEC.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Ouço o Senador Blairo Maggi.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR – MT) – Caro Senador Rodrigo Rollemberg, Sr. Presidente, eu quero
fazer parte dessa discussão, até porque vi na tribuna,
na semana passada, também outros colegas fazendo
as considerações a respeito desse tema. É um tema
interessante, apaixonante aqui para a nossa Casa,
para o Senado Federal. Eu concordo com o Senador
Pedro Taques que nós podemos, sim, votar o voto
aberto para a cassação de parlamentares, para mim
não há diﬁculdade nenhuma nesse sentido. Mas acho
que simplesmente o Senado abrir mão de algumas
prerrogativas que tem de voto secreto é dar ao governo, e aí não interessa quem está do outro lado aqui
no Planalto, a possibilidade de, na hora de votarmos
os vetos, e que é uma coisa que não funciona, quer
dizer, temos vetos de mais de dez anos que estão na
prateleira e não trazem aqui para o plenário do Con-
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gresso Nacional para a gente deliberar sobre eles, se
derrubamos ou não. Então, eu gostaria de deixar o meu
ponto de vista no sentido de que não sou favorável à
abertura absoluta e total das ações aqui da Casa. Há
coisas que devem ser preservadas. Deve-se dar a liberdade ao parlamentar para que não sofra pressão
da mão maior que está do outro lado da rua. Sei que
a mão do governo é uma mão forte e, quando quer,
faz pressões, às vezes, injustas, mas faz. Então, eu
gostaria de expor o meu ponto de vista no sentido de
que para cassação de mandato de parlamentares não
há qualquer diﬁculdade de fazer esse apoiamento, de
dar esse voto também. Mas, já nas outras coisas, eu
gostaria de colocar minha posição de que não devemos
abrir mão da prerrogativa que temos hoje, sob hipótese
de enfraquecermos a própria democracia. Acho que o
voto secreto, como na urna, ele também é importante
para preservar todas as garantias, aqui também deve
ser. Parabéns pelo seu discurso.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Senador Rodrigo, vou subir, daqui a pouco, à tribuna. Vou
falar sobre o assunto, mas, tendo em vista a fala dos
dois últimos apartes, quero entrar nessa disputa para
discordar deles. Eu acho que temos que acabar com
todo o sigilo da votação nossa. Eu não posso acreditar,
Senador Pedro Taques, que, amanhã, um ministro do
Supremo tome posição contra mim porque votei contra
ele numa sabatina. Se esse risco existe, nós estamos
numa situação muito mais grave do que se imagina.
E aí o que a gente tem que fazer é mudar a maneira
como se escolhe um ministro do Supremo. Façamos
concurso, se for o caso. E não estou propondo isso.
Eu não posso imaginar que, na hora de votar um veto
contra o Poder Executivo vou votar com medo do Poder
Executivo. O medo que tenho é do eleitor. Essa é que é
a mão forte: a do eleitor. Não é a do governo federal. Se
o governo federal não ﬁca satisfeito com o voto que eu
dou, ele me põe na oposição. Faz parte da democracia
situação e oposição. Então, sou favorável a abrir todo
tipo de sigilo. E vou adiantar mais um ponto que direi
no meu discurso: sou a favor do voto obrigatório aqui
no plenário. É preciso acabar com essa vergonha de
voto de liderança, que termina servindo como cobertor para esconder em quem cada um da gente votaria.
Não, não podemos ter voto nem secreto nem escondido. Por isso, defendo a proposta da Emenda nº 40, do
Senador Paim, que é a mais radical de todas: acaba
com todo tipo de sigilo do nosso voto. O eleitor tem o
direito de saber como a gente vota para a escolha de
ministro do Supremo, como a gente vota na hora de
discutir os vetos do governo, como a gente vota para
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escolher os presidentes e diretores de agência e como
a gente vota para escolher os embaixadores.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado ao Senador Cristovam.
Vou concluir, Sr. Presidente, registrando que concordo com a posição do Senador Cristovam de que
devemos abrir o voto, dando direito a que o eleitor
conheça, com profundidade e em sua totalidade, a
posição do seu representante.
Agora, quero dizer mais: entendo que devemos
aprovar o voto aberto, esta semana, aproximando-nos
cada vez mais da vontade da população. E, se o consenso para avançar, neste momento, for de aprovar a
emenda à Constituição, o substitutivo do Senador Antonio Carlos Valadares, que o aprovemos, que torna as
votações abertas para governador de território, para
presidentes e diretores do Banco Central, titulares de
outros cargos que a lei determinar, chefes de missão
diplomática de caráter permanente, perda de mandato
de parlamentar e rejeição do veto presidencial.
(Interrupção do som.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – E concluo, Sr. Presidente, dizendo que realmente,
Senador Pedro Taques, é claro que a aprovação dessa
PEC, e o fato de se acabar com o voto secreto para a
apreciação de perda de mandato parlamentar, não tem
a ver diretamente com o caso concreto que o Senado
deverá analisar, nos próximos dias, a depender do resultado do Conselho de Ética, da cassação do mandato
do Senador Demóstenes. Mas é claro que isso enseja
uma circunstância política, uma conjuntura política e
um movimento da opinião pública e que coloca esse
assunto novamente na pauta do Senado. E o Senado
não pode abrir mão de tomar uma decisão que será
histórica e importante, no sentido do aprofundamento
da democracia no nosso País.
Por isso, entendo que devamos aprovar o voto
aberto já. Essa é a minha posição.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Rollemberg.
Agora, com a palavra, pela liderança do PDT, o
Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como disse há pouco o
Senador Pedro Taques, esse é um dos assuntos mais
prementes que nós temos. Até porque, nos próximos
dias, vamos ter que fazer aqui votações importantes e
é fundamental que o eleitorado brasileiro saiba como
vota cada um dos seus representantes.
Senador Pedro Taques, não há democracia sem
o eleitor ter direito ao voto secreto, mas não há de-
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mocracia se o eleito se esconde por trás do voto secreto. Ao mesmo tempo em que se garante o segredo
do eleitor, deve-se garantir a transparência dos votos
dos eleitos. E a única maneira clara que a gente tem
de prestar contas ao nosso eleitorado é dizendo como
vota. Isso não quer dizer que a gente deva votar conforme a vontade de um, dois, três, quatro, cinco eleitores, até porque os eleitores pensam diferentemente.
Nós temos que votar com a nossa consciência, mesmo
que o eleitor não goste, mas que ele saiba que a gente
votou dessa maneira; que ele possa ter o direito de,
na próxima eleição, dizer: esse aqui votou de maneira
diferente da que eu esperava.
Eu aqui não me sinto obrigado a fazer pesquisa
de opinião entre os eleitores de Brasília, para saberem como votar. Quero votar sem trair nada dos meus
compromissos de campanha e nada da minha consciência; e meus compromissos de campanha estão
sintonizados com a minha consciência, mesmo que
muitos tenham votado em mim porque achavam que
o outro era pior e não porque achavam que eu fosse
o bom. Isso acontece em toda eleição.
Eu quero votar “sim” na PEC nº 50, do Senador
Paulo Paim, porque acaba o segredo em todas as
votações. E essa eu acho que é a correta. Não vejo
por que, uma instituição que funciona bem, ao eleger
um ministro do Supremo, ele venha a tomar posição
contrária a um senador que faça uma sabatina dura
contra ele. É até possível que isso aconteça, mas as
instituições é que estão ruins. Não é a transparência
do voto que está ruim.
Além disso, se for assim, os que são da sabatina
não têm direito ao segredo, e não tem como ter direito
ao segredo. Acho que quem vota aqui tem direito, já
criamos dois tratamentos diferentes entre os Senadores, os da CCJ e os outros. Nós temos que acabar com
o medo. O medo é a guilhotina do mandato; o medo é
a guilhotina, portanto, da democracia.
Não podemos ter medo de que o Governo Federal, o Poder Executivo vá impor a sua vontade na hora
de votarmos um veto. Pode acontecer, sim, porque a
democracia é frágil. Mas o que pode fazer o Poder Executivo se a gente não votar como ele? Considerar-nos
de oposição. Muito bem. Está aqui entrando o Senador
Alvaro Dias. O senhor é de oposição e não tem nada...
Isso é até bom. Felizmente, aqui há oposição. Então, a
gente tem que votar, quando for preciso, contra o veto.
Aí, alguns vão dizer: eu sou do Governo e quero votar contra o Governo, mas não quero que ele saiba. O
nome disso é covardia. E essa covardia é a guilhotina
do bom exercício do mandato.
Por isso, a proposta que vou defender aqui – e
eu espero que seja amanhã ou quarta-feira – é a de
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acabar todo sigilo. Nós votamos aqui os embaixadores. Será que algum embaixador cujo nome a gente
votou contra vai tratar mal a gente quando a gente for
ao país dele? Se ele ﬁzer isso, primeiro, ele merecia
o nosso voto contrário; segundo, a gente pode viajar
sem precisar de embaixador dando apoio à gente, mas,
sobretudo, sem precisar vender o nosso voto para ter
esse apoio dele.
Mas eu quero dizer, Senador, que vou defender
uma coisa a mais, embora não esteja na PEC: fazer
obrigatório o voto dos Parlamentares em todas as decisões que passam aqui. O eleitor é obrigado a votar.
O eleitor que falta à votação tem que pagar multa.
Aqui, nós podemos faltar à votação, e não há nenhuma punição. Mais que isso: nós não precisamos nem
votar; o Líder vota por nós. Essa vergonha do voto do
corpo: “quem estiver de acordo ﬁque como está”. Eu
quero votar é com a minha cabeça, com o meu cérebro, apertando com os dedos o painel publicamente.
Eu não quero continuar votando com o corpo, ﬁcando
parado para ser a favor. Mas é assim que a gente faz
aqui. Temos de fazer o voto obrigatório. E alguns dizem:
o Senado, nessas condições, pararia de funcionar, porque, se formos obrigados a votar aqui, nunca haverá
quórum para nada. Então, mudemos o Regimento do
funcionamento do Senado, mas acabemos com essa
prática de voto secreto e voto escondido. O voto secreto é aquele que é dado sem que o eleitor saiba como
você votou; o escondido é aquele em que você ﬁca por
trás do seu Líder e deixa que o Líder vote, e você não
assume a sua posição diante da opinião pública e do
eleitor. Fim do voto secreto e início da obrigatoriedade do voto do Parlamentar em todas as questões que
precisem passar pelo voto.
Era isso, Sr. Presidente, que eu queria manifestar
em relação ao voto que darei esta semana ainda, eu
espero, no tocante ao segredo do voto de Parlamentar.
Segredo para nada!
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Vamos abrir a

ORDEM DO DIA
Mas, como não há quórum para deliberar sobre
as Propostas de Emendas à Constituição referentes
aos itens nºs 1 e 2, vamos transferir a Ordem do Dia
para amanhã.
Se bem que estamos abertos à discussão para o
Item 3 da Ordem do dia, que é a Proposta de Emenda
à Constituição nº 103, de 2011.
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Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 103, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 103, de 2011, tendo como primeiro
signatário o Senador Delcídio do Amaral, que
acrescenta o inciso VIII-A ao § 2º do art. 155
da Constituição Federal, para modiﬁcar a sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações realizadas de forma não presencial e
que destinem bens e serviços a consumidor
ﬁnal localizado em outro Estado.
Parecer sob nº 486, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;
Relator: Senador Renan Calheiros, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece, com votos contrários da Senadora
Marta Suplicy e dos Senadores Eduardo Suplicy e Aloysio Nunes Ferreira.
São os seguintes os itens que tramitam
em conjunto
Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 56, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº 56,
de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que altera os incisos VII e
VIII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal
para dispor sobre a alíquota interestadual do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação, quando a operação ou a prestação ocorrer no âmbito do comércio eletrônico.
Item 5:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 113, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº
113, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Lobão Filho, que altera o inciso VII
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do § 2º do art. 155 da Constituição Federal para
dispor sobre a alíquota interestadual do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação nas operações e prestações
de serviços interestaduais que destinem bens
e serviços a consumidor ﬁnal não contribuinte.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A matéria constará da Ordem do Dia, durante
cinco sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por um terço no mínimo
da composição do Senado, nos termos do disposto no
art. 358, do Regimento Interno.
Às propostas foram apresentadas as Emendas
nºs 2 a 4, de Plenário.
Discussão da proposta e emendas.
Algum orador inscrito para tratar da matéria?
(Pausa.)
Nenhum orador inscrito.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da
discussão.
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
Valdir Raupp, que altera a redação do art.
3º da Emenda 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.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Terceira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro sig-
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natário 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.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 536, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei da
Câmara nº 137, de 2010 com os Projetos de Lei do Senado nºs 522, de 2007 (e seu apenso PLS nº 620/11)
e 182, de 2012, por versarem do mesmo assunto. –
Senador José Agripino, Líder dos Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Voltamos à lista dos oradores inscritos.
Agora fala, pela Liderança do PSDB, o Senador
Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, creio que, há pelo menos
seis anos, tenho comparecido a esta tribuna para manifestar inconformismo em relação a empréstimos do
BNDES a países, especialmente, da América Latina,
pequenos países. O que se veriﬁca é que grandes empreiteiras vêm, há algum tempo, cooptando governos
de países menos desenvolvidos para a realização de
grandes obras de infraestrutura, mediante ﬁnanciamento do BNDES e mediante o compromisso do direcionamento dos contratos de execução.
Na semana passada, o Governo anunciou ﬁnanciamento para o aeroporto em Gana, na África, mediante empréstimo do BNDES de US$174 milhões. Os
aeroportos no Brasil? Um caos. O Governo privatiza
aeroportos por falta de recursos e ﬁnancia a construção do aeroporto em Gana, na África, com US$174
milhões, a taxas de juros subsidiadas do BNDES.
É evidente que as grandes empreiteiras fazem a
cooptação desses governos, e eles acabam concordando porque as obras, geralmente, são necessárias, e o
dinheiro ﬁca garantido. Assim, as empreiteiras fazem
os seus acertos com calma, sem pressa e mediante,
inclusive, o apoio do Ministério da Indústria e Comércio e do Itamaraty.

48

24786 Terça-feira 12

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Os projetos básicos e executivos, usualmente,
são oferecidos pelas próprias empreiteiras, que também elaboram os orçamentos das obras e criam os
editais de licitação, com os devidos direcionamentos
e facilitações.
Alguns dos países contemplados com a benesse são produtores de petróleo e pagam o empréstimo
mediante triangulação com a Petrobras, que importa
o óleo e paga direto para a empreiteira no Brasil ou
em outro País que for incluído.
Recentemente, a Transparência Brasil denunciou
que essas obras realizadas nesses países afrontam um
acordo celebrado pelo Brasil no sentido de combater a
corrupção internacionalmente. Afrontam porque esse
modelo proporciona a corrupção em países menos desenvolvidos. Com as facilitações oferecidas em função
do empréstimo oferecido pelo BNDES, evidentemente,
se instala um propinoduto nesses países.
Enquanto o Brasil anuncia o ﬁnanciamento de um
aeroporto em Gana, os aeroportos brasileiros estão
em situação de pré-colapso. Não é uma aﬁrmação da
oposição. Segundo estudo do Ipea, dez dos principais
aeroportos já estão operando com capacidade máxima. Eu recordo que um relatório do BNDES, de 2009,
apontava que, dos 20 principais aeroportos brasileiros,
19 apresentam algum tipo de gargalo – pista, pátio ou
terminal de passageiro. A exceção é Viracopos.
A falta de recursos, conjugada a projetos escassos
e planejamento insuﬁciente, é entrave que nos coloca
em situação preocupante no tocante à infraestrutura.
Como a ﬁrma o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor do Centro Brasileiro
de Infraestrutura Adriano Pires, o Governo deveria
promover um grande programa de investimento em
infraestrutura com medidas a estimular a iniciativa privada a fazer a sua parte, em vez de anunciar planos
que são uma colagem de vários projetos individuais.
Exemplo: o PAC.
O total aplicado no País em infraestrutura é de 2%
em relação ao Produto Interno Bruto. Na avaliação de
Adriano Pires, para alcançar um patamar confortável,
o Brasil precisaria elevar esse percentual para 6% do
Produto Interno Bruto. Portanto, de 2% para 6%. Não
podemos contemporizar com o cenário de colapso dos
portos, aeroportos, estradas. A redução dos custos de
transportes, de energia e de logística, para que a produção brasileira tenha mais competitividade, é urgente.
A média de investimentos em infraestrutura, ao
longo do Governo Lula, foi de aproximadamente 1,8%
do Produto Interno Bruto. E como é possível admitir
que o Brasil ﬁnancie obras de infraestrutura em outros países?
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Os investimentos do BNDES na América Latina,
no primeiro mandato do Presidente Lula, foram além
de US$1,41 bilhão. No segundo mandato alcançaram
cerca de US$2,5 bilhões.
Os aportes ﬁnanceiros oferecidos pelo BNDES
à Venezuela são frequentes e expressivos. Um dos
úitimos empréstimos foi no valor de US$746 milhões,
concedidos para ampliação do metrô de Caracas – e
os metrôs brasileiros estão parados; a Ferrovia Norte-Sul está parada; as obras de infraestrutura no País,
quase todas elas, estão paralisadas. Outra obra que
contou com ﬁnanciamento naquele país foi a hidrelétrica de La Vueltosa. Estão sendo negociados mais
US$4,3 bilhões para projetos de infraestrutura e de
indústrias de base do país com o BNDES – eu disse
US$4,3 bilhões.
Os ﬁnanciamentos concedidos pelo BNDES ao
Paraguai são igualmente signiﬁcativos. Uma das últimas operações de peso foi a oferta de ﬁnanciamento
de US$1 bilhão para projetos de industrialização naquele país.
Não são apenas os países do nosso entorno os
beneﬁciados: os que mais receberam do BNDES, entre
2007 e 2009, são a República Dominicana, com 19,9%
dos investimentos; o Chile, com 10%; Venezuela, 9,8%;
e outros países, com 4,7%.
Em 2009, Argentina, República Dominicana,
Equador, Venezuela e Chile lideraram a lista dos tomadores de empréstimos do BNDES. O Banco ﬁnanciou obras do metrô de Santiago.
O BNDES está presente no ﬁnanciamento das
Hidrelétricas Pinalito, Palomino e Las Placetas, na República Dominicana, do Aqueduto Noroeste e do projeto
de sinalização viária de estradas em Santo Domingo.
O BNDES está presente na ilha de Fidel Castro.
Em 2008, foi autorizada a abertura de linhas de ﬁnanciamento do banco para Cuba, com recursos de um
US$$1 bilhão, a serem aplicados em obras de infraestrutura naquele país.
No continente africano, a linha de crédito criada
pelo BNDES para obras de infraestrutura em Angola
foi de US$1,5 bilhão. O BNDES ﬁnancia obras de infraestrutura também em Moçambique: a transformação
da base aérea de Nacala em aeroporto civil internacional (US$80 milhões). O empréstimo, esse enquadrado
numa linha de crédito de US$300 milhões aberta pelo
governo do Brasil para apoiar projetos em Moçambique.
O registro surreal: o BNDES vai ﬁnanciar US$814
milhões para a Venezuela comprar 20 aeronaves Embraer. As aeronaves integrarão a frota da companhia
estatal venezuelana Conviasa. Disse Hugo Chávez
durante seu programa dominical Alô, Presidente: “Agra-
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decemos muito à Presidente brasileira Dilma Rousseff
pelo crédito que vai nos dar”.
Outro registro surreal: mesmo após o Presidente do Equador, Rafael Correa, ameaçar dar um calote
no BNDES e expulsar empreiteira brasileira, o Banco
analisa uma linha de ﬁnanciamento no valor US$124,8
milhões para a construção da hidroelétrica Manduriacu.
Registro surreal número três: O BNDES ﬁnancia
uma polêmica rodovia na Bolívia que se tornou pivô de
protestos em todo o país. Além do impacto ambiental
e invasão de áreas indígenas, a estrada facilitaria o
transporte da folha de coca.
A estrada foi projetada inicialmente para ter 306km
e foi dividida em três partes, sendo que o trecho dois,
de 177km, atravessaria o Território Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). A obra, orçada em
US$ 415 milhões, conta com um ﬁnanciamento de
US$332 milhões do BNDES.
O confronto aberto entre Evo Morales e grupos
indígenas em torno da polémica estrada ganhou contornos preocupantes. O caso é tão rumoroso que o
BNDES se viu compelido a propor um novo contrato
para a execução da rodovia – a construtora OAS executa a obra.
Sr. Presidente, há um bom tempo nós estamos
tratando desse assunto. Já encaminhamos ao Tribunal
de Contas da União solicitação de auditoria em relação
aos contratos celebrados pelo BNDES com outros países através de empreiteiras brasileiras. Já ﬁzemos ao
BNDES, através do Ministério correspondente, o Ministério da Fazenda, os questionamentos por meio de
requerimento de informações, e as informações são,
evidentemente, uma fuga ao fato concreto.
Esta Casa já tentou instalar... O Partido Democratas tomou a iniciativa de liderar a coleta de assinaturas para uma CPI do BNDES, mas também não foi
bem sucedido.
Há uma caixa-preta que precisa ser arrebentada
para que possamos revelar as razões desses empréstimos, as condições em que eles são celebrados com
outros países, haja vista o desvio de ﬁnalidade de um
banco idealizado com objetivos sociais, com o objetivo, evidentemente, de construir uma infraestrutura
competente no País. O “S” ao ﬁnal da sigla signiﬁca
que ele também abriga pretensões de natureza social.
Mas seria melhor que o banco extirpasse da
sigla, que o Governo extirpasse da sigla o “S” ﬁnal,
porque há muito tempo deixou de ser o banco social
e passou a ser um banco de grandes negócios, favorecendo grandes empresários no Brasil e no exterior.
No exterior, governos alimentam grandes empreiteiras na realização de obras, facilitando a propina, já
que a empreiteira que leva o benefício do empréstimo
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obtém o favor da execução da obra, muitas vezes superfaturada. E o Brasil, através do BNDES, estimula a
corrupção em nações vizinhas.
O suporte legal do banco é o seu Estatuto, aprovado pelo Decreto nº 4.418, de 2002. O parágrafo único do seu art. 2º permite ao banco não apenas atuar,
como também criar subsidiárias no exterior, nos termos
da autorização constante do parágrafo único do art. 5º
da Lei nº 5.662, de 1971. Contudo, o art. 3º do Estatuto
deixa claro que o BNDES tem por objetivo primordial
apoiar programas, projetos, obras e serviços que se
relacionem com o desenvolvimento econômico e social
do nosso País e isso não tem sido feito.
O art. 9º do Estatuto reitera a atuação do banco no
exterior e dispõe sobre o ﬁnanciamento e a aquisição
de ativos e investimentos realizados por empresas de
capital nacional no exterior, desde que contribuam para
o desenvolvimento econômico e social do País – essa
ressalva é muito importante –, ﬁnanciamento e fomento
à exportação de produtos e serviços, inclusive serviços
de instalação, compreendidas as despesas realizadas
no exterior associadas à exportação. Portanto, a porta está muito aberta, está escancarada para a evasão
de recursos fundamentais para o desenvolvimento do
nosso País, recursos que faltam aqui.
O item VI do art. 9º dispõe sobre a contratação
de estudos técnicos e a prestação de apoio técnico e
ﬁnanceiro, inclusive não reembolsável, para a estruturação de projetos que promovam o desenvolvimento
econômico e social do País ou sua integração à América Latina.
Ora, o que se percebe mediante a farra de investimentos do banco pelo mundo afora é que as suas
permissões estatutárias estão sendo ampliadas sem
muita cerimônia mediante livre interpretação.
Destacamos que essa relação que diz respeito à
integração do Brasil à América Latina parece ser um
balizador que não autoriza investimentos na África por
exemplo. E o que nós estamos anunciando hoje aqui é
um investimento de mais de US$140 milhões na África.
Vamos parar por aqui, mas o que se percebe mediante
a farra de investimentos é muito grave. O banco poderá alegar que o ﬁnanciamento do aeroporto de Gana
atende à política de incentivo à exportação de serviços
e produtos brasileiros, mas essa é uma questão que
deve estar comprovada tecnicamente no processo de
concessão do ﬁnanciamento.
E quem autoriza esse ﬁnanciamento? E quem
analisa, tecnicamente, o ﬁnanciamento, os termos do
ﬁnanciamento? Assim, estando o BNDES sob a supervisão do Ministério da Indústria e Comércio, também
está sujeito às ﬁscalizações e auditorias do Tribunal de
Contas da União, que poderá, a qualquer momento ou
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mediante requisição do Congresso Nacional, realizar
diligência/auditoria para veriﬁcar a idoneidade, sob o
ponto de vista legal e estatutário, das atividades do
BNDES no exterior.
Seria importante, agora, Sr. Presidente, pedir
ao Tribunal de Contas da União que se manifestasse
sobre esse novo empréstimo. Há indícios de irregularidades no empréstimo concedido ao país africano,
porque o Estatuto não autoriza. Há uma ressalva que
diz respeito ao relacionamento do Brasil com países
da América Latina, o que leva o Governo a interpretar a seu bel-prazer para fazer concessões e oferecer
benesses que não são oferecidas aos brasileiros, gerando empregos lá fora quando poderia gerá-los aqui,
no nosso País. Mas, neste caso, sobretudo, este fato
que nos autoriza vir à tribuna para protestar diz respeito a um novo empréstimo que extrapola os limites
da América Latina e chega à África, exatamente em
Gana, para a construção de um aeroporto por US$174
milhões do BNDES.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, mais uma
vez protestando contra esse desvio de ﬁnalidade. O
BNDES não foi criado há tanto tempo para fazer favores a países vizinhos. Antes dos deles, os nossos
interesses.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT –
MT) – Parabéns, Senador Alvaro, pelo pronunciamento.
Falará agora, como orador inscrito, o Senador
Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Pedro Taques, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, quero aproveitar a primeira etapa deste meu
pronunciamento, para dizer que existe uma proposta
de minha autoria em apreciação na Comissão de Educação que tem por objetivo tornar o Enem obrigatório
a todos os estudantes concludentes do ensino médio,
exatamente para tirar aquela maquiagem de as escolas
escolherem seus melhores e os orientarem a fazer o
exame do Enem de tal maneira que não haja clareza
absoluta quanto ao verdadeiro nível e a qualidade de
ensino médio praticado no Brasil.
Se tornamos o Enem uma obrigatoriedade para
todos os estudantes concludentes do ensino médio,
teremos um retrato mais preciso da qualidade do ensino no Brasil.
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Acredito que a aprovação dessa matéria seja uma
contribuição importante do Senado, do Congresso Nacional. Esse projeto, certamente, entrará na pauta da
reunião de amanhã da Comissão Educação, e espero contar com o voto da maioria dos Senadores para
tê-la aprovada.
Ao mesmo tempo, gostaria de lembrar que o
Secretário de Educação do Acre, Daniel Zen, juntamente com a Reitora da Universidade Federal do Acre
e alguns integrantes da Bancada Federal do Estado,
Deputado Sibá Machado, Deputada Perpétua Almeida, trouxeram ao conhecimento do Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
(Inep) que três, dos 22 Municípios do Acre, não são
contemplados com as provas do Enem. Foi feita uma
solicitação por parte da Universidade Federal do Acre
e do Governo do Estado, para que esses Municípios
também tenham o direito de realizar esses exames,
uma vez que o deslocamento dos alunos concludentes
do ensino médio para os municípios próximos é muito
difícil. Se há algum tipo de diﬁculdade para que o Inep
execute ou faça o deslocamento de aplicadores para os
Municípios de Santa Rosa, Jordão e Marechal Thaumaturgo, Municípios que não têm ligação rodoviária
Santa Rosa, Jordão e Marechal taumaturgo, que
são Municípios que não tem ligação rodoviária, teriam
que fazer ou via aérea ou pelos rios, o Governo do Acre
se propõe até a ajudar no deslocamento desses avaliadores, aplicadores das provas, mas o fundamental é que
haja prova do Enem em todos os Municípios do Acre.
Como a gente imagina, também, o ideal é que
essas provas sejam aplicadas onde houver uma escola
de ensino médio no Brasil. O ideal é que todas as escolas de ensino médio em todos os Municípios brasileiros tenham oportunidade de fazer o teste do Enem
com os seus alunos, tanto para provar a qualidade do
ensino praticado na instituição quanto para oportunizar
a esses alunos acesso à universidade pública a partir
das suas notas no Enem.
Hoje à tarde, eu tive uma conversa com o Sr. Marcos Soares, que é chefe de gabinete do Presidente do
Inep, Prof. Luiz Cláudio Costa, e ele disse que esse
tipo de pleito, na realidade, na medida do possível, está
sendo atendido pelo Inep, e a gente ﬁca na esperança
de que os Municípios de Santa Rosa, Jordão e Marechal Taumaturgo, nos termos do que foi pedido pelo
Governo do Estado do Acre, através da Secretaria do
Estado de Educação e da Universidade Federal do Acre,
também sejam atendidos com a realização das provas
do Enem e a gente vai ﬁcar na expectativa de que as
autoridades do MEC, principalmente do Inep, viabilizem o atendimento a esse pleito, que é justíssimo por
parte dos alunos de ensino médio desses Municípios.
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Gostaria de aproveitar a sessão de hoje, Sr. Presidente, para registrar o meu cumprimento ao Presidente
do Senado, Senador José Sarney, pela oportunidade
histórica que ele está nos oportunizando de votarmos
aqui no Plenário, a partir desta semana, matérias que
tratam da extinção ou da limitação do voto secreto nas
decisões do Senado e da Câmara, inclusive para a
perda de mandato parlamentar. Na prática, na próxima
quarta-feira, depois de amanhã, dia 13, começaremos
a votar a Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de
2006, de autoria do Senador Paulo Paim. Temos ainda
tramitando a PEC nº 38, de 2004 e a PEC nº 86, de
2007, do Senador Álvaro Dias.
Politicamente, na quarta-feira este Senado deverá
começar a votar iniciativas absolutamente sintonizadas
com o atual momento da democracia do nosso país.
As propostas que estabelecem o voto aberto do
Legislativo sobre a perda de mandato de deputado ou
senador estão alinhadas com os desejos da sociedade
brasileira, que reivindica mais transparência nas decisões do Senado Federal e da Câmara,
Devemos estabelecer, hoje, dois cenários para
o voto.
O voto secreto do eleitor é uma conquista do
povo brasileiro. Como já sublinhou desta tribuna o nobre Senador Pedro Simon e outros senadores, como
o Senador Pedro Taques, o Senador Randlofe Rodrigues, o Senador Cristovam Buarque, que hoje mesmo
se manifestou a esse respeito, os quais tenho a honra
de citar, e me somo a cada uma dessas pessoas que
fazem essa defesa, o voto do eleitor deve ser secreto
para que ele possa votar sem pressões, sem possíveis
ameaças à sua liberdade.
O voto secreto do eleitor é o direito de votar sem
que outros saibam qual foi essa escolha a menos que
ele próprio o diga.
No Brasil, o voto secreto do eleitor foi implantado
pela primeira vez no pleito de 1925 do Centro Acadêmico XI de Agosto, entidade que representa até hoje
os estudantes da Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo.
Posteriormente, houve uma experiência em Minas Gerais, em 1929, em uma votação suplementar
para vereador. E foi institucionalizado, em 1932, pelo
primeiro Código Eleitoral do Brasil.
A votação secreta para o eleitor também tem o
objetivo de proibir a compra de votos, garantindo a
democracia total.
No entanto, o voto de representantes públicos,
no exercício de sua função, deve ter outra natureza.
Vale ressaltar a este respeito do voto secreto do
eleitor que, lá no Acre, quando houve aquele combate frenético ao crime organizado, com a contribuição
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importante do Senador Pedro Taques, que à época
era procurador da República, uma das investigações
e um dos crimes praticados era justamente o do aliciamento do voto a partir da captura dos títulos dos
eleitores. Havia uma prática de seqüestro dos títulos
dos eleitores e a ameaça direta aos eleitores no seguinte sentido: nós sabemos onde você vota, qual é
a sua seção e nós vamos saber se há ou não o voto
para o candidato A ou o candidato B.
Um dos crimes praticados que ﬁcou amplamente
conhecido naquele momento. Então é mais do que justiﬁcável que o eleitor tenha o seu voto absolutamente
secreto, porque é uma questão de segurança e de total
liberdade para ele poder votar com suas convicções,
com suas certezas e, ao mesmo tempo, se for do seu
interesse, de sua intenção tornar pública essa sua intenção é um direito que lhe assiste. Mas o fundamental é que para o seu eleitor comum é lícito, é correto e
é salutar para a democracia que ele tenha mantido o
seu voto como secreto.
Agora, para o eleito realmente o melhor é que
ele preste conta aos seus eleitores sobre quais são
as suas posições em cada um dos assuntos que são
discutidos no Parlamento, seja aqui no Senado, seja
lá na Câmara Federal. É importante que os eleitos
prestem contas do seu voto.
A Constituição estabelece o voto secreto nas
seguintes deliberações: perda de mandato (artigo 55);
apreciação de veto presidencial (artigo 66); e para a
indicação de magistrados, ministros do TCU (Tribunal
de Contas da União); Governador de Território; Presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral
da República e chefes de missão diplomática (artigo
52). A análise dessas indicações é competência privativa do Senado Federal.
As Propostas de Emendas à Constituição que
entram em pauta acabam, essa semana, com o voto
secreto nas decisões sobre a cassação de mandatos
parlamentares.
Defendemos que esse voto deva ser aberto justamente para que possa ser acompanhado e ﬁscalizado pelos eleitores. Isso é ético e justo que os eleitos
prestem contas aos seus eleitores sobre cada uma
das suas posições.
Não há mais espaço para que no Brasil, possa
haver votação secreta para perda ou não do mandato parlamentar. Se houver pressão de qualquer tipo
sobre o parlamentar para que ele vote de uma forma
ou de outra, será sempre uma opção do parlamentar
rejeitá-la ou não.
Inclusive no debate de hoje nós ouvimos, Senador
Pedro Taques, que Presidi esta sessão, manifestação
do tipo: - Mas se nos demais assuntos a base aliada
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votar de um jeito e houver pressão do Governo pode
causar um desconforto.
Na realidade o direito ao voto aberto é direito a
transparência e está absolutamente sintonizado com
tudo que a gente está vivendo neste momento. Quando
já tivemos aprovada e sancionada a lei de livre acesso
à informação, quando tomamos atitudes importantes
no sentido de tornar o Parlamento e os organismos
governamentais mais transparentes, então é justo que
encaremos de frente essa discussão no sentido de pôr
ﬁm, em deﬁnitivo, ao voto secreto.
Nesse ponto, quero citar aqui a contribuição de
todos os integrantes da Bancada do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado, porque todos com quem
eu conversei manifestaram essa posição de apoio à
proposição do Senador Paim. E também quero fazer
coro com os nobres Senadores Pedro Taques, Pedro
Simon, Randolfe Rodrigues, Paulo Paim e vários outros
que se manifestaram a esse respeito, a favor do voto
aberto e de que este Senado é o Senado da República
e não o Senado do sigilo.
Cabe a nós Parlamentares uma votação com responsabilidade, consciência e transparência, somando
às leis de transparência, da ﬁcha limpa, de livre acesso
à informação o voto favorável às emendas à Constituição que tratam do voto aberto no Legislativo, que
representará mais um exemplo do avanço democrático
da Legislação brasileira.
Era o que tinha a dizer a esse respeito, Sr. Presidente. E agradeço a oportunidade do pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Parabéns, Senador Anibal, pela sua fala.
Passo a palavra ao Senador Agripino Maia, que
falará pela Liderança do Democratas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, os jornais de ontem e de hoje, nas suas
manchetes principais, estão cheios de menções à crise na Europa e ao socorro à bola da vez – no sentido
negativo, lamentavelmente –, que é a Espanha. E os
jornais de hoje exaltam o pedido de socorro que a Espanha teve a coragem de fazer. Coloca nestes exatos
termos: a Espanha teve a coragem de fazer. O Presidente Rajoy teve a coragem de pedir 100 bilhões de
euros para salvar a banca espanhola.
E alguns jornais do Brasil tecem comentários
positivos à iniciativa do governo espanhol pelo fato
de afastar da perspectiva de diﬁculdades um banco
espanhol que, na verdade, tem um branch, um ramo
brasileiro, que é o Santander, que não é um banco
como o Cruzeiro do Sul. É um banco que está na asinha do automóvel de Fernando Alonso, na Fórmula 1.
Tem agência pelo Brasil inteiro. Tem milhares de depo-
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sitantes e milhares de aplicadores pelo Brasil inteiro.
E é lucrativo no Brasil.
Falo isso porque a crise espanhola deve signiﬁcar um alerta real para os brasileiros e para o Governo do Brasil. Se o Governo do Brasil adota posturas
responsáveis, e precisa fazê-lo, tem a obrigação de
botar uma lupa no que está ocorrendo neste momento na Espanha.
Presidente Pedro Taques, esse socorro de 100
bilhões de euros, que não sei se vai ser concedido pelo
Banco Central Europeu ou pelo FMI, mas alguma coisa
virá para evitar uma convulsão na zona do euro, porque a Espanha é a quarta economia da zona do euro.
Não é Portugal nem a Irlanda. É a quarta economia.
Esse socorro virá, mas virá obrigado a que a Espanha
faça agora o dever de casa, ou seja, que discipline o
gasto público, que tenha receitas maiores do que as
despesas, de modo a sobrar dinheiro para honrar seus
compromissos com quem vai emprestar.
Quem vai pagar o pato é o contribuinte espanhol,
que ou vai ter sobretaxação ou serviços públicos menos expressivos, mas o que é fato é que a Espanha
vai ter que apertar o cinto se quiser sobreviver. E quero
eu que sobreviva bem.
E o Brasil? Ah, não, o Brasil é a quinta economia
do mundo. Que quinta! Fragilidade pura, Presidente
Pedro Taques. Era a quinta com dólar a R$1,70. Com
dólar a R$2,05 já é a oitava ou a nona. Veja a fragilidade. Não mudou nada. Mudou só o câmbio, por razões
que vou procurar abordar.
Só com a mudança do câmbio o Brasil despencou de quinta para sétima, oitava economia do mundo,
sem mudar nada aqui dentro. Ou seja, é uma situação
absolutamente artiﬁcial. Artiﬁcial por quê? Porque a
economia do Brasil está fundamentada em coisas que
temos que avaliar. Avaliar para consertar.
Por que o PIB do Brasil cresceu 7% em 2010?
Porque as commodities estavam com preços ótimos,
minério de ferro, soja, carne; o mundo comprador; a
Europa ainda com uma crise pouco esboçada nos
seus grandes compradores; a China a pleno vapor;
e por aí vai. Então, o Brasil bombando, pelas nossas
commodities, que só nós quase temos, e vendíamos
às toneladas, gerando dólar, divisa, porque o Brasil
adotou o modelo de subsidiar as compras com crédito interno. Que tipo de crédito? Crédito consignado
ou Bolsa Família.
O que é Bolsa Família? É uma coisa boa? É boa
sim, porque dá ao pobre a condição de comprar. Agora, é sustentável ou é uma simples doação em que
as pessoas não mantêm a capacidade daquela renda
pelas suas próprias iniciativas? É uma doação, é uma
coisa artiﬁcial, como era o Brasil quinta economia, e
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caiu, em função do câmbio, para a sétima, oitava, e
daqui a pouco será a décima.
O crescimento do PIB, fundamentado na venda
das commodities, fundamentado no Bolsa Família e
no crédito consignado, que fazia com que as pessoas
tivessem dinheiro para comprar, comprar tendo como
pagar, mas comprar da produção interna, quando havia,
ou comprar dos chineses, quando a produção interna
não havia, e decorrente de investimentos externos.
Houve um momento em que o Brasil foi a bola
da vez. Eram toneladas, bilhões e bilhões de dólares
que entravam aqui. Daí o dólar ter chegado ao patamar
de R$1,70. Eu me lembro, Senador Pedro Taques, do
dólar a R$3,50. Eu me lembro de ter viajado e comprado o dólar a R$3,50. Lá atrás. Há cinco anos. E o
dólar a R$1,70. Por conta de quê? Por conta de uma
circunstância completamente artiﬁcial.
A taxa de juros contribuía um pouco para esse
capital especulativo? Contribuía, mas houve um momento em que, pelo mercado interno que se estabeleceu, em decorrência de fundamentos não sustentáveis,
quais sejam, um, crédito consignado, e, dois, Bolsa
Família, havia uma demanda, e o crescimento do PIB
era por demanda não sustentada. O que está acontecendo agora, lamentavelmente? A inadimplência em
função do crescimento da oferta dos créditos não pagos. E as pessoas são as mesmas. Quanto mais você
empresta sem aumento de renda, mais as pessoas
perdem a condição. Se a pessoa continua a comprar
perde a condição de pagar porque topou a sua renda.
Não tem renda adicional. Topou. Topou gera aumento
de inadimplência, que é um sinal de alerta de que a
economia, pelos seus fundamentos de crescer pela
demanda, encostou no limite.
O que está ocorrendo agora? Nossas commodities, com o crescimento a menor da China, com a crise
da Europa, com índices menores de crescimento dos
países asiáticos, nossas commodities estão em baixa.
Em função disso, já ocorreu o fato. O mundo percebeu
– e o capital não é tão vasto –, o mundo já entendeu
que o Brasil não é essa bola da vez toda e já começa
a diminuir o ﬂuxo de investimentos.
Este mês, o ﬂuxo de investimentos só foi positivo
porque ainda houve um superávit da balança comercial,
mas a diferença entre o capital que entrou e o capital
que saiu, sem considerar a balança comercial, já foi
deﬁcitário em US$3 bilhões. Incrível. Há um ano, era
superavitário em US$5 bilhões, US$6 bilhões, US$10
bilhões. Já foi, lamentavelmente, deﬁcitário em US$3
bilhões. Ainda bem que nossas exportações foram
maiores do que as importações e compensaram essa
sangria de cambiais.
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Falo isso porque é muito importante para o Brasil olhar o que está ocorrendo no mundo. Nessa crise
da Espanha, o remédio que o Banco Central, que os
órgãos de controle da zona do euro estão impondo à
Irlanda, a Portugal, à Grécia – nem se fala – e que vão
impor à Espanha, para que os empréstimos aconteçam,
é o cinto apertado. E cinto apertado signiﬁca disciplina
de gastos públicos. É aí onde está o nó.
Onde é que eu defendo crescimento do PIB? Crescimento de PIB é pela oferta, Sr. Presidente. Crescimento do PIB é sustentado pela oferta, pela capacidade de
ofertar produtos que se consiga vender, como a China
faz. Queira ou não queira, a China cresce, cresce, como
está crescendo, porque é capaz de, com produtividade,
com competitividade – por razões diversas, algumas
louváveis outras não –, oferecer ao mundo produtos
a preços competitivos. Aí, pela produção, mantém o
crescimento do PIB permanente.
Por quê? A começar que o nível de investimentos na Índia anda mais ou menos em 30% do PIB. Na
China, chega perto de 50% do PIB. No Brasil, 19% do
PIB. Com investimentos menores do que 25% de PIB
não se cresce a 3%, 4% por ano. Nunca.
O Brasil não aprendeu ainda que é preciso ter
uma sobra de recurso para investimento. Mas não. Investe 19% do PIB porque gasta demais em despesas
correntes permanentemente. Arrecada pouco? Arrecada muito, só que não gasta corretamente o muito que
arrecada. E como não gasta corretamente, porque é
perdulário, porque o Estado está aparelhado, não gera
dinheiro para fazer infraestrutura e para diminuir a carga
tributária, que é o que dá competitividade a um país.
O que era preciso é que o Brasil agora, até espelhado no que está ocorrendo com a Europa, com a
Espanha, começasse a apertar o cinto. Pela qualiﬁcação do gasto público, por diminuir o perdularismo do
dinheiro da máquina pública, para que pudesse ter dinheiro para investimento, subir de 19% para 20%, 21%,
23%, 25%, chegar perto de um número civilizado que,
aí, produzisse, pela oferta, pela produção, pela capacidade de competir e, ai sim, tivesse um PIB civilizado
de 3% ou 4%, porque estaria fazendo o dever de casa.
Tendo sobra entre despesa e receita do suﬁciente para
investir 25% do PIB, diferente dos 19% de hoje, que
não vão gerar, por hipótese alguma, crescimento de
PIB sustentado.
Estou fazendo essas observações porque é dever do meu Partido defender uma carga tributária civilizada. Não esta louca, como a que continuamos a
ter, uma das mais altas do mundo, que torna o Brasil
incompetitivo.
Presidente Pedro Taques, minha nora mora nos
EUA com o meu ﬁlho e há anos eles vêm ao Brasil.
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Há cinco anos, eles iam a Natal, o ﬁlho, a nora e os
netos, a nora ia ao shopping de Natal, entrava nas lojas de sapatos – há uma marca de que gosta muito
– e comprava sapatos que me dizia serem de ótima
qualidade e de preço excepcional. Há cinco anos. Ela
esteve em julho do ano passado no Brasil e não comprou mais nada. Sabe por que, Senador Lindbergh?
Porque o Brasil virou um país caro. Infelizmente. Ela
não comprou mais nada. Os sapatos da Mr. Cat e da
Arezzo – estou aqui até fazendo publicidade das marcas
–, não comprou mais nada. Porque lá onde ela mora,
em Nova York, a produção gera produto de qualidade
igual ou melhor por preço muito mais baixo.
O grande perigo, o que me apavora hoje é que o
Brasil virou um país caro. E, virando um país caro, não
vamos ter, no futuro, a capacidade de nos projetarmos
como a poderosa quinta economia. Vamos cair. Desta
crise da Europa, da crise do subprime de cinco anos
atrás, vão resultar exitosos os que forem competitivos.
Competição é produto de disponibilidade, de preparo
de sua população, de nível educacional que se dê à população, principalmente jovem, da carga tributária que
se impõe à produção, dos estímulos que se possa dar
à produção, e alguns, até reconheço que, timidamente, o atual Governo vem dando como a desoneração
da folha de pagamento – antes tarde do que nunca –,
mas longe de fazer aquilo que é o mais importante.
Vê-se, Presidente Pedro Taques, toda hora, providências do Governo que, na minha opinião, são
perfumarias simples. Não se vê nenhum decreto rígido, nenhuma tomada de posição ﬁrme, como a que
foi tomada com o corte dos juros, que aplaudo. Não
vejo nenhuma atitude ﬁrme com relação ao corte do
gasto público, a contenção do gasto público. A curva
do crescimento do PIB é esta, a curva do crescimento das despesas correntes é esta. Esta conta não vai
fechar nunca. O PIB crescendo aqui, o gasto corrente
crescendo aqui. Quanto mais as curvas se distanciarem, quanto mais o Brasil for um país caro, perdulário,
menos competitivo será e mais próximos estaremos
do que está passando hoje a Espanha.
Antes que seja tarde, portanto, trago a minha
palavra, o meu protesto e a minha reiterada recomendação. Antes que seja tarde, o Brasil precisa acordar,
vendo o que está ocorrendo no mundo desenvolvido,
em países como Espanha, Portugal, Irlanda, Grécia e
tantos mais, com PIB per capita superior a US$20 mil,
com uma qualidade de vida excepcional, mas onde os
protestos de rua vão se suceder por uma razão muito
simples: os governos não ﬁzeram o dever de casa, como
o Brasil não está fazendo o dele. E, antes que seja tarde, aqui está a nossa palavra de alerta e de protesto.

JUNHO 2012

Junho de 2012

O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Parabéns, Senador Agripino, pela fala.
Passo a palavra ao Senador Ciro Nogueira.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Pedro
Taques, Srªs e Srs. Senadores, o Relatório de Competitividade Mundial 2012, divulgado recentemente pelo
IMD – o Instituto Internacional para o Desenvolvimento da Gestão de Negócios –, não trouxe boas notícias
para o Brasil. Tal relatório, Sr. Presidente, é fruto de
pesquisa realizada pelo IMD junto a 59 países e busca
avaliar a competência de cada um deles para criar um
ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios.
Para calcular o Índice de Competitividade de cada
país, é analisado um amplo conjunto de fatores, que
vão desde o Produto Interno Bruto, as taxas de juros, a
inﬂação, os níveis de emprego e as políticas ﬁscais até
as práticas de gestão, as atitudes e valores, os índices
de produtividade e os padrões educacionais. Agrupados de acordo com suas características especíﬁcas,
esses fatores dão origem a quatro indicadores básicos: a eﬁciência do governo, a eﬁciência empresarial,
a performance econômica e a infraestrutura.
Pois bem, neste ano de 2012, Srªs e Srs. Senadores, entre 59 países, o Brasil ﬁcou no quadragésimo
sexto lugar. Em relação ao ano passado, quando estávamos no quadragésimo quarto lugar, tivemos uma
queda de duas posições. E se olharmos para 2010,
quando alcançamos o trigésimo oitavo lugar, vamos
constatar que em dois anos despencamos oito posições.
Agora em 2012, o primeiro lugar foi conquistado
por Hong Kong, com índice 100. Os Estados Unidos
ﬁcaram em segundo, com índice 97,8; a Suíça em terceiro, com 96,7. O Brasil, com índice 56,5, ﬁcou atrás
até de vizinhos da América do Sul como o Chile, com
índice 71,3, e o Peru, com 58,7.
São números, Sr. Presidente, que nos convidam a
uma reﬂexão, não para nos lamentarmos, muito menos
para buscarmos responsáveis ou culpados, até porque
todos sabemos que, em muitos aspectos, a evolução
do Brasil nos últimos anos tem sido notável. Na verdade, a reﬂexão que julgo importante é aquela que, a
partir das informações que constam do Relatório de
Competitividade Mundial de 2012, aponte o que devemos fazer para tornar o Brasil mais competitivo do
que é atualmente. Nesse mesmo sentido, os próprios
indicadores do levantamento do IMD, que forjaram o
resultado obtido no nosso País, dão uma boa ideia dos
pontos aos quais precisamos dedicar mais atenção.
Nossa posição no ranking mundial de competitividade, Srªs e Srs. Senadores, foi fortemente inﬂuenciada, em primeiro lugar, pelos fatores que conﬁguram a performance econômica, tais como o ﬂuxo de
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capitais, as ﬁnanças públicas, as taxas de câmbio, o
custo de vida e as exportações com valor agregado
e foi sensivelmente afetada também pelos aspectos
relacionados à infraestrutura. Quanto a esse último
item, penso que não deve ter sido grande surpresa,
aﬁnal, nas últimas décadas, parecíamos ter esquecido, no Brasil, o princípio básico de que o Governo,
se quiser realmente melhorar a qualidade de vida da
população e, ao mesmo tempo, fazer com que o País
atue como protagonista no cenário internacional, deve
investir maciçamente em infraestrutura energética, de
comunicações e de transporte.
Felizmente, ações como o Programa de Aceleração do Crescimento, em duas etapas já iniciadas,
mostram que estamos mudando pelo menos a forma de
encarar a questão. Há alguns meses, tive oportunidade
de aqui, nesta tribuna, agradecer à Presidenta Dilma
Rousseff a visita que fez às obras da ferrovia Transnordestina e também pelo seu empenho no sentido de
que o projeto seja concluído o mais rapidamente possível. A ferrovia Transnordestina, Sr. Presidente, com
os seus 1.728 quilômetros, que cruzam os Estados de
Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, é um belo exemplo de
como um investimento benfeito pode alterar o quadro
regional e, paralelamente, fomentar a competitividade
do nosso País.
São projetos com esse perﬁl e com essa envergadura que podem fazer a diferença, permitindo ao
Brasil exibir uma infraestrutura compatível com as suas
ambições internacionais. Ao mesmo tempo, Srªs e Srs.
Senadores, não podemos desprezar outros aspectos
igualmente importantes relacionados à área legal, institucional e administrativa.
Permito-me citar como exemplo do que pode ser
feito nessas áreas outras preocupações que manifestei
aqui cerca de dois meses atrás. Entre os 183 países
pesquisados pelo Banco Mundial, o Brasil está à frente
apenas de quatro quando se calcula o tempo exigido
para a abertura de uma empresa. Eis aí, pois, outro vilão, tão prejudicial como a carência de infraestrutura, o
excesso de burocracia estatal, sempre nocivo àqueles
que desejam empreender em nosso País.
Como meu tempo é curto, Sr. Presidente, concluo
fazendo um apelo não somente ao Governo, mas a todas as forças produtivas do País. Afastemos com maior
urgência possível os obstáculos da competitividade,
de modo que, quando forem divulgados os próximos
relatórios do IMD, estejamos aqui para comemorar a
subida do Brasil nesse ranking para posições muito
mais condizentes com as nossas potencialidades e
os nossos ideais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Obrigado, Senador Ciro.
Falará agora, como orador inscrito, o Senador
Maggi.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Pois não, Senador Paulo.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Peço
para me inscrever no horário de liderança, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Sim. V. Exª será inscrito na forma regimental.
(Pausa.)
Senador Maggi, do maravilhoso e produtivo Estado de Mato Grosso.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo com sua frase. É um
Estado abençoado por Deus, e é sobre esse Estado
que vou falar hoje, Presidente. Fico particularmente
feliz por ter V. Exª, um mato-grossense, na Presidência
da sessão, na Mesa neste momento.
Eu quero falar um pouco, Presidente, sobre endividamento dos Estados. Eu vi e já ouvi muitos Senadores subirem a esta tribuna para fazerem referência ao
que acontece com endividamento dos Estados e eu,
como V. Exª sabe, elegi-me Governador do Estado de
Mato Grosso – e tenho certeza de que com seu voto
também – em 2003, quando eu encontrei um Estado
com uma dívida de R$3,2 bilhões, dívidas com a União,
fora outras dívidas em que o Estado de Mato Grosso
era devedor naquele momento.
Mas, especiﬁcamente sobre essa questão da
União, é interessante como os Estados não conseguem,
Senador Pedro Taques, como eles não conseguem se
livrar das dívidas. E o ouvinte e o telespectador que
me está vendo em casa neste momento, assim como
milhões de brasileiros tiveram uma experiência amarga
com o sistema de ﬁnanciamento da casa própria nos
anos oitenta. E o que acontece com os Estados é mais
ou menos a mesma coisa. Você trabalha, paga, paga,
paga e, quando você vai ver, no ﬁnal do ano você pagou sua dívida e está devendo uma outra dívida. Com
o Estado de Mato Grosso e com os demais Estados
da Federação não é diferente.
A dívida do Estado do Mato Grosso, em 1986,
ano em que foi renegociada, era de R$3,2 bilhões. Em
2003, quando assumi o Governo do Estado, a dívida
já era de R$6 bilhões. No período em que fui Governador, de 2003 a 2010, nós pagamos R$5,9 bilhões.
Quer dizer, devíamos R$3,2 bilhões e pagamos R$5,3
bilhões, quase R$5,4 bilhões. Em dezembro de 2010,
quando terminou esse período a que estou me referindo,
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o Estado do Mato Grosso ainda devia R$4,99 bilhões.
Quer dizer, entrei, como Governador devendo R$3,2
bilhões, pagamos R$5,4 bilhões e estamos devendo
– nós, mato-grossenses, eu e V. Exª, uma parte disso
– mais R$4,99 bilhões ou R$5 bilhões. Não é possível
os Estados brasileiros sofrerem dessa maneira como
sofrem com essa dívida que têm com a União!
Eu diria que, quando o Presidente Fernando
Henrique Cardoso reestruturou as dívidas, em 1996,
naquele momento, o nosso Governador do Estado do
Mato Grosso, hoje falecido, Dante de Oliveira – saudoso Dante de Oliveira – fez um bom negócio. Tanto o
Fernando Henrique, como Presidente, quanto o Governador Dante tomaram a decisão correta de fazer
a repactuação das dívidas, como os demais Estados
também ﬁzeram, porque a inﬂação, naquele tempo, era
de 80% ao mês. Quer dizer, estávamos todos quebrados: a União e o Estado.
Veio a repactuação das dívidas e, naquele momento, foi dito o seguinte: “Os Estados deverão pagar
a sua dívida em 30 anos e devem comprometer, no
máximo, 15% da receita corrente líquida do Estado,
para fazer frente a esse pagamento.”
Eu gostaria de explicar àqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo o que é a receita corrente líquida
de um Estado. A receita corrente líquida do Estado é
toda a sua receita própria, mais as transferências que
a União faz para o Estado, descontando-se as despesas previdenciárias e o Fundeb. Signiﬁca dizer o seguinte: mesmo quando a União transfere recursos para
um Estado, para ele fazer obras ou convênios dessas
obras, Senador Pedro Taques, o Estado é penalizados
com a devolução de 15%, como devolução para que
a União faça o desconto da dívida. Então, é um toma
lá, dá cá: toma de uma mão e pega com a outra mão,
e o Estado acaba não conseguindo avançar.
O pior de tudo, Senador – ou pode ser até melhor,
a gente pode dizer –, é que nesse período, de 2008 a
2010, o nosso Estado multiplicou por três o seu PIB. Ele
tinha um PIB de R$21,8 bilhões, que, hoje, é de R$65
bilhões. Então, o Estado cresceu nesse período graças
ao trabalho do povo, da economia, de todos aqueles
que trabalham no Estado do Mato Grosso, quer sejam
agricultores, madeireiros, pecuaristas, proﬁssionais liberais, professores; enﬁm, todos nós que temos uma
função econômica no Estado ﬁzemos com que esse
PIB saísse de R$21,8 bilhões para 65 bilhões de reais.
Nesse período, a economia do Estado do Mato
Grosso teve um crescimento consistente de 8,76% ao
ano. Se olharmos os Estados brasileiros, vamos ver que
esse crescimento de 8,76% é o maior crescimento de
todos os Estados da Federação brasileira e bem acima
da média brasileira, muito acima da média brasileira.
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Assim mesmo, não conseguimos baixar o principal da
nossa conta. Sabe por que, Senador Pedro Taques,
Presidente desta sessão? Porque, enquanto nós crescemos com fôlego de tigre asiático, de chinês – podemos dizer assim; crescemos 8,76% – nesse período a
nossa dívida foi corrigida pela União com 16,77% ao
ano. Esses são juros impagáveis. São juros de agiota.
Tem que pôr a polícia nesse negócio!
Então, aquela intenção do Presidente Fernando
Henrique, a que me referi, deixou de existir. Hoje o
Governo diz que não pode mexer nesses índices em
função da lei de responsabilidade Fiscal que temos.
Graças a Deus e aos homens que estavam aqui no
Congresso naquele período, tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ela deu norte e responsabilidade às pessoas que, como Governadores ou Prefeitos, têm limites de endividamento e regras que devem
seguir, porque antes era ao deus-dará, Senador Pedro
Taques; na hora em que estava terminando o mandato, o governante, simplesmente,dava um aumento de
100% aos servidores públicos e deixava o problema
para o outro resolver e ia para sua casa. Ele saía de
bonzinho,e o outro Governador que entrava ﬁcava em
maus lençóis, porque iria ﬁcar quatro anos para recuperar esse índice que foi dado.
Hoje, o Governo alega que a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser mexida; eu discordo. A lei
de Responsabilidade Fiscal é importante, foi, é e será
sempre importante para a economia brasileira, mas não
pode o Governo extorquir os Estados. Não é possível
que continuemos a sofrer dessa maneira.
Eu entendo muito de agricultura e quase nada
de economia, mas acho que qualquer pessoa mediana compreende que isso é impagável, que não vamos
chegar a lugar nenhum.
Então, no período em que fui Governador, eu procurei instituições bancárias e fui perguntar a essas instituições, aqui no Brasil e fora do Brasil: “Estou devendo
uma dívida, estou pagando 16,77% de juros ao ano, e
quero saber...” A minha companhia, companhia Mato
Grosso, o nosso querido Estado de Mato Grosso, hoje,
tem Triplo B, quer dizer, tem uma economia saudável.
O triplo B diz o seguinte: você pode contratar dívidas
em longo prazo, porque você tem capacidade de fazer
os pagamentos. Quem está emprestando dinheiro tem
a tranquilidade de que esse Estado, bem gerido pela
Lei de Responsabilidade Fiscal, que não me deixa sair
dessa estrada que estou indicado a andar, me dá a
garantia de dizer: olha, você pode emprestar dinheiro
para o Estado de Mato Grosso, porque, daqui a dez
anos, daqui a vinte anos, ele tem condições de pagar.
Nós começamos a andar em 2008 e achamos,
naquele período, juros muito mais baratos do que esses
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juros escorchantes, de 16,77%, na média; houve anos
em que chegar a dar 18%, 20%, e assim por diante.
Eu fui à STN à época, fui então ao Presidente
Lula, conversei com a Ministra-Chefe da Casa Civil
naquele período e mostrei a eles essa disparidade. O
Presidente Lula falou: “Não, Blairo, você tem razão.”.
A Presidente Dilma, então Chefe da Casa Civil, disse:
“Vocês têm toda razão.”. E eu disse: bom, se nós todos entendemos que temos razão, nós vamos então
– entre aspas – “vender a dívida do Estado de Mato
Grosso”. Eu vou tomar um dinheiro no longo prazo,
dez anos, para pagar – porque o mercado, naquele
período, dava essa condição –, venho aqui ao Tesouro
Nacional e pago à vista a conta. Eu acho que é bom
para todo mundo. O Brasil, que está ruim de caixa e
não tem dinheiro para fazer investimento, pega o dinheiro que Mato Grosso tomou emprestado em outro
lugar do mundo e põe esse dinheiro na mão de outros
Estados e mesmo no Estado de Mato Grosso. E vamos fazer estradas, vamos construir escolas, vamos
fazer pontes, vamos dar um dinamismo a essa política.
Bom, todo mundo tem o mesmo entendimento. Mas, aí, Senador Pedro Taques, Presidente desta
sessão, desde 2008 – e aí veio a crise – as coisas se
complicaram um pouco. Terminou o meu mandato. O
Governador Silval Barbosa assumiu, continuou o processo, e até hoje nós não conseguimos arrancar essa
autorização na STN para poder fazer essa renegociação da dívida do Estado de Mato Grosso.
Eu diria a V. Exª que esse modelo que o Mato
Grosso encontrou – e não é que o tenha inventado;
é o mercado. Ele está aí para ser feito todo dia. – é
uma operação bancária normal em qualquer lugar do
mundo. Quem tem mais capacidade de tomar dinheiro
emprestado toma dinheiro mais barato e paga a dívida
mais cara. É isso que o Brasil faz hoje. O Brasil está
vendendo títulos no mercado internacional a 3,5% de
juros em dólar mais Libor para resgatar em dez, quinze, vinte anos. Por que, então, um Estado, um membro
da Federação, não pode fazer isso?
Senador, subo a esta tribuna hoje para relatar esses fatos porque não consigo falar com a Presidente.
Então daqui eu quero dizer: Presidente, ou se alguém
está me ouvindo: “A senhora que tem a mão de ferro
no Governo, a senhora conhece o caixa do Governo,
a senhora conhece a história de Mato Grosso e me
conhece liga para o Arno Augustin, que é o chefe da
STN, com quem, aliás, já tenho até amizade pessoal
de tantas vezes que fui lá, porque eu não consigo. Parece que há, todo dia, uma postergação. Em um dia,
não, os juros não podem ser de 10,5%, têm que ser de
10%. Lá vai o Estado correr atrás; chega ao mercado
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e fala assim: “Está bom. Eu tenho juros de 10%.” Aí,
mudou: não, não pode ser mais desse jeito.
O Secretário que cuida dessa área hoje, o Vivaldo
Lopes, que é assessor do Governador, direto da Casa
Civil, para tratar desse assunto, me disse que já por
nove vezes mudaram-se os planos. Quando se chega
à marca determinada, mudam-se as exigências. Então se ﬁca de novo sem conseguir renegociar a dívida.
Então eu quero, aqui da tribuna do Senado, pedir
encarecidamente, porque não é justo – e eu já ocupei
várias vezes esta tribunal –, não é justo um Estado
que é o maior produtor agrícola, que tem uma deﬁciência enorme em infraestrutura, não é justo que não
tenhamos oportunidade de pagar a nossa dívida com
a União e reﬁnanciá-la em condições melhores, por
prazo mais longo, com juros mais baratos.
E mais, Senador Pedro Taques, V. Exª sabe que
a proposição do Governo, assim como era em 2008 e
continua hoje, em 2012, não é pegar essa diferença
que nós teremos ou a economia que teremos durante o ano, não é pegar isso e repassar em despesas
correntes do Estado. A lei aprovada na Assembleia
Legislativa de Mato Grosso deixa claro: esse dinheiro
economizado deverá ser aplicado em infraestrutura
no Estado do Mato Grosso. Quer dizer, em rodovias,
em pontes, para melhorar a nossa malha rodoviária
asfaltada e não asfaltada, recapear e tapar os buracos
daquelas que existem, construir novas escolas. Enﬁm,
temos que aplicar na infraestrutura. Não é para sobrar
mais dinheiro para fazer política. Não é isso! Tem que
fazer política, mas a política do investimento, a política
de aplicar bem o recurso próprio, o que vira um indutor
do desenvolvimento.
E aí, meu caro colega Senador Pedro Taques,
também do Estado de Mato Grosso, hoje o Estado de
Mato Grosso tem proposta ﬁrme na mão de juros de 5%
ao ano, mais variação cambial, e não tem mais Libor,
não tem mais nada. São 5% ao ano, para renegociar
a sua dívida. E Mato Grosso está pedindo não os R$5
bilhões que ele está devendo hoje; ele está pedindo
uma tranche de R$1 bilhão, que vai dar uma economia,
nesse período, de mais R$300 milhões para investimento. Quer-se fazer, então, um plano piloto de R$1
bilhão, e, se tudo funcionar de acordo, tudo estiver de
acordo, Mato Grosso poderá buscar novos recursos
fora do Brasil ou dentro do Brasil, porque, com juros
de 10% ao ano, bancos brasileiros também recompram
essa dívida do Estado de Mato Grosso.
E, para 2012, está previsto que vamos pagar
dessa dívida antiga juros de 12%, porque é 6% mais
IGP-DI. Como o IGP-DI está orçado em 6%, mais a
dívida de 6%, são 12%. Então, 2% de juros, num ano,
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de R$1 bilhão são R$20 milhões; não é qualquer dinheirinho, não é dinheiro de se jogar fora.
Então, Senador Pedro Taques, meu tempo está
ﬁndando, e eu quero aqui fazer um apelo, hoje, então,
à Presidente da República, ao Ministro Guido Mantega, ao meu amigo Arno Augustin, para que se deem
um ﬁnal para essa história de Mato Grosso. Nós estamos cansados; uma semana é isso, outra semana é
aquilo. Eu vou dizer uma coisa para V. Exª e aproveito
para dizer à Nação brasileira: se quisermos crescer, se
quisermos ampliar os nossos negócios, se quisermos
não deixar nosso País entrar em crise – e o Senador
Agripino Maia fez aqui um alerta nesse momento; concordo com suas declarações: as nuvens que vêm vindo
não são claras, são escuras. Dias piores chegarão ao
nosso País. Diﬁculdades virão e virão de grande monta. – se quisermos aliviar, se quisermos passar, temos
que investir em infraestrutura.
Não há outro caminho. Se quisermos fazer o dinheiro chegar a todos os lugares no Brasil,e se quisermos que o Brasil ande, vamos fazer ferrovias, vamos
fazer hidrovias, pontes, rodovias que esse dinheiro vai
circular pelo Brasil inteiro e melhorar a competitividade
da economia brasileira. Não vejo outro caminho. Nós
gostamos tanto de nos mirar no exemplo americano, e
eles são bons nisso, conseguem sair das crises.
Em 2008, quando houve a maior crise depois dos
anos 30, o que o governo americano fez? Investiu em
infraestrutura. Senador Pedro Taques. O senhor conhece os Estados Unidos. A gente anda lá e acha que
não tem nenhuma estrada mais para fazer porque tem
uma ao lado da outra. Quando não tem uma duplicada,
tem uma ferrovia do lado, uma hidrovia que funciona.
E mesmo assim a saída do país da crise de 2008 foi
investir em infraestrutura, em pontes, em estradas. Se
já tem a ponte, reforma a ponte; reforma, porque ela vai
cair daqui a dez anos. A nossa vai cair daqui a um ano,
e não tem nada; não tem ninguém olhando por nada.
Então, venho à tribuna pedir. Vamos olhar pelo
Estado que mais produz nesta Federação na área de
agricultura, que é responsável por grande parte e será,
segundo os levantamentos deste ano, responsável por
62% do saldo da balança comercial brasileira. Isso
virá do Estado do Mato Grosso. Deem uma atenção,
deem uma olhada para esse Estado porque ele será o
exemplo para o Brasil para que ele não entre na crise
que se avizinha ao nosso País, porque nós vivemos
no mesmo mundo.
As questões ambientais que estão aí, o que acontece nos Estados Unidos afeta o Brasil, afeta a Argentina, e todo mundo nos cobra aqui no Brasil. E na
economia não é diferente. A gripe nos Estados Unidos
ou na Europa também chega ao Brasil; pode ser de
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maior ou de menor intensidade, mas vai ocasionar a
gripe igualmente.
Então, Senador Pedro Taques, agradeço a oportunidade de tê-lo como Presidente desta sessão porque
tenho certeza de que as palavras que proferi aqui e
que têm V. Exª e os outros colegas por testemunhas
deverão ter algum eco na República do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Parabéns, Senador Maggi, pelo lúcido pronunciamento.
Espero que sejamos ouvidos pela Presidente da
República, mas algumas pessoas, por mais que tenham
orelhas, não ouvem.
Parabéns pelo pronunciamento.
Falará, pela Liderança do PV, o Senador Paulo
Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Pedro Taques; Srªs e Srs. Senadores; os que
me assistem pela TV Assembleia e os que nos ouvem
pela Rádio Senado, o Brasil todo está acompanhando
uma polêmica envolvendo os proﬁssionais médicos de
instituições federais que foram atingidos pela Medida
Provisória nº 568, que já chegou ao Congresso Nacional e que traz prejuízos incontestes para a categoria.
Há uma mobilização nacional. Participei de mobilização no meu Estado, o Rio Grande do Norte, com
os proﬁssionais médicos e técnicos da Universidade
Federal e de outras instituições federais. Há uma preocupação muito grande em função da chegada dessa
Medida Provisória nº 568 ao Congresso.
Participei também de audiência pública, na quarta-feira passada, no Auditório Nereu Ramos, na Câmara
Federal, que contou com a presença maciça da categoria médica do Brasil. Estive em reuniões com o Relator, o Senador Eduardo Braga. Lá estavam presentes
também o Líder do Governo na Câmara, o Deputado
Arlindo Chinaglia; lideranças médicas; instituições médicas; sindicatos; federação; associação; conselhos.
É uma preocupação muito grande. Qual é a polêmica dessa Medida Provisória? É exatamente por
isso que estou aqui.
Atualmente, por força da Lei nº 9.436, de 1997,
grande parte dos médicos do serviço público recebe
remuneração equivalente a 40 horas para as demais
categorias por jornada de 20 horas. Com a alteração,
haverá redução da remuneração dos novos médicos. A
situação dos atuais é garantida pela Vantagem Pessoal
Nominalmente Identiﬁcada (VPNI), como está descrito
no art. 46, § 1º, da Medida Provisória. O art. 46, § 1º,
diz o seguinte:
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“Art. 46. (...)
§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de proventos de aposentadoria ou de
pensão em decorrência da aplicação das tabelas de que trata o caput, eventual diferença
será paga a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identiﬁcada – VPNI, de natureza
provisória, que será gradativamente absorvida
por ocasião do desenvolvimento no cargo por
progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação
dos cargos ou das remunerações previstas
nesta Lei, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza.”
Além disso, a diminuição do vencimento básico
dos médicos de 20 horas, ainda que não reduza a remuneração total, em razão do disposto no art. 46, §
1º, da MPV, ocasionará um “congelamento” da remuneração dos médicos atualmente sujeitos ao referido
regime, pois a VPNI absorverá qualquer aumento relativo à progressão na carreira e à promoção ordinária
ou extraordinária e até mesmo relativa à reorganização
ou reestruturação dos aludidos cargos, à concessão de
reajustes ou vantagens de qualquer natureza.
Veja-se que “vantagens de qualquer natureza” é
uma expressão bastante genérica, que pode abranger
desde vantagens pessoais diversas até, por exemplo,
gratiﬁcações ou adicionais por titulação.
Outra reclamação da categoria é que os futuros
médicos de 20 horas estarão sujeitos ao novo vencimento básico, mas sem qualquer previsão quanto à
VPNI, pois esta só se aplica a quem já é servidor, ativo
ou não. Vale dizer que, para os futuros proﬁssionais,
ocorrerá uma diminuição do salário inicial da carreira,
o que, não bastasse ser um ato de desprestígio para
com a categoria, revela-se pernicioso no que diz respeito ao interesse público, uma vez que os salários dos
médicos na rede pública, que já são muito baixos, serão reduzidos e exercerão ainda menor atração sobre
os proﬁssionais da área, desfalcando cada vez mais
os quadros dos hospitais públicos, gerando, nos existentes, desmotivação, insatisfação e consequentes pedidos de exoneração e de licença, greves e protestos
de toda natureza.
Embora compreendamos que a medida proposta pelo Governo Federal, no caso especíﬁco dos médicos, vise, em termos populares, “a pôr ordem na
casa”, acreditamos que, se o Brasil tenciona, algum
dia, tornar-se um país desenvolvido e se este Governo
pretende ser a mola propulsora de tal desenvolvimento, há dois pilares das políticas sociais que não podem
ser olvidados: saúde e educação.
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A nosso ver, reduzir os vencimentos básicos dos
médicos da rede pública em um País em que deveria
haver melhor distribuição dos médicos e proﬁssionais
mais qualiﬁcados e com melhor remuneração é, sob
qualquer pretexto e circunstância, para dizer o mínimo,
decisão desprovida de sensatez e de compromisso
com o bem comum, reveladora de preocupante falta
de visão, ou pior, de visão nefasta.
No que diz respeito à atuação parlamentar, só vislumbramos, para o caso, a possibilidade de emendas
supressivas, pois a matéria é de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo. É nosso dever ainda lembrar a vedação à geração de despesas em emendas
parlamentares.
Quanto aos adicionais de insalubridade e de periculosidade, a Medida Provisória promove alteração
na sistemática do seu cálculo. Atualmente, os referidos
adicionais são pagos como percentual dos vencimentos básicos do servidor, na forma do art. 12 da Lei nº
8.270, de 17 de dezembro de 1991, que, evidentemente, será revogada pela Medida Provisória, caso esta
seja aprovada. Diz o art. 12 dessa Lei:
“Art. 12. Os servidores civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais perceberão adicionais de insalubridade
e de periculosidade, nos termos das normas
legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base
nos seguintes percentuais:
I – cinco, dez e vinte por cento no caso
de insalubridade nos graus mínimo, médio e
máximo, respectivamente.
II – dez por cento no de periculosidade.
§ 1º O adicional de irradiação ionizante
será concedido nos percentuais de cinco, dez
e vinte por cento, conforme se dispuser em
regulamento.
§ 2º A gratiﬁcação por trabalhos com
Raios X ou substâncias radioativas será calculada com base no percentual de dez por cento.
§ 3º Os percentuais ﬁxados neste artigo
incidem sobre o vencimento do cargo efetivo.
§ 4º O adicional de periculosidade percebido pelo exercício de atividades nucleares
é mantido a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identiﬁcada e sujeita aos mesmos
percentuais de revisão ou antecipação dos
vencimentos.”
Pela nova regra, Sr. Presidente, os adicionais serão pagos com valores nominais ﬁxados nos incisos I
a IV no art. 68 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, introduzida pela Medida Provisória. Ou seja, a
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Medida Provisória muda a lei, que ﬁca da seguinte forma – vou ler o que diz o art. 68 com a mudança dada
Medida Provisória:
“Art. 68. Os servidores que trabalhem
com habitualidade em locais insalubres, perigosos ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de
vida, fazem jus a um adicional, conforme os
valores abaixo:
I – grau de exposição mínimo de insalubridade: R$100,00 [o valor é ﬁxado em R$100,00,
mas, na verdade, deveriam ser 5% do vencimento básico].
II – grau de exposição média de insalubridade: R$180,00 [deveriam ser 10% dos
vencimentos básicos].
III – grau de exposição máxima de insalubridade: R$260,00 [na verdade, deveriam ser
20% dos vencimentos básicos dos servidores].
IV – periculosidade: R$180,00.”
Àqueles que já recebem valores maiores a esse
título, tais valores serão mantidos artiﬁcialmente, mediante a complementação de uma VPNI. A regra só
afeta os futuros servidores, bem como os atuais que
porventura venham a fazer jus aos referidos adicionais e
que receberão apenas e exatamente os novos valores.
Em nosso sentir, os valores adotados são muito
baixos para compensar alguém em atividades insalubres ou perigosas.
Sr. Presidente, essa Medida Provisória, realmente,
precisa ser rechaçada no Congresso Nacional. Como
eu disse há pouco, há verdadeiramente redução de
salário. A carreira de médico já é regulamentada pela
lei do SUS, a Lei nº 8.080. Portanto, na hora em que
se quer uniﬁcar técnico de nível superior com médicos,
passa-se por cima dessa Lei, e isso não pode ocorrer.
Na verdade, o que vai acontecer? Para uniﬁcar
os médicos com os técnicos de nível superior, o que o
Governo propõe? Congelar os vencimentos básicos dos
médicos e todo o reajuste, como li há pouco, à guisa
de promoção, de reestruturação, de qualiﬁcação, do
que for, o que será absorvido pela VPNI, ou seja, o que
sobrar dos vencimentos básicos funcionará como gratiﬁcação, e os médicos só terão reajustes verdadeiros,
reais, quando houver a equiparação real do salário dos
médicos com o dos técnicos de nível superior.
O fato é que o Governo cria a carga horária de 20
horas para o médico, reduz pela metade o que o médico recebe hoje e ainda por cima mexe nas conquistas
históricas da categoria e dos trabalhadores do Brasil,
que são a insalubridade e a periculosidade, deixando
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de ser percentual que incida sobre vencimentos básicos para ser um valor ﬁxo.
O que vejo com isso? Vejo, primeiro, que essa
Medida Provisória é passível de ações judiciais; segundo, que está investida de grande injustiça com a
categoria médica; terceiro, que é uma medida que vai
desestimular os proﬁssionais médicos que trabalham
no serviço público. Vai gerar pedidos de exoneração,
licenças, afastamentos e greves. Vai ser mais um desestímulo para que o proﬁssional médico trabalhe no
serviço público.
Isso vai acontecer logo no Brasil, onde precisamos aprofundar a assistência médica no interior do
País; onde há uma diferença abissal entre a qualidade do atendimento médico dos grandes centros e a
das pequenas cidades; onde o trabalho médico é vilipendiado; onde o médico se submete a um local de
trabalho insalubre.
Em vez de chegar a esta Casa, ao Congresso,
uma medida provisória que tente corrigir essas distorções, que crie, por exemplo, uma carreira de estado
para a saúde, que estabeleça um mínimo de condições
para que o proﬁssional médico exerça sua proﬁssão,
sua atividade, com segurança, em condições adequadas para responder aos anseios da sociedade, chega
aqui uma medida que açoita mais ainda o proﬁssional
médico, que lhe usurpa direitos conquistados há muitos
anos, que não estimula o médico nem incentiva ninguém a adentrar o serviço público. Muito ao contrário,
é uma punição, é um castigo aos heróis, aos milhares
de heróis que continuam no serviço público a despeito das condições desumanas de trabalho que não
atendem, minimamente, à parte técnica da atividade.
Mesmo assim, há um herói atendendo, cuidando da
doença da legião de anônimos que procuram os serviços públicos de saúde.
Na semana passada, um programa da Rede Globo chamado Proﬁssão Repórter mostrou um serviço de
saúde no interior do Estado do Rio Grande do Norte,
onde um proﬁssional médico já havia atendido mais de
150 pacientes, e ainda existia uma ﬁla de quase 200
pacientes. O repórter da TV, do programa, classiﬁcou
aquele proﬁssional como herói.
Infelizmente, esses atos de bravura, poder-se-ia
dizer, não são enxergados ainda pelas autoridades
sanitárias. Eu nem diria que não são enxergados pela
Presidenta, pelo Ministro. Não! Isso é obra de técnicos,
de tecnocratas, de assessores que jogam no papel seus
pensamentos, mas que se esquecem de que o papel
não sangra, o papel não chora, o papel não morre.
É muito fácil tomar medidas dentro de um gabinete, nos ares-condicionados dos gabinetes, debruçados sob calhamaços e calhamaços de orientações
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econômicas ou de manuais de Economia, e em cima
deles estabelecer medidas para economizar.
Eu gostaria de ver esses técnicos no front, atendendo ao enfartado que não pode ir para UTI por falta
de vaga; atendendo à vítima de acidente de trânsito, à
vítima de acidente de motocicleta que não pode ir para
a UTI por falta de vaga; precisando operar um paciente,
mas sem contar com equipamento cirúrgico; olhando a
cara da morte; olhando a falta de brilho nos olhos daqueles condenados que aguardam, jogados à própria
sorte, nos corredores dos hospitais. Aí eu gostaria de
ver o espírito desses tecnocratas que têm a coragem
de lançar uma medida dessas sem conhecer um terço
da realidade que ultraja os proﬁssionais de saúde no
Brasil e que mata, desrespeitosamente, a população
brasileira desassistida.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Davim,
o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Blairo Maggi.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Obrigado, Senador Paulo Davim. Parabéns pelo
seu pronunciamento.
Convido, como orador inscrito, o Senador Pedro
Taques, do Estado de Mato Grosso, para proferir o seu
discurso em vinte minutos.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Blairo Maggi, Srªs e Srs. Senadores,
inicialmente, quero cumprimentar V. Exª, Sr. Presidente,
pelo seu discurso anterior, com o qual concordo inteiramente. Mato Grosso está ajudando o Brasil, e o Brasil
precisa ajudar o Estado de Mato Grosso. V. Exª bem
sabe que Mato Grosso, hoje, produz mais do que 20
Estados da Federação juntos, e o Brasil precisa tomar
conhecimento disso. Concordo inteiramente com V. Exª.
V. Exª aﬁrmou que eu teria votado em V. Exª para
o Governo do Estado de Mato Grosso. Quero recordar
o Código Eleitoral que diz que aquele voto do eleitor
é secreto e, se eu o manifestar, posso até ter o voto
como nulo. Portanto, deixo aquele voto como secreto,
como sigiloso.
Muito bem. Senhoras e senhores que nos ouvem
pela Rádio Senado, que nos veem pela TV Senado,
hoje, venho à tribuna para falar de um fato recorrente e
preocupante, Sr. Presidente: a ajuda ﬁnanceira do Banco Central a outras instituições ﬁnanceiras brasileiras.
No atual contexto de instabilidade da economia
internacional, aqui já levantado por V. Exª e pelo Senador José Agripino, a segurança do sistema bancário deve ser preocupação de primeira importância
para qualquer governo nacional. O Brasil mostrou-se
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capaz de resistir, até o momento, ao maremoto que
assolou os sistemas ﬁnanceiros da maioria dos países
desenvolvidos, primeiro, nos Estados Unidos e Europa
Ocidental, em 2008/2009, e, agora, ameaçando gravemente países inteiros do sul da Europa, como Espanha
e Grécia. Esse maremoto que alguns já chamaram de
marolinha ou coisa dessa qualidade.
Neste ambiente delicado, Sr. Presidente, somos
surpreendidos com a notícia de uma intervenção do
Banco Central do Brasil em uma instituição ﬁnanceira,
o Banco Cruzeiro do Sul, na forma do Regime de Administração Especial Temporária, em função de “descumprimento de normas aplicáveis ao sistema ﬁnanceiro e
da veriﬁcação de insubsistência em itens do ativo”. O
que é isso? Explicaremos o que é isso na sequência.
A supervisão bancária necessitou chegar a medidas extremas para recuperar a situação de um banco, não por razões de instabilidade econômica ou de
negócios, mas por graves fraudes na gestão da instituição – repito: graves fraudes na gestão da instituição
–, pois “insubsistência em itens do ativo” nada mais é
do que a prática de criação de ativos “fantasmas” para
mascarar a insuﬁciência patrimonial ou de liquidez de
um banco.
Trocando em miúdos, para que o cidadão bem
simples possa entender: fraude bancária! O que a Lei
7.492, de 1986, a Lei do Colarinho Branco, estabelece
como gestão fraudulenta. Isso é crime!
Não se trata de pouco: embora o tamanho desse
bando seja pequeno em relação ao mercado e a suas
contrapartes, o noticiário da imprensa dá conta de que
o Fundo Garantidor de Crédito teria reservado até R$4
bilhões para desembolso em favor do processo de saneamento do Banco Cruzeiro do Sul. Até R$4 bilhões!
Fatos como este geram grande incerteza na economia, não pela intervenção em si – dado que o porte dessa instituição é muito pequeno em relação ao
mercado –, mas pela inevitável pergunta: como é que
essa prática não foi detectada antes, impedindo-se a
exposição dos depositantes a um risco desse valor.
Sr. Presidente? Como o Banco Central não constatou
a realização dessas fraudes por anos a ﬁo?! O Banco
Central não constatou isso.
Que problemas na ação preventiva do supervisor bancário teriam permitido que este banco pudesse aprofundar fraudes nesse elevado montante, Sr.
Presidente?
Se somarmos esse caso isolado com os recentes
problemas do Banco Panamericano e do Banco Santos,
todos ocorridos já sob as novas normas do Acordo de
Basileia, dispondo o Banco Central de todos os meios
de intervenção sobre o sistema ﬁnanceiro, temos diante
de nós a necessidade de compreender melhor o que
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estaria ocorrendo na supervisão e nos mecanismos
de auditoria, ressaltando-se, inclusive, que o parecer
de auditoria independente das últimas demonstrações
ﬁnanceiras semestrais do mencionado banco foi emitido sem ressalvas, ignorando as chamadas “insubsistências de ativo” ora descobertas. Naquele momento
da auditoria independente, isso não foi demonstrado
e, agora, depois de a casa arrombada, é que nós vamos colocar tranca. Tratar-se-iam de casos isolados ou
de algum sintoma de problemas regulatórios maiores,
Srs. Senadores?
É preciso que o Congresso Nacional compreenda
o momento e assuma um papel proativo na avaliação
da capacidade regulatória do organismo supervisor
bancário brasileiro, antes que a resistência de nossa
economia às já anunciadas turbulências internacionais
– e aqui já reveladas por V. Exª – veja-se fragilizada
em função de ilicitudes, de fraudes, que deveriam ser
detectadas antes mesmo de ocorrerem.
Certamente, essa iniciativa não se resolve em
meia dúzia de declarações ou conversas superﬁciais,
exige um exame atento dos fatos que deram ensejo
às irregularidades, acompanhando passo a passo a
atuação da ﬁscalização a partir desse estudo de casos extremos.
Hoje, Sr. Presidente, apresentei requerimento
à Mesa Diretora desta Casa, solicitando ao Exmo. Sr.
Ministro de Estado da Fazenda as seguintes informações relativas à decretação de administração especial
temporária, pelo prazo de 180 dias, no Banco Cruzeiro do Sul:
1) Cópia integral dos processos administrativos que levaram à decretação do regime
de administração especial temporária;
2) Cópia integral dos relatórios das ações
de ﬁscalização ou supervisão, realizadas de
2010 até o presente momento, tendo por objetivo as instituições Banco Cruzeiro do Sul,
Cruzeiro do Sul Holding Financeira S.A., Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores e Mercadorias, Securitizadora de Créditos Financeiros;
3) Discriminação de cada parcela dos
valores desembolsados ou reservados para
desembolso pelo Fundo Garantidor de Crédito
em benefício das instituições mencionadas e
seus depositantes, indicando valor, beneﬁciário do desembolso, fundamento legal e razões
técnicas para a sua realização.
Esse requerimento, Sr. Presidente, é a primeira
etapa dessa avaliação e contempla cópias de todos
os procedimentos que resultaram na decretação desse regime de administração, bem como da estimativa
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detalhada do custo desse saneamento para o Fundo
Garantidor de Créditos. A partir desses dados, Sr.
Presidente, poder-se-ão lançar luzes sobre o funcionamento da supervisão e realizar os questionamentos
pertinentes, com bases sólidas para as informações.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, um dia desses,
assistindo a um desses programas da madrugada, vi
uma festa maravilhosa numa ilha mais maravilhosa
ainda, uma ilha baiana perto de Salvador. Nessa festa maravilhosa estava a ocorrer um campeonato de
golfe ou de tênis e esse campeonato era bancado por
essa instituição ﬁnanceira. Ali estavam pessoas maravilhosas, show hollywoodiano de artistas internacionais. Essa é a função de uma instituição ﬁnanceira, Sr.
Presidente? Estamos aqui a tratar da socialização do
prejuízo e capitalização do lucro. A sociedade brasileira não mais aguenta pagar a conta de alguns para
que possam viver uma vida hollywoodiana.
Esta era a primeira parte do meu pronunciamento, Sr. Presidente.
A segunda parte é, mais uma vez, pagar o compromisso que assumi com o eleitor na semana passada, com o cidadão da República Federativa do Brasil,
para que nós possamos amanhã, Senador Romero
Jucá, buscar a votação desta PEC para abertura do
voto dos Senadores.
Amanhã, o Presidente Sarney, ao que consta,
colocará a Proposta de Emenda à Constituição para
que nós possamos aqui debater. Votação aberta já!
O Senador e o Deputado devem ter responsabilidade
de votar e o cidadão eleitor que aqui nos trouxe tem o
direito constitucional de saber qual é a manifestação
de cada um de nós a partir de sua votação.
Por isso, mais uma vez, cobro a necessidade de
que esta proposta de emenda seja colocada em votação. Queremos crer que o Presidente Sarney já aceitou
colocar em votação amanhã, para que nós possamos
ao menos falar à sociedade que a República Federativa do Brasil, aqueles que são seus representantes,
votam aberto, com responsabilidade, sem o temor, sem
o receio de pressões.
E um último ponto da minha fala nesta tarde,
Sr.Presidente, é que nós sabemos que, desde ontem,
dia 10, já é possível a realização de convenções eleitorais para as eleições de 2012. Inicia-se o momento
da traição, inicia-se o momento de Judas, inicia-se o
momento de Silvério dos Reis, inicia-se o momento em
que a facada nas costas começa. E nós temos que nos
recordar do seguinte: a política e os políticos adoram a
traição, mas abominam os traidores. Adoram a traição,
mas abominam os traidores. A lealdade, a palavra empenhada, deve ser o único compromisso de um político.
Porque o político não assina contratos, o político não
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vai em cartório e passa uma escritura estabelecendo
uma avença, um político dá palavra e, infelizmente,
alguns não têm palavra na política.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Agradeço ao Senador Pedro Taques e o cum-
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primento pelo pronunciamento a respeito da questão
das ﬁscalizações dos bancos. Acho que V. Exª tem
toda razão de cobrar do Banco Central uma atenção
especial sobre esses assuntos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR
– MT) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Convido para usar da tribuna o Senador Romero
Jucá, como Líder do PMDB.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu pedi a palavra para fazer
dois registros que considero importantes.
O primeiro deles é para agradecer a indicação do
Presidente José Sarney e do Governo brasileiro para
eu ser um dos cinco membros do Senado que comporão a delegação brasileira no encontro da Rio+20,
efetivamente, um encontro que pretende discutir a fundo o desenvolvimento sustentável e que, eu entendo,
deve discutir com muita urgência fórmulas de desenvolvimento, principalmente para a região amazônica,
para o nosso Estado de Roraima, para o Centro-Oeste,
enﬁm, para os locais, as regiões, os Estados onde há
uma reserva ambiental preponderante, mas há, também, a necessidade de se buscar o desenvolvimento,
a geração de empregos, a atividade produtiva.
A discussão da Rio+20 tem permeado o debate
no Estado de Roraima. Diversos segmentos, nas universidades, em setores sindicais, em associações de
produtores, têm discutido fórmulas para que nós tenhamos, efetivamente, condição de preservar o meio
ambiente, mas, ao mesmo tempo, de dar dignidade
à população que mora, que reside, que vive nessas
áreas, exatamente para se criarem as oportunidades
que precisam ser criadas.
É importante registrar que a manutenção, que a
preservação, que o cuidado com o meio ambiente é
diretamente proporcional à condição de vida da população. Se nós tivermos uma população com condição de
vida de se sustentar com dignidade, é claro que essa
população vai preservar muito mais o meio ambiente.
Então, nós temos de, efetivamente, discutir, ampliar o debate, registrar os avanços do País nos últimos anos.
Eu participei da Eco-92, do encontro do Rio de
Janeiro em 1992, e vou participar, agora, do encontro
de 2012. Nesses 20 anos, todos nós, eu, pessoalmente, pudemos testemunhar os avanços do controle ambiental, do desenvolvimento sustentável, das noções
de garantia da sustentabilidade, da condição de debate
da sociedade. Tudo isso foi, de certa forma, ampliado,
nesses 20 anos, de forma muito forte, sendo criada no
País, inclusive, uma legislação moderna, uma legislação que, efetivamente, promove o trabalho de cuidar
do meio ambiente.
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A conferência é uma oportunidade de renovar
os compromissos com o desenvolvimento sustentável também.
Nós temos de debater, como eu disse, profundamente, nesta semana, no Rio de Janeiro, e tirar lições, criar
propostas no sentido de avançar e de dar condições para
que, efetivamente, os países desenvolvidos possam também contribuir e participar desses acordos internacionais.
O outro registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente, é relativo ao Ministério da Educação. Quero
aplaudi-lo pela decisão de criar mais vagas no curso
de Medicina, em 2014. Isso é fundamentalmente importante para as regiões mais carentes do País, as regiões
que não têm quantidade suﬁciente de médicos para
atender as populações. Portanto, como representante
da região Norte, como representante de Roraima, quero
não só aplaudir a proposta do Ministério da Educação
de criar os cursos de Medicina, mas também de registrar a necessidade de se implantar mais um curso de
Medicina em Roraima, exatamente para que tenhamos
condição de dotar o interior do Estado de médicos, de
proﬁssionais da saúde, a ﬁm de atender a população.
Já é decisão do Governo que a maioria dos postos será criada em universidades federais e que o
Governo vai beneﬁciar as regiões mais carentes de
médicos. Portanto, Senador Blairo Maggi, as nossas
regiões, Senador Russo, o Centro-Oeste e a região
Norte, que efetivamente demandam mais médicos,
precisam ser olhadas com prioridade na instalação
desses cursos de Medicina.
Eram os registros que gostaria de fazer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Peço a transcrição da matéria: MEC vai criar
2.500 vagas em cursos de Medicina até 2014 e Rio +
20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, § 2º,
inciso I, do Regimento Interno.
Rio + 20, Romero Jucá integra delegação
do Brasil
Brasília – O presidente do Senado, José Sarney
indicou esta semana os cinco representantes do senado federal que participarão da Rio+20 – Conferência
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Farão parte da delegação do Brasil, os senadores Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP ), Romero Jucá
(PMDB/RR), Cícero Lucena (PSDB/PB), Roberto Requião (PMDB/PR) e Rodrigo Rollemberg (PSB/DF).
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A Rio+20 será realizada na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 13 e 22 junho de 2012 e, contará
com representantes dos 193 Estados-membros da
ONU e com milhares de participantes dos mais variados setores da sociedade civil.
“ É com muito orgulho que irei representar a população de Roraima e do Brasil neste importante encontro. Sempre defendi o desenvolvimento sustentável
de nossa economia, garantindo que os agricultores
possam produzir e ao mesmo tempo conservar nossas
riquezas naturais”, disse Romero Jucá.
Objetivo da Conferência
O objetivo da Conferência é assegurar um comprometimento político renovado para o desenvolvimento sustentável, avaliar o progresso feito até o momento e as lacunas
que ainda existem na implementação dos resultados dos
principais encontros sobre desenvolvimento sustentável,
além de abordar os novos desaﬁos emergentes.
Temas da Conferência
Os dois temas em foco na Conferência serão: (a)
uma economia verde no contexto do desenvolvimento
sustentável e da erradicação da pobreza; e (b) o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável.
Fátima Rocha
6-6-2012
MEC vai criar 2.500 vagas em cursos
de medicina até 2014
Maioria dos postos será em universidades
federais; governo quer beneﬁciar regiões
mais carentes de médicos
Ampliação, criticada pelo conselho federal
de médicos, começa neste ano e representa
um aumento de 15%
Fábio Takahashi
De São Paulo
O Ministério da Educação anunciou ontem a
criação de cerca de 2.500 vagas nos processos seletivos para medicina, o que representa um aumento
de 15% na área.
Cerca de 2.000 novos postos serão oferecidos em
universidades federais e outros 500 em particulares.
A ampliação começará no segundo semestre e
se estenderá até 2014. Ainda não foram divulgadas
quais escolas participarão do processo.
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, diz que
todas as regiões terão novas vagas, mas a prioridade serão áreas carentes, principalmente do Norte e Nordeste.
Desde a gestão Lula a abertura de postos em cursos
de medicina tem sido freada. O CFM (Conselho Federal
de Medicina) diz que já há proﬁssionais demais no país.
Agora, o governo Dilma aﬁrma que os dados
mostram ser necessário aumentar o número de médicos formados.
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No caso das federais, haverá investimento direto da
União. Já para as particulares haverá liberação de pedidos
de abertura de postos que estavam parados no governo.
NÚMERO DE MÉDICOS
Em apresentação ontem no instituto Inspirare, em
São Paulo, Mercadante disse que há 1,8 médico para
cada mil habitantes no Brasil, número abaixo dos EUA
(2,4), Reino Unido (2,7) e Uruguai (3,7).
A expansão prevê ampliação de cursos (desde
que não ultrapasse 12% de crescimento) e abertura
de escolas.
A medida foi criticada pelo vice-presidente do
CFM, Carlos Vital. Para ele, o país já é um dos recordistas em número de escolas médicas.
“Em qualquer área, se há mais mão de obra do
que procura, há aviltamento das condições de trabalho, o que seria um risco à população.”
Ele diz que o governo deveria se concentrar em
qualiﬁcar as escolas já existentes.
O ministro rebateu a crítica dizendo que só haverá expansão em faculdades de qualidade e onde haja
estrutura para residência médica.
Federal do ABC também deve aderir à greve
terça-feira, 5 de junho de 2012
De São Paulo
Professores da UFABC (federal do ABC) prometem entrar em greve hoje.
A greve começou no dia 17 em outras instituições. Segundo Andes (sindicato docente), na sexta-feira passada havia paralisação em 46 universidades,
ainda que parcial (balanço que ainda não contava a
UFABC). A rede tem 59 instituições.
Os grevistas exigem melhorias nos planos de carreira. Dizem que o processo está parado desde 2011.
“O movimento me pareceu precipitado”, disse ontem o ministro da Educação, Aloizio Mercadante. Segundo ele, as negociações poderiam se estender até agosto
e o novo plano de carreira entraria em vigor em 2013.
Ontem, os professores da Unifesp (federal de São
Paulo) decidiram manter a paralisação.
SECOM – Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
Conferência é oportunidade de renovar
compromisso com desenvolvimento sustentável
Conceito se baseia nos pilares social, econômico e ambiental
A Conferência Rio+20 é um dos eventos de política internacional mais cruciais dos próximos anos,
pois signiﬁca a renovação do compromisso com o de-
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senvolvimento sustentável pelos próximos vinte anos,
por meio da avaliação das ações já realizadas e da
discussão de desaﬁos para estabelecer a economia
verde e para a erradicação da pobreza. Na Rio+20,
assim como ocorreu na Rio-92, espera-se pensar o
futuro. O conceito de “desenvolvimento sustentável” foi
apresentado no Relatório “Nosso Futuro Comum”, de
1987, como uma meta de suprir as necessidades atuais
sem comprometer a habilidade das gerações futuras
de suprirem as suas. Ele foi concebido na interação
entre três pilares: o social, o econômico e o ambiental.
O grande desaﬁo está sintetizado em um dos
temas da Rio+20: “economia verde no contexto do
desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza”. O Brasil propõe-se a facilitar as discussões,
uma vez que o debate sobre um novo modelo de desenvolvimento que seja ambientalmente responsável,
socialmente justo e economicamente viável encontra-se
em estágio inicial. Os líderes mundiais reunidos no Rio
deverão tratar também da estrutura institucional para
atingir os objetivos, o que levará à necessidade de
fortalecimento do multilateralismo como instrumento
legítimo para solução dos problemas globais.
Rio 92 - Em 1992, a Conferência foi o maior evento
realizado no âmbito das Nações Unidas até então. Delegados de 172 países e 108 chefes de Estado, além
de 10 mil jornalistas e representantes de 1,4 mil ONGs
estiveram no Riocentro. Enquanto isso, membros de 7
mil ONGs e cidadãos brasileiros ou não reuniram-se
no Fórum Global, no Aterro do Flamengo.
Na Rio-92, estabeleceu-se a Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Declaração de
Princípios sobre Florestas, a Declaração do Rio sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Agenda 21.
Dois anos depois, foi assinada a Convenção das Nações Unidas sobre Combate à Desertiﬁcação. Além de
princípios para promover a cooperação entre países,
a Declaração do Rio consolidou a ideia de desenvolvimento sustentável e suas interfaces com temas como
a participação de minorias e a promoção da paz. O
princípio número 1 do documento diz: “Os seres humanos estão no centro das preocupações para o desenvolvimento sustentável. Eles têm direito a uma vida
saudável e produtiva, em harmonia com a Natureza.”
Protagonismo – Além de sediar as conferências
mundiais, o Brasil se apresenta como referência em
desenvolvimento sustentável. O País, por exemplo,
detém 75% de todas as áreas protegidas criadas no
mundo desde 2003. Os 2,6 milhões de quilômetros
quadrados são uma área maior, por exemplo, do que
a do território mexicano. Essas reservas são centrais
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na estratégia nacional para reduzir o desmatamento
e proteger os
recursos naturais. Além disso, a legislação brasileira estabelece a obrigação de preservar, pelo menos,
20% da área de todos os imóveis rurais, chegando a
80% para aqueles situados na Amazônia.
Pilar ambiental na lei brasileira
Durante as últimas décadas, o Brasil construiu
sólido quadro regulatório e institucional para promover
a sustentabilidade. O fortalecimento da governança
ambiental no Brasil permitiu conquistas importantes
na estratégia brasileira de desenvolvimento, como a
redução do desmatamento, a expansão de áreas protegidas e a gestão sustentável dos recursos naturais.
Por conta dessa estratégia integrada, o desmatamento da ﬂoresta amazônica está sendo reduzido
desde 2004, atingindo 6.238 km2 em 2011. O governo
investiu em tecnologia no monitoramento, ﬁscalização,
e também em iniciativas de auto-regulação para que
os moradores da região consigam ter renda com a
ﬂoresta em pé.
Clima - Em 2009, o Brasil assumiu o compromisso
internacional voluntário de reduzir de 36,1% a 38,9%
das emissões de gases de efeito estufa previstas em
2020, o que signiﬁca redução de cerca de 1,2 gigatonelada de CO2 equivalente. Se nada fosse feito, o
Brasil chegaria a 2020 com a emissão de 3,2 Gt e a
meta é ﬁcar em 2 Gt. Para cumprir esse compromisso,
planos setoriais de mitigação estão sendo implementados para a agricultura, redução do desmatamento,
setor energético, indústria, transporte e mineração.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Obrigado, Senador.
V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
Gostaria de dizer que, nessa questão da Medicina, na semana passada, foi anunciada, para o Estado
do Mato Grosso, a criação de novas vagas.
Desejo que o senhor tenha sorte em seu pleito.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Russo,
pelo PR do Mato Grosso do Sul.
O SR. ANTONIO RUSSO (Bloco/PR – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna, mais uma vez, para falar sobre o desenvolvimento
da infraestrutura em nosso País. Já ouvi os senhores
e concordei plenamente com o que disseram sobre a
malha ferroviária.
Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Índia são exemplos de alguns países que bem sabem
explorar um dos mais eﬁcientes e baratos meios de
transportes do mundo: o ferroviário.
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É lamentável reconhecer que o Brasil segue bastante atrasado na utilização dos trens para transportes
de cargas e de passageiros.
Nossa primeira ferrovia foi construída em 1854,
ligando Porto de Mauá a Fragoso, no Rio de Janeiro.
Hoje, mais de um século e meio depois, temos apenas 29 mil quilômetros de ferrovias no País, dos quais
somente 11 mil são explorados. O restante está desativado ou subutilizado.
Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, ressaltar
a minha crença de que podemos expandir o nosso
desenvolvimento investindo na ampliação da malha
ferroviária nacional.
Os Estados Unidos construíram a sua primeira
ferrovia em 1830. Hoje, eles dispõem de mais de 226 mil
quilômetros de estrada de ferro, o que lhes dá o título
de país com a mais extensa rede ferroviária do mundo.
A Índia – país emergente como nós – tem mais
de 63 mil quilômetros de ferrovias que interligam todo
o país e transportam cinco bilhões de passageiros e
350 milhões de toneladas de carga por ano.
Apesar de já termos tido 37 mil quilômetros de
ferrovias no início da década de 50, a construção de
rodovias pelo País, a partir do governo de Juscelino
Kubitschek, eclipsou o arcaico sistema ferroviário nacional e mostrou as suas muitas deﬁciências.
A privatização de nossas estradas de ferro começou em 1996. Esse processo praticamente acabou
com o transporte ferroviário de passageiros no País
– que seria deﬁnitivamente encerrado com o ﬁm do
Trem de Prata, entre Rio e São Paulo – e culminou
com a extinção oﬁcial da Rede Ferroviária Federal,
em 2007. Vale ressaltar que, entre 1998 e 2003, foram
construídos apenas 215 quilômetros de ferrovias em
bitola larga no Brasil.
Somente no governo do Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva é que os investimentos ferroviários começaram a acontecer novamente. Entre 2003 e 2010,
foram construídos 504 quilômetros de estradas de ferro em bitola larga, e estavam em obras, no ﬁm do seu
governo, mais 1.908 quilômetros, feitos com investimentos públicos e privados.
É muito positivo que esses investimentos estejam sendo ampliados no Governo atual, da Presidente Dilma Rousseff. O PAC 2 prevê recursos de R$46
bilhões até 2014 para a construção de ferrovias. Com
isso começa a ser construída uma matriz ferroviária no
País que pretende elevar dos 25% atuais para 32%,
em 2020, a participação desse modal no transporte
nacional de cargas. Nesse ano, projeta-se que tenhamos 40 mil quilômetros de estradas de ferro. Fazem
parte dessa matriz as três maiores obras ferroviárias
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do mundo na atualidade: a ferrovia Norte-Sul, a Oeste-Leste e a nova Transnordestina.
Mas, Sr. Presidente, venho defender, aqui desta
tribuna, a construção de dois trechos de ferrovias fundamentais para a região Centro-Oeste e para o meu
Estado, o Mato Grosso do Sul. Reﬁro-me a traçados
da ferrovia Norte-Sul e da Ferrovia do Pantanal.
O governo estadual e nós, Parlamentares sul-mato-grossenses, defendemos e pleiteamos que a
construção do segmento da ferrovia Norte-Sul compreendido entre Estrela do Oeste e Panorama seja todo
desenvolvido em território do nosso Estado, passando
pelos Municípios de Aparecida do Taboado, Selviria e
Três Lagoas, chegando a Brasilândia. Defendemos que
esse traçado demonstra a melhor viabilidade técnica,
econômica e ambiental.
Reforço aqui, Sr. Presidente, os argumentos de
nosso Governador, André Puccinelli, de que a região
que engloba esse trecho da ferrovia Norte-Sul é um
grande polo produtor brasileiro que precisa de infraestrutura adequada. Vemos no traçado que passa pelos
Municípios sul-mato-grossenses uma oportunidade
ímpar de impulsionar o desenvolvimento econômico
e social e de promover ainda mais a interiorização do
Brasil, elevando o índice de desenvolvimento urbano.
Nessas cidades estão instaladas as grandes fábricas de celulose – papel, de fertilizantes da Petrobras e de desenvolvimento de polo siderúrgico. Além
disso a região concentra indústrias de processamento
de grãos, açúcar e álcool, madeira de um modo geral
e de outros produtos de exportação. Ou seja, quando
construída no eixo da ferrovia Norte-Sul já haverá um
montante de mais de dez milhões de toneladas a serem transportadas por ano. A viabilidade da ferrovia
Norte-Sul se dará notadamente com a contribuição de
Mato Grosso do Sul.
Importante para o nosso Estado é também a
Ferrovia do Pantanal, que se conectará ao traçado da
ferrovia Norte-Sul, na região de Brasilândia. Estudo
de viabilidade econômica e ambiental da Ferrovia do
Pantanal indica que a melhor opção é a passagem
pelos Municípios de Maracaju, Dourados, Nova Andradina, Bataguassu e Brasilândia, na fronteira com o
Estado de São Paulo, nas proximidades de Panorama.
A Ferrovia do Pantanal vai atravessar o Mato Grosso
do Sul de oeste a leste e será fundamental para o escoamento da produção dessa região do Estado. Além
de ligar essas cidades à hidrovia do Paraguai, que dá
acesso aos países do Mercosul, a Ferrovia do Pantanal permitirá o acesso aos portos da costa brasileira,
por meio da ferrovia Norte-Sul.
Outra obra ferroviária de suma importância para
o nosso Mato Grosso do Sul e para o Brasil é a Ferro-
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este, ligando Dourados a Cascavel, no Paraná, onde
ela se articulará com o trecho ferroviário já existente,
de Cascavel ao Porto de Paranaguá. A Ferroeste, com
cerca de 350 quilômetros dentro de Mato Grosso do
Sul, também se interligará a hidrovia Tietê-Paraná, em
Guaíra, no Paraná.
Penso que seja desnecessário mencionar a importância desse sistema ferroviário que interligará as
regiões produtoras de Mato Grosso do Sul de leste a
oeste.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – V. Exª...
O SR. ANTONIO RUSSO (Bloco/PR – MS) – Além
de permitir o escoamento da produção de algumas
das mais ricas regiões produtoras de Mato Grosso do
Sul, eles interligarão duas das mais importantes hidrovias do País e, além disso, conectarão as regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste entre si e ao norte do Brasil,
permitindo o transporte de nossas riquezas dentro do
País e facilitando a exportação e a importação.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – V. Exª
me concede um aparte, Senador Antonio Russo, na
hora em que o senhor...?
O SR. ANTONIO RUSSO (Bloco/PR – MS) – Perfeitamente. É um prazer.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Obrigado.
V. Exª aborda, nesta tarde, da tribuna do Senado Federal,
uma questão muito importante, muito relevante para o nosso País. Eu já venho falando, há algum tempo... Está, neste
momento, na Presidência do Senado Federal, o Senador
Blairo Maggi, ex-Governador do Estado de Mato Grosso
por dois mandatos, empreendedor, homem de visão, assim como V. Exª. Essa questão das ferrovias eu acho que
é imperativa para o desenvolvimento do Brasil. Os outros
países todos na posição do Brasil, alguns até em posição
bem inferior à do Brasil, têm as suas malhas ferroviárias
bastante evoluídas. Da mesma forma as duplicações de
rodovias. O Brasil tem 65 mil quilômetros de rodovias federais e apenas cinco mil duplicadas. É uma vergonha!
Eu já falei muito da tribuna do Senado, nas comissões, já
falei com a Presidente da República, no início deste mandato, já havia falado antes, no Governo Lula, que o Brasil
precisa ousar um pouco mais nessa área de duplicação
de rodovias e na construção de ferrovias. São modais de
transporte muito importantes para o Brasil que se interligam,
como V. Exª está colocando no seu pronunciamento, as
hidrovias, as ferrovias, as rodovias. Um país de dimensões
continentais como o Brasil não pode sobreviver com esta
nossa malha de transportes seja ela rodoviária, ferroviária
e até hidroviária. Precisamos avançar muito para termos
um modelo eﬁciente de modo a termos mais ganhos, mais
competitividade. V. Exª aborda essa questão, e eu queria
inserir, se V. Exª me permite, no seu pronunciamento desta
tarde, a nossa ferrovia Transcontinental. Transcontinental
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a longo prazo. Fui Relator do Plano Ferroviário Nacional
aqui no Senado Federal. O Deputado Jaime Martins, de
Minas Gerais, foi Relator na Câmara e eu fui Relator aqui
no Senado. Foi sancionada na íntegra pelo Presidente
Lula. Então, toda a malha ferroviária nacional projetada
hoje passou pela nossa relatoria. E eu pude inserir essa
ferrovia que considero de suma importância para o desenvolvimento do País, todas são importantes, mas essa que
liga o Norte, liga Rondônia, o Acre, o Mato Grosso está
parada e tem que chegar então a Lucas do Rio Verde; de
Lucas do Rio Verde tem que chegar a Vilhena, que já está
no PAC, divisa de Rondônia com Mato Grosso; depois estou
pedindo e estamos trabalhando já no pré-estudo já com
viabilidade positiva para chegar até Porto Velho. Não que
ela vá talvez de Vilhena a Porto Velho, mas que venha de
Porto Velho para Vilhena porque de nada adianta construir
trechos de ferrovia que levam de nada a lugar nenhum.
Então é importante que as ferrovias saiam do porto, que
elas saiam de onde vai ser escoada a produção, que elas
saiam do porto de Porto Velho, venham no sentido Mato
Grosso passando por Ariquemes, Ji-Paraná, chegando a
outra cidade de Rondônia, margeando a BR- 374 e chegando na divisa do Mato Grosso com Rondônia, na cidade de Vilhena e depois estendendo até a região da soja,
onde o Senador Blairo planta e compra soja, onde há vasta
produção de soja. Então, essa ferrovia já demonstrou, em
seus pré-estudos, a viabilidade econômica. Agora vai ser
feito o estudo de viabilidade e o projeto executivo para talvez daqui a dois anos se abrir a licitação. Outra coisa, se
me permite V. Exª, é que nossos projetos demoram muito.
O mal deste País hoje são projetos. Há projetos que demandam três, quatro, cinco anos. Não dá! É muito tempo.
Tem que haver maior celeridade. O Dnit, o Ministério dos
Transportes, a Valec têm que ter equipes; se não tiverem,
que contratem empresas especializadas, mas que os
projetos saiam mais rapidamente para ganharmos tempo.
Nós estamos demorando aí três, quatro anos para fazer
um projeto de uma ponte em Rondônia, de uma ponte,
da divisa de Rondônia com o Acre, o único o rio que não
tem ponte na rodovia chamada Rodovia do Paciﬁco. Tem
outra ponte binacional cujo projeto já faz cerca de três
anos que estamos trabalhando nele; o Lula prometeu, a
Dilma reaﬁrmou o compromisso, mas o projeto ainda não
sai. Então o projeto, hoje, está demorando muito. Portanto parabenizo V. Exª pelo apelo que está fazendo nessa
questão da malha ferroviária brasileira. Precisamos avançar
se o Brasil quiser ser um país competitivo; somos a sexta
economia do mundo, mas estamos patinando. Eu tenho
falado que a infraestrutura deste País está travada, e sei
que a Presidente está se empenhando, juntamente com os
seus ministros das áreas da infraestrutura, para destravar a
infraestrutura brasileira. E precisa urgentemente destravar
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sob pena de a nossa economia padecer e patinar como
está patinando hoje. Parabéns a V. Exª. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO RUSSO (Bloco/PR – MS) – Muito obrigado, Senador Valdir.
V. Exª é muito feliz quando fala em infraestrutura,
e eu tenho visto diversas vezes as suas reivindicações,
como vimos ainda hoje nosso Presidente Blairo Maggi
falar sobre as nuvens que aí estão e que virão. Nós
estamos resolvendo problemas, Presidente, de curtíssimo prazo e podemos alertar o Governo – esta é a
Casa em que nós o alertamos – para a infraestrutura,
para a pavimentação. Enquanto nós não tivermos uma
dedicação da Presidente na execução desses projetos
– só recorrer e acudir determinados setores, sempre
aqueles setores que já estão se exaurindo –, nós poderemos ter problemas sérios a longo prazo.
Não é por outra razão que o Governador André Puccinelli tem lutado incansavelmente, desde seu primeiro
mandato, pela construção dessas importantes ferrovias.
Seja em audiências com ministros de Estado ou com os
Presidentes Lula e Dilma Rousseff, seja por meio de reiterados ofícios e exposições de motivos, tem trabalhado,
com o nosso permanente apoio, para que essas obras
ganhem prioridade no âmbito do Governo Federal.
No ﬁnal de março eu, o Senador Moka e a maior
parte dos Deputados Federais de Mato Grosso do Sul
acompanhamos o Governador Puccinelli e o Secretário estadual de Meio Ambiente, do Planejamento, da
Ciência e Tecnologia, Carlito, em mais uma audiência.
Desta vez com o Presidente da Valec, José Castello.
Ele e os técnicos da Valec expuseram as alternativas
de traçado da ferrovia Norte-Sul, contemplando uma
delas a nossa proposta. Saímos satisfeitos com a garantia do Dr. Castello Branco de que os estudos serão
encaminhados considerando o grande potencial e a
contribuição efetiva de carga de Mato Grosso do Sul.
Nossa reivindicação vai bem além de cálculos
matemáticos. Estamos falando de um grande potencial
de crescimento da melhoria da qualidade de vida do
brasileiro, que será direta e indiretamente afetada pela
escolha feita aqui em Brasília do traçado da ferrovia.
O Mato Grosso do Sul tem atraído diversos empreendimentos, como as fábricas de fertilizantes e de
celulose. Além disso, produzimos dez milhões de toneladas de grãos e mais de um bilhão de litros de etanol.
Essa produção não pode ser escoada de caminhão. O
que queremos é a garantia de infraestrutura logística
adequada para impulsionar o crescimento do nosso
Estado no Centro-Oeste do Brasil.
Há muito o que fazer em matéria de transporte
ferroviário no País, mas é inegável a importância estratégica que essas ferrovias terão para o País. É por
isso que quero lançar aqui o meu apelo ao Sr. Ministro
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Paulo Passos, dos Transportes, e à própria Presidente
Dilma Rousseff, para que vejam, com olhos de estadistas, esses projetos. Peço à União que se empenhe
na construção dessas ferrovias como prioridade deste
Governo. Mato Grosso do Sul e o Brasil agradecerão
e terão muito a ganhar com elas.
Era o que eu tinha a dizer, Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Muito obrigado, Senador Antonio Russo.
Eu concedo a palavra ao Senador Ivo Cassol,
que terá...
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Desculpe, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Não, não. Desculpe. É o Senador Valdir Raupp.
O senhor está inscrito. É que eu me confundi, porque
você fez um aparte que parecia um discurso há pouco,
não é? Então, desculpe.
E antes de passar a palavra a V. Exª, eu peço à
Taquigraﬁa que faça uma correção no discurso que eu
proferi anteriormente. Onde eu falei 3,2 bilhões, acrescente o ano de 1986, que foi o ano da renegociação.
E na data de 2003, no lugar desses três bilhões, por
favor, vocês coloquem R$6 bilhões. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp,
Presidente do PMDB nacional.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente Blairo Maggi. Quando
eu olhei o painel e vi que o Senador Antonio Russo tinha
muito tempo, porque vinte minutos é muito tempo, eu ﬁz um
aparte longo. E como tem poucos oradores também para
concluir a sessão, ﬁz esse aparte longo, por ser um tema
interessante: ferrovias, hidrovias, rodovias no nosso País.
Mas subo à tribuna, Sr. Presidente, para falar
sobre transposição. E, quando falamos em transposição, muitos pensam que é a transposição do rio São
Francisco, a transposição de algum rio importante do
Brasil. Mas não é; é a transposição de servidores. Servidores sofridos, servidores que foram para Rondônia
num chamamento para construir um Estado, para integrar o Estado de Rondônia ao País, para não entregar. Esse era o lema do governo militar da época, que
levou milhares e milhares de proﬁssionais liberais, de
trabalhadores de todas as partes do Brasil. Do Nordeste ao Rio Grande do Sul, de todas as partes do Brasil
tem gente lá em Rondônia. Foram por causa de um
sonho, e esse sonho era servir o País, servir Rondônia.
Sempre falo que Roraima e outros Estados mais
jovens conseguiram esse benefício na Constituinte de
1988. Um benefício justo, que foi a transposição dos
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servidores dos ex-Territórios de Roraima e Amapá para
a União. Rondônia, por um lapso naquele momento,
ﬁcou de fora. Isso já faz 23 anos.
Depois, a Senadora Fátima Cleide, que esteve em
conversa com as lideranças do governo na época do
Governo Lula, entrou com uma PEC aqui no Senado. Eu,
o Senador Amir Lando e outros Senadores assinamos
também essa PEC de transposição dos servidores de
Rondônia para os quadros da União. De lá para cá, isso
tem virou uma verdadeira novela, com muitos capítulos.
Nunca vi uma novela durar tanto tempo como essa!
E quero dizer da minha indignação: respeito a posição do Governo, em alguns aspectos, do Ministério da
Fazenda, do Ministério do Planejamento. Mas estive algumas vezes em todos esses lugares – tanto eu quanto
a Deputada Marinha, que é coordenadora da bancada;
o Senador Cassol, que está aqui no plenário; o Senador
Acir; os Senadores que já saíram e que não estão mais
aqui,; os Deputados que já saíram e que estão aqui ainda –, todos nós já estivemos, por algumas vezes, afundando caminho – Casa Civil, Ministério da Fazenda, do
Planejamento, Advocacia-Geral da União e por aí vai,
em todos os órgãos aﬁns para resolver esse problema.
E já falei aqui que, se não tivesse acontecido a
morte súbita do Dr. Duvanier, Secretário Nacional de
Recursos Humanos, talvez o desfecho teria sido diferente, porque ele estava inteirado de tudo, ele sabia o
que era possível ou não, poderia até orientar as lideranças maiores do Governo. A Presidenta Dilma esteve
em Rondônia junto com ele, assumiu compromisso,
assinou decreto de regulamentação. Enﬁm, creio que
se o Dr. Duvanier não tivesse nos deixado o desfecho
teria já acontecido e seria muito diferente. Fato é que
há resistência de setores do Governo em conceder
esse benefício justo aos mais de 20 mil servidores de
que já falei e que desbravaram Rondônia.
Alertei, na semana passada, que estavam vindo em
caravana – e já não é a primeira vez – novamente para
Brasília mais de vinte ônibus. Em torno de 900 servidores
estão em Brasília para protestar. Sei que 900 ou 1.000
servidores não fazem muita pressão no Governo Federal, que trabalha com milhões de servidores em todo o
Brasil, mas é uma forma que encontraram. Assim como
vieram ao Congresso, à Câmara e ao Senado na época
da aprovação desta PEC, estão vindo agora para protestar e reivindicar seus direitos. E temos que dar apoio. Dei
apoio a todas as manifestações até agora e continuo dando
apoio; só não posso apoiar uma das manifestações que
estão querendo fazer, se por acaso não resolverem com
essa manifestação que estão fazendo em Brasília, que
é o fechamento das entradas das usinas do rio Madeira.
São dois empreendimentos gigantescos de Brasil, de País,
embora em Rondônia, com mais de 30mil trabalhadores.
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Apoiarei todo e qualquer tipo de protesto e manifestação, menos esse. E falei para eles, reunidos em
dezoito sindicatos em Rondônia, há duas semanas,
que, por ser uma autoridade federal, do Senado Federal, não poderia dar esse tipo de apoio, mas estou
apoiando integralmente essa manifestação composta
de mais de vinte ônibus que vieram de Rondônia para
Brasília. Hoje me falaram que 28 sindicatos, Senador
Cassol, estão aqui representando com esses quase
mil servidores os servidores de Rondônia.
Quero mais uma vez fazer um apelo. Conversei e
agradeço, porque tem sido muito atencioso o Ministro
Luís Adams, Advogado–Geral da União, assim como
o Dr. Fernando Albuquerque, Advogado-Geral Adjunto.
Ambos têm sido muito atenciosos conosco, inclusive
nos recebendo diversas vezes.
Desci no aeroporto às 17h e liguei para o Ministro Luís Adams, que me atendeu ao telefone. Marcou
uma audiência para amanhã, às 15h, para levar toda
a bancada. A Deputada Marinha veio pedir-me, pela
manhã, quando eu ainda estava em Porto Velho, para
marcar essa audiência. Chegando aqui, liguei, e S. Exª
imediatamente nos atendeu. Ficou para amanhã, às
15h, uma reunião com os 11 Parlamentares de Rondônia – três Senadores, oito Deputados Federais e uma
representação de três ou quatro pessoas dos sindicatos, se não vai muita gente. Não dá para levar 40, 50
pessoas, para uma sala de audiência, mas poderemos
levar toda a bancada e uns três ou quatro representantes de sindicatos. A Deputada Marinha, juntamente
com eles, deve tirar essa representação até amanhã.
Soube também que houve um apelo, uma diretriz
da Presidente da República para que esses órgãos se
reunissem hoje. Parece-me que já se reuniram hoje à
tarde para resolver essa questão. Houve uma determinação do Palácio do Planalto para que o Ministério do
Planejamento, da Fazenda, a Advocacia-Geral da União
e a Casa Civil se sentassem para resolver o problema.
Aﬁnal de contas, a Presidente esteve em Rondônia no
ano passado – vai fazer um ano agora no mês de julho
–, onde assinou, em meio a mais de dez mil servidores
e todas as autoridades do Estado e federais, um decreto
de regulamentação. Falta apenas o parecer da AGU e
a instrução normativa do Ministério do Planejamento.
Então, não dá mais, como tenho falado, para aguentar essa situação. É uma humilhação, uma desmoralização. Ninguém acredita mais, já está virando chacota
essa questão lá no meu Estado. Não queremos mais que
isso continue dessa forma, sob pena de os manifestos
– como aqui já falei – ﬁcarem cada vez mais pesados,
mais fortes. Então, não é bom que isso continue do jeito
que está. Acho que é importante que essa questão seja
resolvida o mais rapidamente possível, aﬁnal de contas é
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muito pouco para um País que tem trilhões de orçamento, que tem US$400 bilhões em reservas, que é a sexta
economia do mundo. Não pode ﬁcar esticando a corda
por anos e anos a ﬁo com uma questão tão pequena
quanto essa transposição de apenas vinte mil servidores
do Estado para os quadros da União. A grande maioria
desses servidores já está prestes a se aposentar. Muitos
já se aposentaram, outros estão prestes a se aposentar.
Logo os seus pagamentos irão para outros cofres que
não mais os da União. Vão para a Previdência etc. Então,
acho que é importante que se resolva essa questão o
mais rapidamente possível.
Fica aqui esse apelo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, e o nosso compromisso de continuar lutando não só por essa causa da transposição, mas por
todos os projetos do interesse do Estado de Rondônia
e da nossa Nação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. PR – MT) –
Obrigado, Senador Valdir Raupp.
Passo a palavra, agora, de verdade, ao Senador
Ivo Cassol.
Quase criei um conﬂito estadual. Peço desculpas
ao Senador Valdir Raupp.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui cumprimentar
este grande parceiro do povo do Mato Grosso, este grande Governador que foi do Mato Grosso, o Governador
Blairo Maggi, um dos maiores produtores de alimentos
do mundo e do nosso Brasil. E, neste momento de pujança que o Brasil vive, da produção agrícola, produção
agropecuária, da agricultura, é com alegria que quero
aqui mandar meu abraço a todos os amigos e às amigas dos quatro cantos do meu Estado de Rondônia.
E quero também, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, deixar o meu abraço, cumprimentar os amigos
que me assistem, que me acompanham e que me ouvem
lá no Estado do Rio Grande do Sul, Estado do Senador
Paim, da Senadora Ana Amélia, que há poucos dias fez
uma visita de trabalho pela Comissão de Agricultura ao
nosso Estado de Rondônia, quando me visitou.
Mando um abraço especialmente a todos aqueles
que me acompanham nos demais Estados desta Federação brasileira, Santa Catarina, Paraná, São Paulo,
o Nordeste, a todos os rincões brasileiros.
O Estado de Rondônia serviu de modelo da reforma agrária, Senador Raupp, e esse modelo serviu
para que o Governo Federal, na época da ditadura
militar, implantasse um dos projetos mais audaciosos
de reforma agrária.
Temos mais de 17 mil pequenas propriedades e
Rondônia era, na verdade, um território federal. Eu, jun-
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tamente com a minha família, ao completar 18 anos de
idade, deixei de fazer um curso de nível superior que queria fazer – e eu fazia em Santa Maria, no Rio Grande do
Sul o curso de Medicina – para acompanhar meus pais
a Rondônia, na busca desse novo eldorado brasileiro.
Nesses trinta e poucos anos de atividade particular, e já praticamente com mais de 16 anos na vida
pública, acompanhei passo a passo o desenvolvimento
e o progresso do meu Estado, e sempre lutei pelas realizações e compromissos que os homens públicos têm
que ter com o nosso povo. Para quem não me conhece, eu sempre dizia para o meu pai, que foi Deputado
Estadual, Deputado Federal, para o meu irmão César
Cassol, que foi Prefeito de Santa Luzia e, hoje, é um
pré-candidato a Prefeito da Cidade de Rolim de Moura,
onde já fui Prefeito, eu não gostava de política, Senador Paim. Eu dizia para todo mundo que eu era o único
lúcido da família. De tanto cobrar dos homens públicos
estrada, saúde, educação e não ver resultado foi que
entrei para a vida pública para descobrir se eu, Ivo Cassol, era exigente demais, ou, na verdade, os homens
públicos, boa parte deles, eram bons para tomar café,
para bater nas costas, para enrolar. E consegui descobrir quando assumi a Prefeitura e o Governo do Estado
de Rondônia que, infelizmente, boa parte dos políticos
municipais, estaduais e federais, leva a gente com o peito e empurra com a barriga. E, aí, não dá para admitir.
Quando fui Prefeito de Rolim de Moura, transformei
a cidade, ﬁz uma das 22 melhores saúdes do Brasil. Rolim de Moura virou um pólo de saúde na zona da mata.
Em 2002, concorri ao Governo do Estado de Rondônia contra grandes políticos que se perpetuavam ano
após ano no nosso Estado. Bati no peito e disse que
ia consertar e moralizar aquele Estado. Nessa caminhada, levei esperança, credibilidade, expectativa e o
povo pôde sonhar e realizar. Em toda a minha caminhada política, todos os compromissos que eu fazia
quando batia no peito, eu falava que ia fazer porque
ia fazer e, quando não tinha condições, sempre fui um
homem público que disse que não tinha condições de
fazer. A pior coisa que existe na vida pública são os
agentes públicos, sejam secretários, ministros, prefeitos, governadores, Presidente, quando assumem um
compromisso com a sociedade e não realizam. Sou da
base do Governo Federal, sou da base da Presidente
Dilma, e sei da postura que ela tem no comando deste
Brasil. Ela é, na verdade, mais técnica do que política.
Ela tem o mesmo estilo meu. Como a gente sempre
disse: “Nós somos muito práticos e muito objetivos e
não somos muito de ﬁcar mandando.” Um dia eu disse a ela que ela era a Ministra do Presidente Lula que
menos mandava. Ela mandava uma vez; da segunda
vez, ela atropelava quem não fazia o serviço.
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E assim eu conduzi também o Estado de Rondônia como Governador. Hoje, infelizmente, vejo com
decepção um trabalho que não começou por mim, mas
que começou lá atrás com a expectativa de agraciar
mil e poucos servidores. E aqui nesta Casa a audácia
do projeto era pequena, a expectativa era grande. O
Deputado Federal Nilton Capixaba, naquela época em
que ainda era Deputado, pois ﬁcou fora quatro anos e
agora voltou, fez um projeto na Câmara e começou,
de lá para cá, de 1987 a 1991, a incluir servidores públicos do antigo Estado de Rondônia.
Os outros Estados da região amazônica já foram
contemplados. O nosso Estado de Rondônia, infelizmente, não foi contemplado. Por que a regra do jogo para um
Estado, como Amapá e outros, é uma e para o Estado
que serviu de berço para a reforma agrária é outra?
Eu me recordo, quando eu era Governador, e esta
Casa, para poder aprovar a transposição, precisou que
servidores públicos se deslocassem de nosso Estado
e eu, como Governador do Estado de Rondônia, juntamente com Neudir e demais Deputados Estaduais, colocamos aqui em Brasília mais de mil servidores públicos;
visitamos os gabinetes de cada Estado para convencer
esses servidores de que o Estado de Rondônia precisava
repassar ao quadro federal esses servidores públicos.
E tivemos êxito, tivemos sucesso: a PEC foi aprovada.
Após a aprovação da PEC, até 1991 – o entendimento foi até 1987 –novamente foi preciso fazer uma
lei para regulamentar. Mas, num acordo na calada da
noite, naquela época, no governo passado, feito lá no
Palácio do Planalto com alguns de nossos representantes, que se dizem pai e mãe da transposição, eles
apresentaram uma emenda dizendo que até os aposentados iriam para a transposição.
Olha, minha gente, meu povo, não tenho diploma
nenhum, o meu diploma é o da vida, mas, pelo menos
um pouquinho de leis eu entendo. Quando a PEC dizia
que vão para a transposição os servidores até 1991,
não se discute se é preto, se é branco, se é amarelo, se
é gordo, se é magro, em que partido está e se ele está
aposentado ou não. Senador Raupp, infelizmente, alguns
políticos que se dizem o pai da transposição, ﬁzeram um
acordo de apresentar essa emenda. E o ex-presidente
Lula votou essa emenda que dizia que os aposentados também iam para a transposição. O resultado?
Tirou direito dos servidores públicos do nosso Estado
de Rondônia. Aqueles que vão se aposentar tão logo a
transposição aconteça ﬁcam na insegurança jurídica de
quem vai pagar a aposentadoria, porque o Iperon não
tem dinheiro, todo mundo sabe. Só entrou dinheiro no
caixa do Iperon, no Estado de Rondônia, de 2003 para
cá. A Previdência Social quer que alguém cubra esse
débito e a equipe do Governo Federal está com muito
peito e com muita barriga, porque nos domina com o
peito e nos empurra com a barriga o tempo todo.
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Um dia eu visitei o Secretário Executivo Duvanier e disse a ele, Senador Raupp, nosso Presidente
Blairo Maggi, que ele não poderia faltar com a verdade com um Senador. Perguntei a ele até onde ele
tinha interesse, na verdade, que essa transposição
acontecesse. Ele falou: “Nenhum, mas você não pode
tornar isso público” E eu disse: eu quero saber da garantia, Duvanier. Qual é a garantia que nós temos se
é até 1987 ou até 1991? E ele me disse: “Até 1987,
mas eu te peço encarecidamente que não fale isso na
reunião.” Mas eu quero que você me responda mais
uma pergunta audaciosa, Duvanier. Ele não está aqui,
ele morreu por falta de atendimento em um hospital
aqui em Brasília. Ele tinha um plano de saúde, mas
um hospital não atendia e o outro deixou de atender.
Ele foi claro e disse: “Infelizmente, nós não podemos
assumir a aposentadoria dos servidores que vão para
a transposição, só a partir do momento da aprovação
da PEC para cá.” E muito me estranha que um dia,
quando eu estava numa reunião com Deputados da
nossa bancada, e um parlamentar do nosso Estado, o
Deputado Federal que se diz defensor dos funcionários
públicos, pediu que eu não ﬁzesse pergunta difícil, que
eu não levantasse a lebre, para que deixasse passar
despercebido. É como se aqui em Brasília só houvesse
bobo. Os mais bobos somos nós, que somos Senadores, Deputados Federais e a Presidente Dilma, que se
elegeu Presidente do Brasil. Aqui não tem bobo, aqui
tem gente que sabe conviver no dia a dia da sociedade, é brincar com quem está aqui em Brasília.
Em nenhum momento eu criei expectativa falsa.
No ano passado, quando a Presidente Dilma esteve no
nosso Estado para assinar o decreto da transposição,
alguns servidores, sindicalistas... Nenhum sindicalista
me defendeu, porque eles também estão gostando que
atrase um pouco tudo isso, porque eles ganham diária, ganham hotel, têm tudo. Podem achar ruim, mas
é verdade. Prepararam uma vaia para mim em Porto
Velho porque eu sou verdadeiro, eu não escondo, eu
não ﬁco enrolando. Porque lavar cabeça de burro perde água e sabão. Então, não adianta, tem que sempre
dizer a verdade: quem quer é quem quer e quem não
quer é quem não quer. E hoje, tudo aquilo que eu disse
lá atrás está acontecendo, Sr. Presidente. Está acontecendo. Não há interesse em fazer a transposição. Vão
engolir goela abaixo e o Estado de Rondônia precisa.
Eu poderia estar aqui fazendo um discurso ao
contrário, mas é preciso que o Governo, que criou a
expectativa de uma nova Rondônia – o que hoje, infelizmente, é um pesadelo –, pelo menos crie expectativa
de novos concursos. Só na Polícia Militar vão aposentar
mil policiais. Se hoje há criminalidade – a exemplo de
Ariquemes, cidade com maior criminalidade do País
– imaginem amanhã, com menos mil policiais? E aí o
que os servidores querem? Querem a garantia não
só de ter um salário melhor, mas querem também, Sr.
Presidente, a garantia de poderem ter uma aposenta-
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doria digna. A expectativa desses servidores – quem
está me assistindo – é vir para o quadro da União e
dobrar o salário. Mas quem vai pagar a aposentadoria
de vocês? É uma pergunta que eu não deveria fazer.
Eu não sou candidato a nada. Uns são candidatos na
capital e ﬁcam criando expectativa mentirosa. Eu sou
verdadeiro, doa onde doer. Chega de, em época de
eleição, político subir num tamborim, em cima de um
poleiro, ﬁcar fazendo em cima dessa transposição sempre um palanque eleitoral e não acontecer. Por incrível
que pareça, ainda tem gente que se ilude com isso.
Servidores públicos, vocês já têm direito pelos
votos que já deram; os servidores, os sindicalistas e os
políticos que cumpram esse compromisso. “Ah, mas agora estão vindo 21 ônibus.” Ótimo, precisa. São mil servidores. Também está bom. Mas que despesa extra estão
dando para nós! Que despesa extra nos estão dando!
Os servidores, nesses dias, trancaram por uma
hora a BR-364. Que transtorno já deram! Já está tudo
programado para trancarem também as usinas. É o
País que vai perder com isso, gente! Para que deixar
o boi com corda e tudo para, depois, querer amarrá-lo num toco? Amarrem-no logo! Deﬁna logo quem é o
responsável por essa área: a Ministra do Planejamento. Digam logo o que vocês querem! Até 1987? Então,
façam logo até 1987, que, depois, vamos brigar na
Justiça para ser até 1991!
Não pode ﬁcar nesse chove não molha. É uma
enganação, é uma enrolação, é como se nós, políticos,
não tivéssemos nada o que fazer em Brasília, gente!
Tem de haver um mínimo de respeito por nós, os três
Senadores e os oito Deputados Federais.
Digam o que vão fazer! A pior coisa para um homem, a pior coisa para o ser humano é ele fazer papel
de besta, papel de bobo. Não aceito esse tipo de papel!
Nós queremos deﬁnição. O que nos derem no direito, nós
vamos buscar na Justiça, porque a Justiça foi constituída
nesta Casa para isso. Mas não podemos deixar o Estado
estagnado, nessa expectativa, sem rumo e sem deﬁnição.
Ao mesmo tempo, há uma pergunta que não cala.
Os servidores estão aqui, chegaram aqui mais de mil
servidores. Estamos esperando o parecer da AGU, estamos aguardando esse parecer enviado pelo Ministério do Planejamento, que é a instrução normativa para
a assinatura, para deﬁnir isso de uma vez por todas.
Mas só isso basta? Só isso basta? É o que pergunto.
Não, não basta. Quero saber como vai ﬁcar situação
dos servidores que vão se aposentar. São quase 20
mil servidores, gente. Desses 20 mil servidores, 80%,
90%, Sr. Presidente, aposentam-se no outro dia. São
pessoas que já poderiam ter se aposentado há dois
ou três anos. Se for pelo veto, quem se aposenta não
tem direito. E como vão fazer?
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Espero que a nossa Presidente Dilma, essa mulher guerreira, dê de presente para o povo do Estado de
Rondônia essa compensação pelas usinas, assumindo de vez esses servidores, assumindo-os com mala,
calça, cuia, tudo que tiverem de direito, passando-os
para os quadros da União e pagando suas aposentadorias, como compensação pelas usinas, porque as
usinas estão deixando um déﬁcit muito grande em nosso Estado. Há um déﬁcit social, um déﬁcit criminal. São
compensações de todas as ordens e de toda natureza.
Esse será um grande presente. Nós ajudamos a
fazer desse grande Território do passado esse grande
Estado, que é hoje Rondônia.
Srªs e Srs. Senadores, no mês que vem, vai fazer um ano que foi assinado esse decreto em Porto
Velho, mas nenhum servidor foi para a transposição.
Por acaso, alguém está aguardando para, na véspera
da eleição, ir lá e fazer, mais uma vez, uma gracinha?
Houve políticos que usaram isso nos quatro cantos
de Rondônia para voltar para cá, para assumir o meu
lugar, mas que não trabalharam nos outros oito anos,
e o povo de Rondônia os mandou de volta, para que
começassem do zero. Nem com a transposição no colo
e nos ombros, nem como autora do projeto, obteve sucesso. Então, como parlamentar...
O projeto fundamental, o embrião, servia a pouco
mais de mil pessoas, não a isso tudo, mas, no meio do
caminho, foi mudado. Mas o pior de tudo isso é o fato
de essas mesmas pessoas terem feito um acordo, na
calada da noite, com técnicos e com a equipe do Palácio do Planalto, no governo passado, para colocar
essa emenda de que aposentados não iriam para a
transposição. Que belo presente de grego deram ao
povo do Estado de Rondônia! E são as mesmas pessoas – aliás, não todos, porque um, infelizmente, faleceu – que estão por lá e ainda posam de bonzinhos
e de santinhos nos quatro cantos do nosso Estado.
Como Senador do Brasil pelo meu Estado, Rondônia, peço à Ministra do Planejamento e ao nosso Ministro
da AGU que deem uma atenção especial a essa questão.
A Presidente Dilma já determinou à sua equipe que trabalhe diuturnamente para evitar que esses
mesmos servidores venham a interromper o trabalho
nas duas obras das usinas hidrelétricas do nosso Estado, venham a trancar e a paralisar o nosso Estado.
Essa não é melhor forma de agir; nisso, não têm meu
apoio. Nós, Senadores, temos a obrigação de prevenir
o que poderá acontecer amanhã sob pena de o custo
ser muito maior para depois remendar o estrago feito
no meio do caminho.
Mil servidores chegaram a Brasília. São mil servidores ainda da época do território de Rondônia. São
mil servidores que aguardam pelo menos ter, com dig-
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nidade, na sua velhice, uma aposentadoria decente,
Senador Raupp, Senador Blairo Maggi, Senador Paim.
Infelizmente, aqui, o que nós, que somos da base,
vemos é isso ser empurrado com a barriga com descaso. Infelizmente, isso ocorre e é triste. Mas a nossa luta não cala.
Quero pedir a todos os senhores, a todas as
senhoras, aos jovens e às crianças que, na igreja ou
mesmo em casa, nas suas orações, orem por isso.
Vou pedir só mais dois minutos ao Presidente,
porque está encerrando o meu tempo. Se me permitir,
já vou concluir.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Está liberado.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado, Sr. Presidente.
Quero aqui fazer um pedido especial. Na próxima
segunda-feira, dia 18, no nosso Estado – na época em
que eu era governador, assinei um decreto –, será comemorado o Dia Estadual do Evangélico. Quero fazer
um pedido especial não só aos evangélicos, mas também aos protestantes, aos luteranos, aos adventistas,
aos católicos, a todas as denominações religiosas, porque o nosso Pai Celestial é um só. Peço que, na igreja
ou em casa, os senhores, as senhoras, os jovens e as
crianças orem pelas nossas autoridades, orem pela
Presidente Dilma e por toda a equipe, para que a gente
possa ter sucesso, para que a gente possa avançar e,
ao mesmo tempo, ter sucesso nessa expectativa criada
não por um pai de família ou por uma mãe de família,
mas por milhares de pais de família que fazem parte
da administração e que ajudaram a fazer esse Estado
tão pujante, que é o Estado de Rondônia.
Faço este pedido para que todo mundo continue
orando também para o Senador Ivo Cassol e para os
demais Senadores, para que possamos, nessa caminhada pacíﬁca e ordeira, reivindicar nossos direitos e
fazer do nosso Estado de Rondônia um Estado respeitado, com os mesmos benefícios desfrutados pelos
demais Estados da Federação brasileira.
Um abraço a todos!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Obrigado, Senador Ivo Cassol. São reivindicações e pontuações bem compreensíveis. Eu, que não
sou do Estado de Rondônia, como eu estava falando
ao Senador Valdir Raupp, já conheço a história da
transposição há alguns anos, por ouvir os discursos e
os pleitos a respeito desse assunto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Peço a
palavra pela ordem, Senador Blairo Maggi, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer um
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registro sobre a situação dos funcionários da Empresa de
Tecnologia e Informação da Previdência Social (Dataprev).
Na semana passada, em meu gabinete, recebi o
Sr. Américo Campos e a Srª Socorro Lago, da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Processamento de Dados, e também o Sr. José Brandão
Ferreiro, do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do Estado
de São Paulo. Com eles conversamos sobre a recente
onda de demissões imotivadas da empresa Dataprev.
O Movimento Sindical, ali presente, manifestou
sua discordância e sua indignação contra a postura
adotada pela empresa, especialmente porque, segundo o Movimento, essa postura de demissão fere o
acordo coletivo de trabalho e fere também a política
de expansão da empresa.
Já foram demitidos 70 trabalhadores em menos
de 40 dias. Os sindicalistas mostram que esse é um
contrassenso se comparado com o lucro superior a
R$150 milhões, ocorrido em 2011.
Em 2011, após uma grande greve durante a campanha salarial, que acabou sendo julgada pelo Tribunal
Superior do Trabalho, os trabalhadores conquistaram
três meses de estabilidade, prazo que se encerrou em
março de 2012. Logo após o término da estabilidade, as
demissões recomeçaram em Santa Catarina, na Bahia,
em Alagoas, no Rio de Janeiro, no Paraná e na Paraíba.
Enﬁm, o Movimento Sindical não aceita essas
demissões da forma que estão sendo feitas, na contramão do momento democrático que vive o País.
O que eles pretendem, Sr. Presidente, com esta
minha fala, é apenas a abertura do diálogo, para que
se encontre o entendimento para esse conﬂito instalado entre a direção e os trabalhadores, na linha do que
manda o próprio acordo coletivo julgado pelo Tribunal
Superior do Trabalho.
Os sindicatos foram orientados a não homologar
as demissões, que estão sendo homologadas agora
na Delegacia Regional do Trabalho.
Por ﬁm, Sr. Presidente, quero fazer um apelo na
busca do entendimento, do diálogo, do bom senso, para
que empregados e empregadores cheguem a um acordo, a ﬁm de que se evitem as demissões, apontando, a
partir desse movimento, o sucesso da empresa e a garantia do ganha-pão de cada dia para os assalariados.
Era isso o que tinha a dizer.
Agradeço a tolerância de V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 667, DE 2012
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 252, de
2009, da Senadora Marisa Serrano, que assegura, nas empresas de mais de duzentos
empregados, a eleição de um representante
destes, na forma do art. 11 da Constituição
Federal, e dá outras providências.
Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
É submetido a exame, para decisão terminativa,
o Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2009, da Senadora Marisa Serrano. Pretende-se regulamentar a
representação dos empregados nas empresas com
mais de duzentos empregados, prevista no art. 11 da
Constituição Federal.
A iniciativa tem a ﬁnalidade de promover o diálogo
e o entendimento direto dos empregados com os empregadores, assegurando a eleição de um representante
e de um suplente, no local de trabalho, no âmbito das
empresas que possuam, por estabelecimento, ﬁlial ou
unidade, o número de empregados previsto no referido
artigo da Constituição.
Regulamentando essa modalidade de representação, o projeto também introduz normas sobre as atribuições dos representantes e suplentes, o processo
de eleição, requisitos para a candidatura, duração do
mandato e garantias ao pleno exercício das funções
dos representantes e suplentes, entre outras disposições complementares.
A autora aﬁrma, ao justiﬁcar a iniciativa, que a
redação do projeto foi feita, originalmente, por acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Estácio de
Sá, da Cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do
Sul. O texto foi, na sequência, objeto de adaptações
e à observância das normas técnicas que regem a
elaboração de leis.
Entre os argumentos da autora, destacamos a
aﬁrmação de que “em face da controvérsia estabelecida na doutrina e na jurisprudência trabalhista, além
da reconhecida insegurança jurídica dos empresários,
gerada em grande parte pela ausência de parâmetros
legais e normativos sobre os procedimentos e as garantias que devem ser assegurados aos representantes
dos trabalhadores no local de trabalho e ao processo de
sua eleição, a norma constitucional contida no art. 11
da Constituição Federal restou praticamente ineﬁcaz”
Também merece citação a referência que a nobre Senadora faz às normas internacionais: “No plano
internacional, tais representantes gozam das garantias
previstas na Convenção nº 135 da OIT e respectiva
Recomendação nº 143, objetivando conceder facilida-
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des aos representantes a ﬁm de que possam cumprir,
adequadamente, suas atribuições, podendo, ainda,
alcançar a garantia de emprego como forma de livre
exercício de suas atividades”.
Foram apresentadas, nesta Comissão, duas
emendas de autoria do nobre Senador Roberto Cavalcanti.
Em 2009, o nobre Senador Cristovam Buarque,
na qualidade de relator indicado da matéria, ofereceu
minuta de parecer pela aprovação, com uma emenda
de redação.
Em manifestação anterior, adotamos integralmente os argumentos e ponderações que constam
do relatório do nobre Senador que nos antecedeu
nessa análise.
Posteriormente, entretanto, reavaliamos o conteúdo da proposta e chegamos a um convencimento
contrário à aprovação da matéria, pelas razões que
vamos expor na sequência deste Parecer.
II – Análise
Em análise da proposição, não detectamos impedimentos constitucionais, jurídicos ou regimentais.
A iniciativa é a comum, prevista no art. 61 da Carta
Magna, e a competência é do Congresso Nacional, nos
termos do art. 48 do mesmo texto constitucional. Também entendemos que houve observância das normas
de técnica legislativa apropriadas à hipótese.
A matéria, representação dos empregados em
empresas com mais de duzentos empregados, está no
âmbito de competência desta Comissão de Assuntos
Sociais (CAS), já que está diretamente vinculada às
relações de trabalho, que é um dos temas elencados
no inciso I do art. 100 do Regimento Interno do Senado Federal.
Nossa posição, quanto ao mérito, não é favorável
à aprovação do texto proposto. Em primeiro lugar é preciso registrar que muitos doutrinadores entendem que o
dispositivo constitucional, que se pretende regulamentar, não depende de regulamentação. É autoaplicável.
Não há sequer previsão de norma regulamentadora
no texto constitucional.
Sendo assim, apesar os nobres propósitos da
autora, trata-se da introdução de mais normas legais
no campo das negociações coletivas o que, em nosso
entendimento, além de ser desnecessário, pode gerar
conﬂitos de atribuições e discussões sobre quem são
os legítimos representantes dos trabalhadores, em
cada instância de negociação.
Essa medida contraria, ademais, a tendência vigente na América Latina no sentido de conceder aos
sindicatos a exclusividade da representação dos trabalhadores. Eles detêm a competência para ﬁrmar os
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instrumentos de negociação coletiva. A criação de uma
instância extra sindical, então, instituiria dois níveis diferentes de negociação e de representação, dividindo
ainda mais a classe trabalhadora. Chega, nos termos
da proposição, a prever representantes diferentes para
os trabalhadores da matriz e os trabalhadores de ﬁliais
ou unidades administrativas.
Tudo isso acaba por gerar insegurança jurídica,
custos administrativos adicionais para os empregadores
e fragilização do movimento sindical. Cria-se, ademais,
uma estabilidade provisória para representantes dos
empregados e seus suplentes. São novos encargos
sociais que depois acabam causando perda de renda
para todos os trabalhadores.
Sobretudo é preciso que haja amplo espaço e
plena liberdade para o exercício das negociações coletivas. Quanto maior a ingerência legal nas tratativas
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entre as partes, maior será a ineﬁcácia do processo
negocial. É preciso que os acordos e convenções sejam ﬁrmados por quem tem competência para fazê-lo. Caso contrário, estaremos criando ilusões para
os trabalhadores e demandas que irão sobrecarregar
o Poder Judiciário.
Finalmente, em decorrência de nossa posição
contrária à aprovação da proposta, ﬁcam prejudicadas
as emendas apresentadas.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do
Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2009.
Sala da Comissão, 6 de junho de 2012. – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais, – Senador Cícero Lucena, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante
destes com a ﬁnalidade exclusiva de promover-lhes o
entendimento direto com os empregadores.
....................................................................................
Ofício nº 111/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 6 de junho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2009,
que assegura, nas empresas de mais de duzentos empregados, a eleição de um representante destes, na
forma do art. 11 da Constituição Federal, e dá outras
providências, de autoria da Senadora Marisa Serrano.
Respeitosamente, Senador Jayme Campos,
Presidente Comissão de Assuntos Sociais.
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS
DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
Relator: Senador Cristovam Buarque
I – Relatório
Em análise nesta Comissão, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2009,
da Senadora Marisa Serrano. A iniciativa pretende
regulamentar a representação dos empregados nas
empresas com mais de duzentos empregados, prevista
no art. 11 da Constituição Federal.
A proposta assegura a eleição de um representante e de um suplente, no local de trabalho, no âmbito das empresas que possuam, por estabelecimento,
ﬁlial ou unidade, o número de empregados previsto
no referido artigo da Constituição. A ﬁnalidade dessa
representação é a promoção do diálogo e do entendimento direto dos empregados com os empregadores.
O projeto também dispõe sobre as atribuições
dos representantes e suplentes, o processo de eleição, requisitos para a candidatura, duração do mandato e garantias ao pleno exercício das funções dos
representantes e suplentes, entre outras disposições
complementares.
A autora registra, inicialmente, que a redação do
projeto foi feita por acadêmicos do curso de Direito da

Terça-feira 12

103

24841

Faculdade Estácio de Sá, da Cidade de Campo Grande,
no Mato Grosso do Sul. Teriam sido efetivadas algumas
adaptações de redação e o objetivo principal do acatamento da sugestão é dar efetividade à norma, com
a regulamentação do citado dispositivo constitucional.
Da justiﬁcação consta, além disso, a ressalva de
que “em face da controvérsia estabelecida na doutrina e na jurisprudência trabalhista, além da reconhecida insegurança jurídica dos empresários, gerada
em grande parte pela ausência de parâmetros legais
e normativos sobre os procedimentos e as garantias
que devem ser assegurados aos representantes dos
trabalhadores no local de trabalho e ao processo de
sua eleição, a norma constitucional contida no art. 11
da Constituição Federal restou praticamente ineﬁcaz”.
Da argumentação exposta, ﬁnalmente, destacamos a referência às normas internacionais: “No plano
internacional, tais representantes gozam das garantias
previstas na Convenção nº 135 da OIT e respectiva
Recomendação nº 143, objetivando conceder facilidades aos representantes a ﬁm de que possam cumprir,
adequadamente, suas atribuições, podendo, ainda,
alcançar a garantia de emprego como forma de livre
exercício de suas atividades”.
No prazo regimental não foram apresentadas
emendas.
II – Análise
Analisando os diversos dispositivos que constam da proposição, não detectamos impedimentos
constitucionais, jurídicos ou regimentais. A iniciativa
é a comum, prevista no art. 61 da Carta Magna, e a
competência é do Congresso Nacional, nos termos do
art. 48 do mesmo texto constitucional. Também entendemos que houve observância das normas de técnica
legislativa apropriadas à hipótese.
A matéria, representação dos empregados em
empresas com mais de duzentos empregados, está no
âmbito de competência desta Comissão de Assuntos
Sociais (CAS), já que está diretamente vinculada às
relações de trabalho, que é um dos temas elencados
no inciso I do art. 100 do Regimento Interno do Senado Federal.
No mérito, cremos que a regulamentação proposta é extremamente oportuna, ainda que possa parecer
tardia, dados os vinte e um anos da promulgação da
Constituição Federal. Ocorre que, durante esse longo
período de tempo, houve uma inegável evolução nas
relações entre empregados e empregadores, o que
torna a instituição da representação dos empregados
nas empresas com mais de duzentos empregados
ainda mais relevante e urgente.
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O movimento sindical passou a participar de forma
mais ativa nas decisões políticas nacionais, mas é inegável
que enfrenta problemas de representatividade. O número
excessivo de entidades sindicais, as divisões dentro das
categorias e a preocupação maior com as questões de
âmbito nacional podem estar afastando as lideranças de
suas bases. A própria democracia interna, nessas entidades, vem sendo frequentemente questionada.
Nessas circunstâncias, reivindicações isoladas
e condições especíﬁcas do ambiente de trabalho, em
empresas com mais de duzentos empregados, acabam não recebendo a atenção devida dos sindicatos
maiores.
Ademais, muitas vezes, somente o grupo de empregados que trabalha naquela ﬁlial ou estabelecimento
é capaz de conhecer as demandas que realmente farão
diferença na qualidade de vida dos proﬁssionais e na
salubridade do exercício do trabalho diuturno.
Além da necessidade reconhecida de uma representação nas empresas, devemos destacar a qualidade
do texto proposto. Cremos que as normas que constam da iniciativa são aquelas efetivamente necessárias
para dar aos representantes dos empregados e seus
suplentes as condições para o exercício pleno da representação e para assegurar a democracia interna
nas escolhas e nas substituições, quando necessárias.
Para uma representação efetiva, por outro lado, é
fundamental a proteção contra a despedida imotivada
e contra transferências unilaterais, além da garantia de
liberdade de opinião e de uma dispensa remunerada
para o trabalho decorrente do exercício do mandato.
Essas garantias constam do art. 12 do projeto.
Finalmente, outro mérito da proposta diz respeito à plena eﬁcácia da norma constitucional. Sabe-se,
e a autora registra o fato, que muitas categorias já
conseguiram, em acordos ou convenções coletivas,
a representação por estabelecimento ou ﬁlial. Entretanto, as categorias menos organizadas ainda se ressentem da falta de representantes e são justamente
elas que mais precisam deles e de uma sustentação
legal para que o art. 11 da Constituição Federal deixe
de ser apenas letra morta para um imenso contingente
de trabalhadores.
Julgamos necessário apenas complementar o
texto da ementa da proposição, de modo a explicitar
com mais clareza o objeto da proposição, dando cumprimento ao que determina o art. 5° da Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n° 252, de 2009, na forma
do texto proposto, com a seguinte emenda.
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EMENDA N° – CAS
Dê-se à ementa do PLS n° 252, de 2009, a seguinte redação:
Assegura, nas empresas de mais de duzentos empregados, a eleição de um representante destes com a ﬁnalidade de promover-lhes
o entendimento direto com os empregadores,
na forma do art. 11 da Constituição Federal, e
dá outras providências – Senador Cristovam
Buarque, Relator.
RELATÓRIO
Relator: Senador Cícero Lucena
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado n° 252, de 2009, da
Senadora Marisa Serrano é submetido à nossa análise,
para decisão terminativa. Pretende-se regulamentar
a representação dos empregados nas empresas com
mais de duzentos empregados, prevista no art. 11 da
Constituição Federal.
Com a ﬁnalidade de promover o diálogo e o entendimento direto dos empregados com os empregadores, a
iniciativa assegura a eleição de um representante e de um
suplente, no local de trabalho, no âmbito das empresas que
possuam, por estabelecimento, ﬁlial ou unidade, o número
de empregados previsto no referido artigo da Constituição.
Para regular essa forma de representação, o
projeto também introduz normas sobre as atribuições
dos representantes e suplentes, o processo de eleição, requisitos para a candidatura, duração do mandato e garantias ao pleno exercício das funções dos
representantes e suplentes, entre outras disposições
complementares.
Na justiﬁcação, a autora aﬁrma que a redação do
projeto foi feita, originalmente, por acadêmicos do curso
de Direito da Faculdade Estácio de Sá, da Cidade de
Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O texto foi,
na sequência, objeto de adaptações e à observância
das normas técnicas que regem a elaboração de leis.
Entre os argumentos da autora destacamos a aﬁrmação de que “em face da controvérsia estabelecida na
doutrina e na jurisprudência trabalhista, além da reconhecida insegurança jurídica dos empresários, gerada
em grande parte pela ausência de parâmetros legais
e normativos sobre os procedimentos e as garantias
que devem ser assegurados aos representantes dos
trabalhadores no local de trabalho e ao processo de
sua eleição, a norma constitucional contida no art. 11
da Constituição Federal restou praticamente ineﬁcaz.”
Também merece citação a referência que a nobre Senadora faz às normas internacionais: “No plano
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internacional, tais representantes gozam das garantias
previstas na Convenção n° 135 da OIT e respectiva
Recomendação n° 143, objetivando conceder facilidades aos representantes a ﬁm de que possam cumprir,
adequadamente, suas atribuições, podendo, ainda,
alcançar a garantia de emprego como forma de livre
exercício de suas atividades.”
Foram apresentadas, nesta Comissão, duas
emendas de autoria do nobre Senador Roberto Cavalcanti.
Em 2009, o nobre Senador Cristovam Buarque,
na qualidade de relator indicado da matéria, ofereceu
minuta de parecer pela aprovação, com uma emenda
de redação. Adotamos integralmente os argumentos
e ponderações que constam do respectivo relatório.
II – Análise
Em análise da proposição, não detectamos impedimentos constitucionais, jurídicos ou regimentais.
A iniciativa é a comum, prevista no art. 61 da Carta
Magna, e a competência é do Congresso Nacional, nos
termos do art. 48 do mesmo texto constitucional. Também entendemos que houve observância das normas
de técnica legislativa apropriadas à hipótese.
A matéria, representação dos empregados em
empresas com mais de duzentos empregados, está no
âmbito de competência desta Comissão de Assuntos
Sociais (CAS), já que está diretamente vinculada às
relações de trabalho, que é um dos temas elencados
no inciso I do art. 100 do Regimento Interno do Senado Federal.
Nossa posição, quanto ao mérito, é favorável à
aprovação da proposta.
A regulamentação da norma constitucional citada é oportuna, ainda que possa parecer tardia, dados
os vinte e três anos da promulgação da Constituição
Federal. Durante este período de tempo, houve uma
inegável evolução nas relações entre empregados e
empregadores, o que torna a instituição da representação dos empregados nas empresas com mais de
duzentos empregados ainda mais relevante e urgente.
O movimento sindical passou a participar de forma mais ativa nas decisões políticas nacionais, mas é
inegável que enfrenta problemas de representatividade.
O número excessivo de entidades sindicais, as divisões
dentro das categorias e a preocupação maior com as
questões de âmbito nacional podem estar afastando
as lideranças de suas bases. A própria democracia
interna, nessas entidades, vem sendo frequentemente questionada.
Recentemente obras do Programa de Aceleração do Crescimento — PAC foram paralisadas em face
de manifestações espontâneas dos trabalhadores da
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construção civil, esquecidos pelos seus representantes sindicais. É perceptível que reivindicações isoladas
e condições especíﬁcas do ambiente de trabalho, em
empresas com mais de duzentos empregados, acabam não recebendo a atenção devida dos sindicatos
maiores.
E mesmo que as entidades sindicais redobrassem o cuidado com o contexto interno das empresas,
somente o grupo de empregados que trabalha naquela
ﬁlial ou estabelecimento é capaz de conhecer as demandas que realmente farão diferença na qualidade
de vida dos proﬁssionais e na salubridade do exercício
do trabalho diuturno.
Destaque-se a qualidade do texto proposto. As
normas que constam da iniciativa são necessárias
para dar aos representantes dos empregados e seus
suplentes as condições para o exercício pleno da representação e para assegurar a democracia interna
nas escolhas e nas substituições, quando necessárias.
Por sua vez, a proteção contra a despedida imotivada
e contra transferências unilaterais, além da garantia de
liberdade de opinião e de uma dispensa remunerada
para o trabalho decorrente do exercício do mandato,
são importantes para a eﬁcácia das normas.
Serão as categorias menos organizadas, que ainda se ressentem da falta de representantes, as maiores
beneﬁciárias da regulamentação do art. 11 da Constituição Federal. Só com a aprovação de dispositivos
regulamentadores o direito constitucional deixará de
ser apenas letra morta para um imenso contingente
de trabalhadores.
Na linha da análise efetuada pelo Senador Cristovam Buarque, julgamos também necessário complementar o texto da ementa da proposição, de modo
a explicitar com mais clareza o objeto da proposição,
dando cumprimento ao que determina o art. 5° da Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998.
A Emenda n° 1, do Senador Roberto Cavalcanti,
propõe a supressão do inciso VIII do art. 3° do PLS. O
referido dispositivo prevê, como atribuição do suplente,
“ﬁscalizar e acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas e previdenciárias e dos acordos, convenções
e contratos coletivos de trabalho”. Argumenta o autor
que a ﬁscalização é prerrogativa do Poder Público. Em
nosso entendimento, o termo “ﬁscalizar” pode e deve
ser entendido em sentido estrito como “tomar conhecimento” dos fatos e denunciá-los, se for o caso, às
autoridades competentes.
Por sua vez, a Emenda n° 2, do mesmo Senador,
suprime o inciso IV do art. 12 do PLS, que assegura
ao representante “dispensa remunerada do trabalho
por pelo menos quatro horas semanais destinadas
ao pleno exercício de seu mandato”. Segundo o au-
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tor da Emenda, esse direito deveria ser previsto em
negociação coletiva e não deveria ser estendido aos
suplentes que, aﬁnal, não estão sempre no exercício
das atribuições.
Para nós, a negociação coletiva para esse direito é desnecessária dado o reduzido impacto das
quatro horas semanais de dispensa nos resultados
do trabalho e, quanto, aos suplentes, eles na verdade
atuam como parceiros dos titulares, que nem sempre podem estar presentes em todos os momentos
e locais dos eventos.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado n° 252, de 2009, na forma do texto proposto, com a seguinte emenda de redação e pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2 (CAS),
justiﬁcada na análise delas.
EMENDA N° — CAS
Dê-se à ementa do PLS n° 252, de 2009, a seguinte redação:
Assegura, nas empresas de mais de duzentos empregados, a eleição de um representante destes com a ﬁnalidade de promover-lhes
o entendimento direto com os empregadores,
na forma do art. 11 da Constituição Federal,
e dá outras providências.– Senador Cícero
Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR
– MT) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 109 a
111, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 476, de
2008; 614, de 2011; e 252, de 2009, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 109/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 6 de junho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei do Senado nº 476, de 2008, de autoria
do Senador Paulo Paim, que altera a Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências
para dispor sobre o valor mínimo do Auxílio-Acidente,
e as Emendas nºs 1-CAS e 2-CAS.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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Ofício nº 110/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 6 de junho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei do Senado nº 614, de 2011, de autoria
do Senador Paulo Davim, que altera a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para tornar obrigatória a vacinação antitetânica para os trabalhadores da
construção civil, e a Emenda nº 1-CAS.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 111/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília 6 de junho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2009,
que assegura, nas empresas de mais de duzentos empregados, a eleição de um representante destes, na
forma do art. 11 da Constituição Federal, e dá outras
providências, de autoria da Senadora Marisa Serrano.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Com referência aos Ofícios nºs 109 a 111, de
2012, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs
476, de 2008; 614, de 2011; e 252, de 2009, sejam
apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso do
Ministro de Estado de Minas e Energia:
– Nº 80, de 6 de junho de 2012, em resposta ao Requerimento nº 1.477, de 2011, de informações,
de autoria do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras
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
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.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Terceira 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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 103, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Quarta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 103, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Delcídio do Amaral, que acrescenta
o inciso VIII-A ao § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para modiﬁcar a sistemática de
cobrança do imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação incidente
sobre as operações e prestações realizadas
de forma não presencial e que destinem bens
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e serviços a consumidor ﬁnal localizado em
outro Estado.
Parecer sob nº 486, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Renan Calheiros, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece, com votos contrários da Senadora
Marta Suplicy e dos Senadores Eduardo Suplicy e Aloysio Nunes Ferreira.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 56, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº
56, de 2011, tendo como primeiro signatário o
Senador Luiz Henrique, que altera os incisos
VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição
Federal para dispor sobre a alíquota interestadual do Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação, quando
a operação ou a prestação ocorrer no âmbito
do comércio eletrônico.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 113, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº
113, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Lobão Filho, que altera o inciso VII
do § 2º do art. 155 da Constituição Federal
para dispor sobre a alíquota interestadual do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação nas operações
e prestações de serviços interestaduais que
destinem bens e serviços a consumidor ﬁnal
não contribuinte.
6
REQUERIMENTO Nº 448, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 448, de 2012, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 369 e 552, de 2011, que tramitam
em conjunto, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
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também, a de Assuntos Econômicos (férias
para empregados de uma mesma família).
7
REQUERIMENTO Nº 450, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 450, de 2012, do Senador Delcídio
do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 144, de 2012, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (veda promoção e comercialização de refeição rápida acompanhada de
outras vantagens).
8
REQUERIMENTO Nº 472, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 472, de 2012, do Senador João Durval,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 155, de 2010; e, 577,
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de 2011 - Complementares, por regularem
matéria correlata (adicional de insalubridade
e aposentadoria especial a trabalhador que
exerça atividades de coleta de lixo).
9
REQUERIMENTO Nº 476, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 476, de 2012, da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 582, de 2011, além das
Comissões constantes do despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos (obrigatoriedade de equipamentos elétricos e eletrônicos para uso doméstico
serem bivolts).
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi. Bloco/PR –
MT) – Está encerrada a presente sessão.
Boa noite a todos!
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 53
minutos.)
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Ata da 101ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 12 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, dos Srs. Casildo Maldaner,
Eduardo Amorim, Acir Gurgacz e Eduardo Lopes
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e encerra-se às 20 horas e 19 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Declaro aberta a sessão, havendo número
regimental.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 538, DE 2012
Requeiro nos termos do artigo 55, III, da Constituição Federal, combinado com o disposto no art. 40,
§ 1º, inciso II, alínea c do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para ausentar dos trabalhos,
nos dias 19 a 22 de junho do corrente ano, com vista
a participar, como membro da Comissão Externa para
representar o Senado na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável – Rio+20. –
Senador Luiz Henrique da Silveira.
REQUERIMENTO Nº 539, DE 2012-PLEN
Requeiro, nos termos do art. 40 do RISF, autorização para me afastar dos trabalhos no período de 13
a 22 de junho, quando integrarei a Comissão Externa
para representar o Senado Federal na “Conferência da
Organização das Nações Unidas Rio+20”.
Sala das Sessões, de junho de 2012. – Senador Eduardo Lopes.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação e serão votados oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 540, DE 2012
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas
ao senhor Ministro da Justiça, as seguintes informações
sobre a fiscalização e o controle mais intensivo no estado do Amazonas para coibir a prática de aliciamento
de pessoas para as mais diversas atividades em países
estrangeiros, onde tornam-se verdadeiros escravos de
criminosos que fomentam esse tipo de atividade ilegal:
Há estudos específicos sobre a situação de tráfico
de pessoas no Amazonas por parte deste Ministério
ou de órgãos vinculados, como por exemplo, número
de pessoas afetadas, faixa etária das vítimas, municípios a que pertencem dentre outras informações? Em
caso afirmativo, solicita-se cópia integral.
Quais são as rotas do tráfico de pessoas identificadas que passam pelo estado do Amazonas?
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Quais os investimentos a serem feitos no quadriênio 2011/2014 no sentido de coibir essa prática ilícita?
Há previsão de desenvolvimento de projetos específicos para o Amazonas tendo em vista as peculiaridades da região para aumentar a fiscalização, principalmente, nas zonas de fronteira identificadas como
rota de tráfico de pessoas?
Há planejamento para desenvolver projetos de
apoio às vítimas e seus familiares?
Quais as atividades a serem desenvolvidas através do Núcleo de Enfrentamento do tráfico de Pessoas
no Amazonas?
Justificação
O tráfico internacional de pessoas e a prostituição
infantil são práticas delituosas que a sociedade como
um todo repudia de forma veemente, visto que prejudica, principalmente, as crianças e o seu normal crescimento, atingindo frontalmente os valores da família
brasileira, princípios estes basilares da construção de
qualquer ordenamento jurídico e, por isso, se caracteriza por ser um dos bens jurídicos mais importantes
de toda constituição nacional.
O seu significado pode ser encontrado no Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas,
em especial de Mulheres e Crianças, documento este
ratificado pela República Federativa do Brasil através
do Decreto 5.017, de 12 de março de 2004, onde determina em seu artigo 3, a: Artigo 3º - Definições Para
efeitos do presente Protocolo:
a) A expressão “tráfico de pessoas” significa o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento
ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou
uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à
fraude ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de
pagamentos ou benefícios para obter o consentimento
de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para
fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a
exploração da prostituição de outrem ou outras formas
de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados,
escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos;
Sendo assim, essa questão é de preocupação
de todas as autoridades públicas brasileiras tendo-se
em vista que há diversas práticas ilegais intimamente
atreladas ao tráfico de pessoas, podendo-se citar, por
exemplo, tráfico de drogas, comércio de órgãos, adoção
ilegal, pornografia infantil, condutas gravíssimas e que
cada vez mais estão afligindo a sociedade brasileira.
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Somente para ter uma noção do tamanho da
rede que envolve diversas pessoas e que tem uma
tendência crescente nesses últimos anos se percebe
quando visto que no Brasil, o tráfico de pessoas movimenta, aproximadamente, 32 bilhões de dólares por
ano, segundo dados do Escritório das Nações Unidas
sobre Drogas e Crime (UNODC), valores esses que
superando o tráfico de drogas e do tráfico de armas.
Segundo ainda esse mesma instituição, no mundo 2,4 milhões de pessoas são vítimas dessa prática
delituosa todos os anos, sendo que as mulheres e
crianças representam 80% das pessoas que são subjulgadas aos desígnios de criminosos que praticam o
tráfico de seres humanos.
Desta forma, a fiscalização ostensiva realizada
pela polícia brasileira, seja ela realizada de forma isolada ou em cooperação com outras entidades públicas
ou privadas, como ONG’s, associações dentre outras,
tornam-se cada vez mais importantes no sentido de
coibir a prática dessas condutas e buscar a devida
punição aos infratores.
Nesse sentido, foram recentemente noticiados
dados que mostram o aumento do número de casos
de tráfico de pessoas no estado do Amazonas, onde
dentro de um período de 2009 a 2011 foram registrados
33 novos casos, principalmente, de mulheres e crianças
aliciadas para a prática de trabalho escravo no exterior.
Mister ressaltar que os índices entre as mulheres é
recorrente, uma vez que muitas delas são arregimentadas para exploração sexual em diversos países como por
exemplo nas Guianas, França, Espanha dentre outros.
No que concerne ao tráfico de pessoas destinado
ao trabalho escravo mais especificamente, é possível
falar que essa prática é mais comum dentro do próprio
estado do Amazonas, onde jovens são iludidos com
promessas de uma vida melhor e com mais perspectivas
através do trabalho na capital amazonense, mas que,
no entanto, quando chegam em Manaus se deparam
com a situação de risco que se envolveram.
Fica evidente, portanto, a necessidade da rápida
ação do governo brasileiro no sentido de impedir que
jovens cidadãos brasileiros percam sua juventude,
sua família e sua identidade cultural sendo exploradas
de forma desumana em outros países em atividades
que toda a sociedade repudia. – Senadora Vanessa
Grazziotin.
(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO Nº 541, DE 2012
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas
ao senhor Ministro dos Transportes, no âmbito do De-
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partamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
- DNIT, as seguintes informações sobre o volume de
investimentos que já foram e ainda serão realizados
na BR-319 para a sua conclusão:
Qual o planejamento já iniciado por esse Departamento para identificar os pontos de alagamento da
rodovia?
Já foi realizado um estudo acerca das possibilidades de intervenções no trajeto da rodovia, como por
exemplo, elevação dos níveis da pista a fim de que não
seja atingida por outras enchentes?
Há previsão de se realizar intervenções na BR319?
Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo
governo federal para dar continuidade ao empreendimento? E ao que se devem tais dificuldades?
Quais são as pendências que ainda restam para
finalizar as obras da rodovia?
Quais são as exigências do IBAMA que ainda
não foram cumpridas pelo DNIT?
Cumpridas todas as exigências impostas pelo
IBAMA para a liberação das licenças ambientais, qual
será o tempo necessário e previsto para a finalização
da recuperação da BR-319?
Justificação
A BR-319 surgiu ainda no século passado, mais
especificamente no ano de 1973, quando foi inaugurada durante o regime militar brasileiro, dentro de um
contexto histórico que visava a maior ocupação do território da Amazônia, que na época era pouco habitado.
Tal tática militar se fundamentava em uma preocupação com as inserções estrangeiras não autorizadas
e até mesmo perda do território brasileiro ou invasões
estrangeiras, desta forma, queria-se fazer uma série
de obras de infraestrutura para ligar a região ao resto
do país e, assim atrair o interesse de outros brasileiros nessa parte do território que até então era pouco
explorado economicamente.
Por tais motivos, havia a necessidade de se agir
de forma rápida, a fim de viabilizar a ocupação do território por outros brasileiros e, como consequência, a
obra foi realizada as pressas, sem uma fundação de
cascalho sob o asfalto, o que resultou, alguns anos
depois, em uma rodovia intransitável na prática.
E como o abandono das décadas seguintes acabou-se por se ter uma rodovia federal com alguns trechos transitáveis, mas que não ligava mais o estado
do amazonas ao restante do país.
A sua importância advém da necessidade de
interligar o estado do Amazonas ao resto do país por
via terrestre, sendo esta a possibilidade menos dispendiosa aos cofres públicos, e mais ainda possibilitar o
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desenvolvimento econômico da região sul do estado do
Amazonas, que tem forte vocação agrícola e pecuária,
em razão de uma porção de solo amazônico mais fértil.
Em seu percurso a rodovia passa pelos estados
brasileiros do Amazonas e de Rondônia. E o trecho
entre Manaus e a localidade de Havelândia (no limite
de município entre Manicoré e Beruri) é concomitante
com a BR-174. Sendo ela o principal meio de acesso
a várias cidades do sul do Amazonas, tais como: Humaitá, Lábrea, Manicoré, Careiro, Manaquiri, Autazes,
Careiro da Várzea, tendo como extensão total 880,4
km, dos quais 859,5 Km no Amazonas e 20,9 Km em
Rondônia.
Nesse contexto, o governo federal no ano de 2005
anunciou a recuperação da totalidade da rodovia, onde
as obras se iniciaram em 2008 com duas frentes de
trabalho partindo dos extremos da rodovia.
Todavia, para que houvesse a recuperação do
trecho intermediário da BR-319, entre os quilômetros
250 e 655,7, foi necessário elaborar um Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) executado pela Universidade
Federal do Amazonas (UFAM), o qual foi finalizado no
início de 2009.
E uma avaliação positiva do EIA pelo IBAMA
permitiria a emissão das licenças ambientais para o
início das obras. No entanto, devido a diversas inconsistências no estudo, o processo de licenciamento
encontra-se paralisado.
Apesar disso, segundo informações amplamente
noticiadas pela imprensa local o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT vem observando todas as determinações impostas pelo IBAMA
para que a conclusão das obras de recuperação dessa
importante rodovia saia o mais rapidamente possível.
Segundo informações, a única pendência restante
para que o IBAMA possa liberar as licenças ambientais concernentes à conclusão das obras encontra-se
em um estudo para o levantamento da fauna e flora a
ser feito nos dois períodos climáticos percebidos na
região, ou seja, tanto no período de chuvas como no
de vazante.
Há de se observar, por fim, com as recentes
cheias históricas a que os estados da região norte,
principalmente, os do Acre e Amazonas têm sofrido, o
planejamento e intervenções necessárias que devem
ser realizadas na rodovia, tendo em vista que em 2012
os níveis de água chegaram a inundar e atingir diversos
pontos da BR-319, paralisando o trânsito de veículos
pequenos em alguns pontos e em outros paralisando
totalmente a passagem de veículos.
Isso demonstra que além da necessidade premente de finalizar as obras dos trechos ainda pendentes,
faz necessário organizar um planejamento para iden-
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tificar os pontos mais frágeis da rodovia, para que no
futuro próximo outras cheias não sejam capazes de
causar tantos estragos à rodovia da forma como se
viu em 2012.
Portanto, é necessário ponderar todos os interesses envolvidos, pois além de se desejar a preservação
da natureza, faz-se mister também viabilizar o crescimento econômico e sustentável, preservando a diversidade biológica da região aliada ao desenvolvimento
econômico de diversos produtores rurais já instalados
na região e possibilitar a criação de parques nacionais
e reservas biológicas.
Sala das Sessões, de junho de 2012. – Senadora
Vanessa Grazziotin.
(À Mesa, para decisão)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Na nossa lista, primeiro está o Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu estou inscrito.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Comunicação inadiável, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Paim é o terceiro inscrito, e não tenho os
outros dois presentes. Então, V. Exª vai poder escolher.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Comunicação inadiável, Senador Inácio Arruda.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
Liderança do meu Partido, após Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª está inscrito, após a Ordem do Dia.
Primeiro, chamo Paulo Bauer; não se encontrando, Pedro Simon; não se encontrando Paulo Paim, como
primeiro orador inscrito na Ordem do Dia.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Marta Suplicy, eu encontrei V. Exª quando vinha ao
plenário. Permita-me que diga de público o comentário
que recebi de inúmeros telespectadores que estavam
assistindo àquela sessão em que foi votada a questão
das cotas. Do discurso de V. Exª, eu pedi cópia.
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Quero cumprimentá-la pelo brilhante discurso em
defesa, como sempre o faz, daqueles todos que são
discriminados, combatendo todo tipo de preconceito.
Fica aqui, em nome, não somente da comunidade negra, mas de negros e brancos, porque acho que a luta
contra o preconceito é de todos. Meus cumprimentos
a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Cumprimento também os outros Senadores que tiveram uma
posição idêntica a sua, inclusive a Senadora Relatora
Ana Rita.
Srª Presidenta, quero falar rapidamente sobre o
Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. A ONU escolheu
a erradicação do trabalho como uma das metas, dos
objetivos do desenvolvimento do milênio.
O dia 12 de junho, Dia dos Namorados, hoje, foi
escolhido como data-símbolo dessa luta que busca
resgatar sonhos e esperanças de milhões de crianças
e adolescentes.
A Convenção 182 da OIT, adotada pelo Brasil,
determina que as piores formas de trabalho infantil
devem ser eliminadas com urgência – todas devem
ser eliminadas..
Mas, afinal, o que a OIT considera como a pior
forma de trabalho infantil? Primeiramente, práticas
análogas à escravidão, tais como a venda e o tráfico
de crianças, a servidão por dívidas, incluindo o recrutamento forçado ou obrigatório com vistas a sua utilização em conflitos armados; segundo, a utilização, o
recrutamento ou a oferta de uma criança para fins de
exploração sexual, de produção de material pornográfico ou de espetáculos desta natureza; terceiro: a utilização, o recrutamento ou a oferta de uma criança para
atividades ilícitas, nomeadamente para a produção e o
tráfico de entorpecentes, tal como são definidos pelas
convenções internacionais; quarto,: trabalhos que, pela
sua natureza ou pelas condições em que são exercidos, são suscetíveis de prejuízo à saúde, segurança
ou moralidade da criança.
No Brasil, Decreto nº 6.481, de 2008, definiu
quais são os tipos de trabalho proibidos para todas as
pessoas menores de 18 anos.
O nosso País avançou, nos últimos dez anos, no
combate a esta terrível chaga que impregna a sociedade, mas é certo também que temos muito a fazer e
avançar do ponto de vista de políticas públicas nesse
sentido.
Conforme dados do Ministério Público do Trabalho,
há cinco milhões de menores que ainda estão nesta
situação em todo o País. No Rio Grande do Sul foram
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constatadas cerca de 126 mil crianças, de cinco a 15
anos de idade que estão trabalhando.
Hoje pela manhã, foi lançada, no Ministério da
Justiça, pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil a Campanha “Vamos acabar com o trabalho infantil” – Em defesa dos Direitos
Humanos e da Justiça Social.
Já a Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação, a CNTE, também se engajou nessa
luta. A entidade defende a educação como instrumento
poderoso na erradicação do trabalho infantil. Hoje ela
está levando essa discussão para toda a comunidade
escolar, através de debates, paineis, murais, manifestações artísticas, pesquisas, e, assim, dessa forma,
ajudando a pavimentar um futuro mais digno em que
a criança, como diz a frase, esteja na escola. O lugar
da criança é na escola.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, esse registro
no dia 12 de junho, Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, tem a ver inclusive com o Dia dos Namorados.
Que todos possam ter, nesse dia, a dedicação plena
pelo amor, pelo carinho, pelo respeito e pela defesa
das nossas crianças.
Srª Presidenta, aproveitando ainda meus seis
minutos, quero destacar que, hoje, a Comissão de
Direitos Humanos realizou um debate sobre as barreiras comerciais impostas pela Argentina a produtos
brasileiros, numa ótica de distribuição de renda, do
emprego e também na ótica da Comissão de Trabalho
e Previdência.
Na audiência, recebi da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul a seguinte correspondência:
Exmo. Sr. Paulo Paim,
Dirigimo-nos a Vossa Excelência para
reiterar a preocupação do setor industrial em
relação ao acirramento das barreiras argentinas. Enquanto em 2011 – mesmo com as
barreiras – as exportações do Rio Grande do
Sul para o vizinho país cresceram 17%, no ano
corrente, até abril de 2012, as vendas gaúchas
para o mesmo destino já caíram quase 10%.
E enquanto o Brasil acumulou um superávit de U$ 5,85 bilhões com a Argentina no
ano passado, o nosso estado [nesse mesmo
período de 12 meses] registrou déficit de 2,08
bilhões neste período.
Depois da implementação da DJAI (Declaração Jurada Antecipada de Importação)
no dia 1º de fevereiro, diversos segmentos
vêm apresentando quedas superiores a 50%
nas exportações Os mais afetados são ferramentas e cutelaria (queda de 74%) e móveis
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(61%), seguidos por borracha e suas obras
(40%), máquinas e equipamentos (37%) e
calçados (30%).
Na visão da Fiergs, o que mais preocupa é o conceito deste impasse comercial, que
vem piorando ao longo do tempo. Entendemos
como fundamental que o Governo brasileiro
se posicione firmemente e adote uma postura
ativa e concreta, através de medidas enfáticas
e adotando outras soluções inovadoras [para
esse impasse]. Assim, recomendamos que
sejam levadas em consideração as seguintes
propostas:
1) Eliminação imediata das barreiras informais, desleais e anticomércio [adotadas
pela Argentina];
2) retirada das Licenças Não Automáticas
aos produtos brasileiros;
3) cumprimento das regras da OMC, Mercosul e das negociações setoriais, que não são
respeitadas por aquele país;
4) construção de uma agenda positiva
bilateral;
5) fortalecimento do Sistema de Pagamento em Moeda Local (SML).
Aqui, diz o Presidente da Fiergs, mais uma vez,
que ele se encontra totalmente à disposição para participar de debates, diálogos, na busca de uma construção
positiva, coletiva para que consigamos diminuir esse
enorme prejuízo que está tendo o Rio Grande, quando
inúmeras empresas estão saindo desse Estado para,
inclusive, se instalarem na Argentina.
Srª Presidenta, a queda de aproximadamente,
como disse, 10% nas exportações do Rio Grande do
Sul para a Argentina, nos primeiros quatro meses deste
ano, seria ainda muito maior, se não fosse o aumento
das exportações de produtos químicos orgânicos e de
alumínio, além do setor automotivo, que tiveram um
pequeno crescimento.
O impacto das barreiras comerciais argentinas à
economia gaúcha, há um ano, era visto em dois setores: o de móveis e o de máquinas e aparelhos elétricos. Os demais segmentos da economia mantinham
as exportações.
Este ano, segundo a Fiergs, 36 dos 62 setores
de exportação gaúchos apresentaram déficit nas exportações.
A implementação, como dizia, da Declaração Jurada Antecipada de Importação, adotada a partir de 1º
de fevereiro pelo país portenho, tem dado resultados
muito negativos para o Rio Grande.
Além da declaração, o governo argentino vem
adotando outras medidas protecionistas que preocu-

JUNHO25051
2012

Quarta-feira 13

pam a todos. Uma delas foi o plano um por um, que
determina que, para cada dólar importado, é exigida
a exportação no mesmo valor.
No debate realizado, hoje, pela Comissão de Direitos Humanos, tivemos alguns encaminhamentos, e
ficou decidido que faremos mais uma audiência pública
com a representação das centrais, confederações e
sindicatos dos trabalhadores das regiões mais afetadas do Rio Grande; ainda uma audiência pública com
o Ministro da Indústria e Comércio, Fernando Pimentel;
e vamos tentar também um contato com o Ministro das
Relações Exteriores, Antonio Patriota, e com a própria
Presidenta da República.
Era isso, Srª Presidenta. Agradeço a V. Exª.
Apresentei e comentei também, na íntegra, os
meus dois registros.
Obrigado, Srª Presidenta.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre o 12 de Junho – Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a ONU escolheu a erradicação do trabalho infantil como uma das
metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
O dia 12 de junho, hoje, foi escolhido como data
símbolo dessa luta que busca resgatar sonhos e esperanças de milhões de crianças e adolescentes.
A Convenção 182 da OIT, adotada pelo Brasil,
determina que as piores formas de trabalho infantil,
devem ser eliminadas com urgência.
E o que são afinal consideradas piores formas
de trabalho infantil?
Primeira: práticas análogas à escravidão, tais
como a venda e o tráfico de crianças, a
servidão por dívidas, incluindo o recrutamento
forçado ou obrigatório com vista à sua utilização em
conflitos armados;
Segunda: a utilização, o recrutamento ou a oferta de uma criança para fins de exploração sexual, de
produção de material pornográfico ou de espetáculos
desta natureza;
Terceira: A utilização, o recrutamento ou a oferta
de uma criança para atividades ilícitas, nomeadamente
para a produção e o tráfico de
entorpecentes, tal como são definidos pelas convenções internacionais;
Quarta: Os trabalhos que, pela sua natureza ou
pelas condições em que são exercidos, são suscetíveis de prejuízo à saúde, segurança ou moralidade
da criança.
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No Brasil, Decreto 6.481 de 2008, definiu quais
são os tipos de trabalho proibidos para todas as pessoas menores de 18 anos.
O nosso país avançou muito nos últimos dez
anos no combate a esta terrível chaga que impregna
a sociedade.
Mas é certo também que temos muito a fazer e
avançar do ponto de vista de políticas públicas.
Conforme dados do Ministério Público do Trabalho há cinco milhões de menores que estão nesta
situação em todo o país.
No Rio Grande do Sul existem cerca de, 126 mil
crianças, de 5 a 15 anos de idade, trabalhando.
Sr. Presidente, gostaria de saudar duas iniciativas:
Hoje pela manhã, foi lançada, no Ministério da
Justiça, pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil a Campanha “Vamos acabar com o trabalho infantil” – Em defesa dos Direitos
Humanos e da Justiça Social.
Já a Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação (CNTE) também está engajada nesta luta.
A entidade defende a educação como instrumento
poderoso na erradicação do trabalho infantil.
Hoje ela está levando esta discussão para a comunidade escolar, através de debates, murais, manifestações artísticas, pesquisas, e, assim, dessa forma,
ajudando a pavimentar um futuro mais digno.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, está feito o registro aqui: 12 de Junho – Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre acirramento das barreiras argentinas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, a
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, realizou um debate sobre as barreiras comerciais impostas pela Argentina aos produtos brasileiros.
Na audiência recebi, da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a seguinte correspondência:
“Dirigimo-nos a Vossa Excelência para
reiterar a preocupação do setor industrial em
relação ao acirramento das barreiras argentinas. Enquanto em 2011 – mesmo com as
barreiras – as exportações do Rio Grande do
Sul para o vizinho país cresceram 17%, no ano
corrente, até abril de 2012, as vendas gaúchas
para o mesmo destino já caíram quase 10%.
E enquanto o Brasil acumulou um superávit de U$ 5,85 bilhões com a Argentina no
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ano passado, o nosso estado registrou déficit
de 2,08 bilhões neste período.
Depois da implementação da DJAI (Declaração Jurada Antecipada de Importação)
no dia 1º de fevereiro, diversos segmentos
vêm apresentando quedas superiores a 50%
nas exportações.
Os mais afetados são ferramentas e cutelaria (queda de 74%) e móveis (-61%), seguidos
por borracha e suas obras (-40%), máquinas
e equipamentos (-37%) e calçados (-30%).
Na visão da Fiergs, o que mais preocupa é o conceito deste impasse comercial, que
vem piorando ao longo do tempo. Entendemos
como fundamental que o Governo brasileiro se
posicione firmemente e adote uma postura ativa e concreta, através de medidas enfáticas e
adotando outras soluções inovadoras. Assim,
recomendamos que sejam levadas em consideração as seguintes propostas:
1) Eliminação imediata das barreiras informais, desleais e anticomércio;
2) Retirada das Licenças Não Automáticas aos produtos brasileiros;
3) Cumprimento das regras da OMC,
Mercosul, e das negociações setoriais;
4) Construção de uma agenda positiva
bilateral;
5) Fortalecimento do Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML).
Sem mais, ficamos à disposição para
contribuir nos esforços de forma a atenuar esta
situação extremamente prejudicial à economia
rio-grandense”.
A presente carta, que acabei de ler, me foi encaminhada pelo presidente da FIERGS, Heitor José Müller.
Sr. Presidente, a situação está, de fato, preocupante.
A queda de aproximadamente dez por cento nas
exportações do Rio Grande do Sul para a Argentina
nos primeiros quatro meses desse ano, seria ainda
maior, não fosse o aumento das exportações de produtos químicos orgânicos e de alumínio, além do setor automotivo que tiveram um crescimento de mais
de 50 por cento.
O impacto das barreiras comerciais argentinas à
economia gaúcha, há um ano, era visto em dois setores:
o de móveis e o de máquinas e aparelhos elétricos...
Os demais segmentos da economia mantiveram as
exportações alavancadas.
Esse ano, segundo a FIERGS, 36 dos 62 setores de exportação gaúchos apresentaram déficit nas
exportações.
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Meus caros Senadores e Senadoras, a implementação da Declaração Jurada Antecipada de Importação, adotada a partir de primeiro de fevereiro pelo país
portenho, tem tido efeitos muito nocivos.
Além da declaração, o governo argentino vem
adotando outras medidas protecionistas. Uma delas
foi o plano um por um, que determina que para cada
dólar importado é exigida a exportação no mesmo valor.
Na audiência realizada na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, debatemos maneiras de diminuir os prejuízos das indústrias brasileiras ao protecionismo argentino.
A mesa foi composta por:
s #LÖUDIO !FFONSO !MORETTI "IER
Presidente - Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul
s /SMAR 4ERRA
Deputado Federal
s .ELSON DE -IRANDA /SRIO
Diretor Financeiro - Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas - COBAP
s .EWTON DA 3ILVA -ARQUES
Economista
Professor - Universidade Federal de Brasília - UNB
s *OS£ 2ICARDO #OSTA E 3ILVA
Economista
s -ARCOS / /DERICH
Diretor Comercial - ODERICH
Ficou decidido que será formada uma comissão
de empresários dos RS com a Bancada Gaúcha no
Congresso e formalizado à presidenta Dilma, ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Fernando Pimentel e ao Ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, um pedido de audiência para
encontrar medidas para conter essa guerra comercial.
Sr. Presidente, a Argentina é o país que mais impõe barreiras às exportações brasileiras. Atualmente,
são 30 medidas protecionistas adotadas. Precisamos
encontrar meios de mudar esse cenário.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Paim. V. Exª será atendido
conforme o Regimento.
Quero agradecer as palavras que V. Exª proferiu
a meu respeito na votação das cotas e dizer que essa
luta pela discriminação em todas as áreas foi o que
me levou a entrar no PT. Mais que tudo, quero dizer do
brilhantismo, da persistência e da determinação de V.
Exª na aprovação desse projeto de sua autoria, mais
do que isso, da luta. Há quantos anos V. Exª está no
Congresso Nacional, e aqui no Senado, usando dessa
tribuna diariamente para falar sobre esse tema? Desde
que estou aqui presidindo pelo menos é muito regular
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o seu pronunciamento a favor dessa questão de direitos. Eu quero parabenizá-lo não só pelo exercício na
presidência da Comissão de Direitos Humanos, mas
por essa luta na questão das cotas. Essa vitória é sua
e de ninguém mais. Parabéns!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A grandeza de V. Exª, permita-me que diga, por isso V. Exª é
uma grande líder, porque os grandes líderes têm esse
gesto nobre que V. Exª está tendo neste momento, já
que V. Exª é considerada no País, no meu entendimento, a principal figura, a principal liderança em defesa
dos direitos humanos e que luta contra todo tipo de
preconceito. Parabéns a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada.
Agora temos o Senador Inácio Arruda, para uma
comunicação inadiável.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores,
farei três breves comunicados que considero muito importantes e que são absolutamente inadiáveis.
Primeiro, o ex-ministro Orlando Silva foi absolutamente absolvido pela Comissão de Ética da Presidência da República. É um primeiro passo para desmontar
toda uma farsa que resultou no seu afastamento do
Ministério do Esporte e que mostra o vigor da posição de Orlando Silva, da sua firmeza em demonstrar
a sua inocência, bem como o caráter manipulador de
uma parte da mídia brasileira, que insuflou o País inteiro contra uma liderança juvenil negra, portanto, uma
parte preconceituosa dessa mídia brasileira socialista, comunista. Todos esses fatores de preconceito se
exacerbaram em parte dessa mídia, mas aos poucos
Orlando vai mostrando o seu valor e o seu empenho
em demonstrar a sua inocência e a forma transparente como sempre conduziu a coisa pública. É muito importante esse fato que vai marcando a trajetória
do Orlando como gente de bem do nosso País, com
grande capacidade e com grande habilidade política.
Segundo, Srª Presidente, quero registrar a realização, em São Paulo, no fim de semana que passou,
na sexta-feira e no sábado, da 3ª Assembleia Nacional
do Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta
pela Paz. O Cebrapaz é uma organização vinculada ao
Conselho Mundial da Paz e realiza, sistematicamente,
um debate em defesa da autodeterminação dos povos, da soberania das nações e contra a ingerência
imperialista, patrocinadora de guerras, invasões, ocupações, tentativas de derrubar governos e submeter
nações no mundo atual.
Quero cumprimentar a nossa colega Socorro
Gomes, que foi reconduzida para mais um mandato à
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frente do Cebrapaz. A nossa colega aqui do Congresso
Nacional, Deputada por vários mandatos pelo Estado
do Pará, também presidente do Conselho Mundial da
Paz, já, por várias oportunidades, esteve aqui no Senado Federal defendendo as posições dessa instituição
lutadora pela paz no mundo.
Terceiro, Srª Presidente, quero registrar que, no
sábado, participei, ao lado de várias autoridades, do
congresso da União da Juventude Socialista (UJS),
uma instituição também que já vai marcando história
no nosso País.
Quero lembrar que, na Constituinte, eu, que estive
aqui no plenário da Assembleia Nacional Constituinte
– não como parlamentar, mas como liderança do movimento social, do movimento popular –, encontrei aqui
já a Juventude, conduzida naquela época pelo então
presidente, primeiro presidente da entidade, Aldo Rebelo, defendendo o voto aos 16 anos, o que foi uma
grande conquista da Assembleia Nacional Constituinte.
Quero registrar que participei daquele congresso,
do 16º Congresso Nacional da UJS, e é muito interessante entender, compreender o porquê das agressões
a instituições como UNE, como Ubes, como o movimento social. O plenário, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, do Teatro na Universidade Estadual do Rio
de Janeiro estava absolutamente lotado, com milhares
de jovens de todos os Estados do Brasil que abraçam
a causa socialista. Diante de tantas opções, diante de
um bombardeio midiático de oportunidades individualistas e de legendas partidárias e de caminhos os
mais distintos nesse mundo e principalmente no nosso País, um país capitalista, essa parte significativa
da juventude brasileira faz a opção pelo socialismo.
Isso tem grande significado e mostra as razões pelas
quais a mesma mídia que atacou Orlando Silva, que
ataca muitas vezes as ações de governo democrático
e popular também age para tentar impedir a ascensão
desses setores sociais e tão significativos.
Portanto, quero cumprimentar os novos dirigentes da UJS que realizaram o seu 16º Congresso, um
congresso gigantesco...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Estou concluindo, Srª Presidente.
Um congresso especialíssimo, uma grande festa
democrática, popular e com este ideário, o ideário do
socialismo em voga no meio da juventude brasileira.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito obrigada, Senador Inácio Arruda.
Com a palavra o nobre Senador Paulo Bauer,
como orador inscrito.
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O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cumprimentando a todos, compareço a esta tribuna no momento
em que também está presente no plenário desta Casa,
na galeria de honra, o Prefeito Municipal de Criciúma,
o nosso companheiro Clésio Salvaro, um dos grandes
prefeitos de Santa Catarina, que inclusive comemora
neste momento um índice de aprovação da administração que faz naquele Município superior a 90%,
conforme os mais abalizados institutos de pesquisa.
Portanto, eu o saúdo, bem como o nosso Vereador, representante da Câmara Municipal de Vereadores daquela bela e grande cidade de Criciúma, no Sul
de Santa Catarina.
Srª Presidente, eu compareço a esta tribuna para
fazer uma reivindicação e também um esclarecimento.
Na semana anterior à última, nós fomos convocados, todos os Senadores de Santa Catarina e os
Deputados da Bancada daquele Estado, para uma audiência, para uma reunião com a Ministra das Relações
Institucionais, a ex-Senadora Ideli Salvatti.
Naquela reunião, Senador Valdir Raupp, foi apresentada a toda a bancada catarinense uma proposição
relacionada a uma questão que está deixando a nossa sociedade e o nosso Estado bastante apreensivo.
Trata-se da utilização dos recursos do Imposto de Renda Retido na Fonte por instituições beneficentes, por
instituições públicas de direito privado, e que precisam
definir a sua situação jurídica e fiscal, sob pena de não
terem acesso a financiamentos, não terem acesso a
recursos públicos para a continuidade de suas atividades, uma vez que não conseguem, Senador Casildo
Maldaner, o certificado de regularidade com relação ao
pagamento de tributos e de impostos federais.
Aquelas instituições em Santa Catarina, principalmente as relacionadas à área do ensino superior,
estão todas abrigadas sob uma única entidade chamada Acafe – Associação Catarinense das Fundações
Educacionais. Essas universidades e fundações educacionais, durante muitos anos, prestaram relevantes
serviços à Santa Catarina e à sociedade catarinense.
Para que V. Exªs tenham noção, são dezessete instituições de ensino superior, que, hoje, integram e compõem o Sistema Acafe. Atendem e oferecem ensino de
alta qualidade para mais de 130 mil alunos em todas
as regiões do Estado de Santa Catarina. Empregam
mais de nove mil professores, mestres e doutores. São
instituições que têm uma vida, uma história dedicada
ao progresso de Santa Catarina.
É preciso mencionar: quando o Governo Federal
não atendeu aos pleitos catarinenses e não instalou,
em nosso Estado, os cursos superiores públicos que
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nós reivindicávamos, coube à comunidade, coube às
prefeituras municipais, coube à classe acadêmica buscar a solução para a oferta do ensino superior de qualidade. Isso foi lá no final dos anos 60 e se acentuou
depois dos anos 70, quando várias instituições foram
criadas pelo Poder Público, pelos governos municipais.
E, a partir da sua criação, da sua instalação, em patrimônio público, inclusive, essas instituições começaram
a oferecer em todas as regiões de Santa Catarina cursos de formação superior, de nível superior, formando
a mão de obra que faz o nosso Estado ser um Estado
de sucesso, um Estado referência para o Brasil.
Não foi de graça, não. Não foi com benesse de
Governo. Não foi com recursos de emenda parlamentar ou coisa parecida. Foi com o trabalho de todas as
administrações públicas de Santa Catarina. Foi com o
apoio do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa.
Foi com o apoio e o trabalho de muitos grandes líderes
políticos, entre os quais eu me incluo modestamente,
já que fui Vice-Governador do Estado, fui duas vezes
Secretário de Educação de Santa Catarina e também
fui Deputado Estadual Constituinte, que inseriu na
Constituição do Estado um artigo que garantia o repasse de recursos mensais às instituições de ensino
superior a partir de 1989.
Ora, a Constituição de 1988 é muito explicita. Ela
diz que toda instituição beneficente deve recolher dos
seus servidores, dos seus contratados o Imposto de
Renda Retido na Fonte, que é legal, que é estabelecido por lei federal. E esse dinheiro recolhido da folha
de pagamento dos seus funcionários deve voltar para
a instituição na forma de investimento, depois de aprovado, de acordo com os critérios da legislação municipal, inclusive com a votação da matéria pela Câmara
Municipal de Vereadores.
Por essa razão, Srª Presidente Marta Suplicy, as
instituições de ensino superior de Santa Catarina não
recolheram esse Imposto de Renda Retido da Fonte
para a Receita Federal, para o Governo central, para
o Governo da União. E, de repente, de dois três anos
para cá, elas foram visitadas pelos fiscais da Receita
Federal, que, sob o pretexto de que essas instituições
não são mantidas pelo Poder Público, multaram as instituições, exigindo o pagamento imediato dos valores.
Isso, em Santa Catarina, significa mais de R$1 bilhão.
Obviamente, o assunto tomou conta do debate
político, e nos preocupou a todos. Trouxe o assunto à
discussão nos vários órgãos do Governo Federal. De
repente, na semana retrasada, a nossa Ministra catarinense Ideli Salvatti sugeriu, ouvida a Presidente da
República, conforme ela mesma relatou, que nós fizéssemos, na Medida Provisória nº 559, que está sendo
votada na Câmara dos Deputados, a inscrição de um

JUNHO25055
2012

Quarta-feira 13

artigo que permitisse que essa dívida das instituições
catarinenses fosse convertida em bolsas de estudo
para os seus alunos pelos próximos 15 anos.
Agora, vejam V. Exªs. Para que isso possa ser
feito, é necessário que o reitor da instituição, o dirigente da instituição assine uma confissão de dívida e
fique responsável pela oferta e pela execução do programa de bolsas por longos 15 anos. Ou seja, ele fica
responsável pessoalmente, como pessoa física. Isso
é inaceitável, não pode ser praticado, nem pode ser
a solução desse problema. Ademais, quero destacar
que, se a Constituição Federal permitiu esse mecanismo, foi para beneficiar instituições que prestam bons
e relevantes serviços ao País – no caso de Santa Catarina, a educação.
Vejam V. Exªs, e é isto que quero pedir aqui a todos. Quero fazer um apelo, quero pedir que a Comissão
de Assuntos Econômicos, presidida pelo nosso querido
amigo, o Senador Delcídio Gomes do Amaral, paute
com a maior brevidade possível uma matéria que está
tramitando naquela Comissão. Paute e que o nosso
querido Senador Relator, incumbido de apresentar o
seu relatório, o faça no menor prazo possível para que
tenhamos esse assunto equacionado.
Trata-se do Projeto de Lei do Senado de nº 206,
de 2010, de autoria da Srª Senadora Ideli Salvatti. Esse
projeto de lei está sendo relatado pelo Senador Romero Jucá, já foi aprovado na Comissão de Educação
e – pasmem, V. Exªs! – propõe o zeramento desse débito, propõe que ele não exista mais, Senador Casildo!
A mesma Ministra que hoje quer transformar o débito
em conta a pagar em 15 anos por meio de bolsas de
estudo, no ano de 2010, desta tribuna – porque aqui
ela estava cumprindo o seu mandato –, propunha o
zeramento do débito. Eu só peço à Casa, que o Senador Delcídio, que o Senador Romero Jucá, que os
Líderes desta Casa pautem a matéria na CAE, em que
ela é terminativa, e votem porque, se lá for aprovada,
como já o foi na Comissão de Educação, ela irá para
a Câmara dos Deputados. Lá, com certeza, a Bancada catarinense, que não vai concordar, não pode
concordar com a inserção na Medida Provisória nº
559 desse mecanismo de verdadeira afronta à Constituição, ao sistema universitário de Santa Catarina,
não vai ser aprovado, com o apoio dos Deputados de
Santa Catarina.
Hoje mesmo, pela manhã, eu falei com o Deputado Federal Esperidião Amin, ex-Senador, ex-Governador, e ele mostrava sua indignação, e o Deputado
Onofre Agostini também. Nós não podemos permitir
essa maldade contra Santa Catarina, Senadora Ana
Amélia, nem contra o Brasil. Se a dívida não é dívi-
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da, então, ela não pode ser rolada, ela não pode ser
postergada.
Por isso peço que esta Casa, que a CAE, que
o Senador Romero Jucá, ajudem a votar a matéria
proposta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT–
SP) – Obrigada, Senador Paulo Bauer.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Comunico a indicação do Senador Sérgio Souza como 1º Suplente no Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 149/2012
Brasília, 12 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Sérgio Souza, como
primeiro Suplente, no Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar.
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) – Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Nobre Presidente Marta Suplicy, caros colegas, amanhã terá início, no Rio de Janeiro, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, a Rio + 20, que reunirá chefes de Estado
e de governo e entidades da sociedade civil, como
ONGs, universidades, institutos. O objetivo é renovar
e aprimorar os compromissos assumidos na Eco-92,
histórica conferência realizada há 20 anos, também
na capital carioca.
O encontro é extremamente relevante e pode dar
contribuições na permanente busca do desenvolvimento
sustentável, ou seja, do crescimento econômico aliado
à preservação ambiental.
Nesse sentido, há duas ações em curso aqui,
no Senado, que não podem ficar de lado neste importante debate no âmbito nacional. O primeiro deles diz
respeito à Defesa Civil.
Na semana passada – aqui quero recordar –,
tivemos a satisfação de participar do encontro que a
Defesa Civil, o Ministério da Integração Nacional realizou no Rio de Janeiro. Mais de mil participantes de
todo o País estiveram nesse congresso, discutindo
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sobre novos paradigmas da Defesa Civil no País, discutindo novas saídas, discutindo o que é melhor para
preservarmos, o que é mais sustentável, como temos
que enfrentar isso.
E, como nesta Casa houve uma comissão que
trabalhou durante vários meses no ano passado, cuja
presidência estava a cargo do eminente Senador Jorge Viana, culminando, neste mês de abril, com um relatório dessa proposta, o qual coube à nossa pessoa,
fomos representar o Senado nesse encontro nacional,
no Rio de Janeiro. E a Câmara, pelo eminente Deputado Glauber Braga, que foi o Relator naquela Casa,
fez, da mesma forma, a representação.
Eu diria que o projeto é amplo, prevendo mudanças profundas na forma de atuação e nas políticas públicas do setor. No entanto, é possível resumir a questão em uma única frase: a mudança de paradigma das
ações, passando da reconstrução para a prevenção.
Assim foi que culminou a comissão aqui, no Senado e
na Câmara. Culminamos com a proposta que tramita
na Casa de, em vez de ficarmos na reestruturação, na
recomposição, mirarmos mais na prevenção. Esse é
o novo paradigma da Defesa Civil no Brasil. Nisso foi
que culminou, no Rio, na última semana, esse grande encontro.
Neste ponto exato está a intersecção entre Rio+20
e Defesa Civil. Aí queremos fazer um link da Rio+20,
que começa nesta semana, com o que houve na última semana, quer dizer, no encontro da Defesa Civil
nacional. É um link muito ligado, é um preâmbulo, eu
diria uma antessala para o que vamos enfrentar nesses próximos dias da Rio+20.
Ora, as políticas preventivas de Defesa preveem,
por exemplo, a reserva de uma área de 20 metros quadrados por habitante nos centros urbanos, evitando a
impermeabilização dos solos.
O mapeamento de áreas de risco, muitas vezes
em encostas, nada mais é do que uma política sustentável de desenvolvimento urbano. Os temas se coadunam e assim devem caminhar.
Essa ligação é ampliada pelas discussões a respeito do novo Código Florestal, novamente em análise nesta Casa, por meio da MP 571, de 2012, com a
relatoria do nobre colega catarinense Luiz Henrique.
Nosso desejo, como já foi na versão por nós aprovada
anteriormente, é fazer valer uma legislação inovadora
e eficaz, que permita o crescimento econômico, mas
com preservação de nossos biomas.
O texto do Projeto de Lei 754, de 2011, prevê o
que podemos chamar de urbanização do Código Florestal, ou seja, ampliar este mesmo conceito de desenvolvimento sustentável aos nossos centros urbanos.
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Recordei, durante o Fórum de Defesa Civil, e não
posso deixar de fazê-Io aqui: em abril deste ano, foi
aprovada neste plenário a MP 547, de 2011, da qual
tive a honra, como disse antes, de ser o relator. A lei,
entre outras coisas, definiu a Política Nacional de Defesa Civil, estabelecendo algumas diretrizes de ocupação do solo urbano, além de criar o sistema nacional
de informações e monitoramento de desastres, essencial na proteção de vidas e prevenção de catástrofes.
Ficou faltando um “detalhe” vital: a definição das
fontes de recursos para execução dessas ações e,
nesse campo, a alteração da legislação visando ações
preventivas. Sem essa previsão orçamentária não é
possível executar qualquer tipo de programa em Defesa Civil.
O compromisso assumido pelo Governo, naquele momento, que permitiu a aprovação da MP, mesmo
cientes da lacuna, era de enviar ao Congresso Nacional uma nova MP, esta, sim, completa, em que seria
possível incluir a mudança nas fontes e na forma de
aplicação dos recursos para a Defesa Civil neste País,
não só com a descentralização nacional, mas também
privilegiando as Defesas Civis estaduais e igualmente as Defesas Civis nos Municípios brasileiros, desde
que, obviamente, organizadas em todos os lugares.
Neste momento em que discutimos Código Florestal e, perante nações de todo o mundo, na Rio+20,
os rumos do desenvolvimento sustentável, faço um
convite ao Governo Federal. Faço até um apelo. Eu
recordo, para renovar um compromisso que o Governo
tinha assumido conosco: seria ótimo brindarmos a conclusão da conferência no Rio de Janeiro com o envio
ao Parlamento da proposta do novo marco regulatório
da Defesa Civil. Repito. Neste momento em que discutimos o Código Florestal e, perante nações de todo
o mundo, na Rio+20, os rumos do desenvolvimento
sustentável, faço um convite ao Governo Federal: seria
ótimo brindarmos a conclusão da conferência no Rio
de Janeiro com o envio ao Parlamento da proposta do
novo marco regulatório da Defesa Civil. Fecharíamos
com chave de ouro, garantindo aos brasileiros segurança contra as catástrofes climáticas, protegendo vidas
e o meio ambiente.
Faço essa exposição, trago essas considerações,
nobre Presidente Marta Suplicy e caros colegas, em
função de que, a partir desta semana, abre-se no Rio,
culminando até o próximo dia 22, a conferência internacional, a Rio+20, onde representantes, autoridades de cento e poucas nações vão comparecer para
discutir uma nova saída para o mundo em termos de
sustentação, em termos de meio ambiente, em termos
de respiração, de termos mais vida, um mundo melhor, mais saúde, mais longevidade, debatendo como
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preservarmos as questões do mundo, quais são os
melhores exemplos, como podemos colocar isso em
prática. Como nós estamos trabalhando em cima disso aqui, como dever de casa, no Brasil, ainda temos
alguma coisa para fazer.
E como é compromisso do Governo mandar-nos
esse novo marco regulatório de Defesa Civil no País,
e é para ser agora, eu diria que nós fecharíamos um
dever de casa, fecharíamos a Rio+20 com uma chave
de ouro com esse marco regulatório para completarmos as fontes de como fazemos um novo paradigma da
Defesa Civil. Se completássemos isso com o término
da Rio+20, acho que seria alguma coisa extraordinária.
Por isso eu concluo com esse apelo, com esse
convite, recordando, com o nosso Líder do Governo,
por meio do nosso encontro com a Chefe da Casa
Civil, Senadora Gleisi Hoffmann, o pedido de construirmos, em sintonia com a Casa Civil, com o Ministério da Integração Nacional, com quem a Comissão
já está trabalhando, de que pudéssemos culminar, na
próxima semana, com a Rio+20, com o envio desse
novo marco regulatório da Defesa Civil do País. Com
certeza começaríamos uma nova era nessa questão
no País inteiro.
Essas são as considerações que faço, nobre
Presidente, caros colegas.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Casildo.
Peço a V. Exª que assuma a Presidência enquanto
faço uso da palavra.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com muita honra assumo momentaneamente a Presidência da Mesa Diretora do Senado Federal e concedo a palavra à eminente Senadora
Marta Suplicy.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Prezados Senadores, Senadoras, visitantes e ouvintes da Rádio e TV Senado, nesta semana, especialmente domingo e segunda-feira, em São Paulo, houve
muito movimento. Primeiro, tivemos a parada gay na
Avenida Paulista, onde o que me chamou a atenção
foi que, desta vez, o mote era o combate à homofobia:
“homofobia tem cura: educação e criminalização”, com
o que concordo plenamente.
Acredito que essas questões têm que passar
pela escola. E é discutível a melhor maneira de se fazer isso, mas a escola é um lugar onde se trabalham
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essas questões. Ali se trabalha a questão de racismo,
trabalha-se a questão de machismo e trabalha-se também a questão de preconceito e violência contra qualquer pessoa. Então, a educação é um lugar importante,
assim como a televisão. Na medida em que se veem
na televisão pessoas discriminando ou fazendo pouco
de uma pessoa negra, hoje isso já é crime. Então, não
temos mais preconceito explícito na televisão porque
hoje é crime. Em relação a homossexuais não é crime;
então isso ainda existe na televisão.
Daí a importância da criminalização ser enorme,
porque as pessoas passam a ser muito mais cientes
do que podem ou não fazer. A gente sabe que lei não
muda comportamento, mas ajuda a diminuir o preconceito e diminui, sim, o comportamento violento, pois a
pessoa vai pensar muito antes de praticar algo que a
faça ir para cadeia.
Agora mesmo tomei conhecimento de que a
Comissão que está estudando o Código Penal, Senador Casildo, pensa em considerar o crime de racismo
como hediondo. Então, vemos que a sociedade, cada
vez mais, aceita menos o preconceito em seu seio.
A parada existe há 16 anos. Quando começou,
foi feita uma reunião com cerca de trezentas pessoas
alguns meses antes, e se resolveu realizar a parada
– na época, não era parada, mas uma manifestação
na Avenida Paulista –, porque os skinheads estavam
perseguindo e matando homossexuais. As pessoas,
sentindo-se ameaçadas, resolveram fazer uma manifestação pública de repúdio a esse ato de violência.
Mas o que me chama a atenção, Senador Casildo, é
que, dezesseis anos depois, o mote da parada ainda
é a criminalização da homofobia.
Então, vemos que pouco se andou, apesar de a
sociedade civil ter caminhado. Hoje não temos o mesmo preconceito. Fiz o programa TV Mulher há 31 anos,
um programa sobre todas essas questões relativas à
sexualidade, e me lembro que o preconceito era muito mais arraigado. Havia outro tipo de manifestação.
Hoje, há setores localizados na sociedade que têm
preconceito, revestido de diferentes formas, mas preconceito, o que acaba gerando uma radicalização na
sociedade a cada possibilidade de avanço da questão
homossexual.
Fiquei muito feliz, na semana passada, com a
aprovação, na Comissão de Direitos Humanos, da mudança de um artigo do Código do Civil, fruto de uma
decisão do STF, de passar de “união entre homem e
mulher” para “união entre pessoas”, sem discriminar. E
já o Supremo Tribunal Federal se colocou favorável à
mudança, ou seja, já se posicionou favorável em relação
à união estável homoafetiva, com os mesmos direitos
dos heterossexuais. Agora, tentaremos o mesmo no
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Código Civil por meio de matéria que será votada na
Comissão de Constituição e Justiça.
Mudando de água para vinho, outra questão que
eu gostaria de trazer hoje é relativa ao transporte metropolitano. Essa questão tem preocupado muito todos aqueles que moram em grandes cidades, porque,
quanto maior a região metropolitana, mais difícil é essa
conversa. Por exemplo, em São Paulo, que tem uma
região metropolitana com 38 Municípios, a conversa
entre todas as Prefeituras com a Capital é complicada; é complicado fazer uma tarifa única; é complicado
fazer o ônibus intermunicipal, e quem acaba perdendo
é sempre o cidadão com o alto custo do transporte.
A esse respeito, por iniciativa do Deputado Filipe
– e foi interessante, porque também fui convidada e
pude falar –, foi realizado um seminário internacional
com convidados americanos, representantes de Los
Angeles e Portland, cidades onde há problemas semelhantes aos nossos. Agora, o que eu gostaria de dizer
é que temos, no Brasil, 39 regiões metropolitanas, que
envolvem 482 Municípios. Sabem quantas pessoas
moram nas regiões metropolitanas no Brasil? Cerca
de 106 milhões de brasileiros, o que vem a ser mais da
metade da população brasileira – 58% dos brasileiros
moram nessas grandes regiões – e não temos políticas comuns. Eu diria que não temos nem política de
segurança, porque o bandido assalta em São Bernardo, foge para a Capital, e, aí, já se cria uma confusão
para a perseguição do bandido. Como também não se
tem política para o lixo. Às vezes, uma Capital coloca o
lixo na outra Cidade. Então, você teria que ter políticas
comuns para tudo isso vistas de forma metropolitana.
Mas eu diria que – e, agora, focando no transporte – o que afeta o cidadão no cotidiano é o transporte.
Por exemplo, venho de uma Cidade, a Cidade de São
Paulo, em que uma pessoa que mora na Zona Leste,
em Itaim Paulista, por exemplo, demora duas horas e
meia para chegar ao trabalho no centro da Cidade, ou
seja, ela passa cinco horas dentro de um ônibus. Dá
para imaginar alguém passar cinco horas dentro de
um ônibus? Não dá; não é correto isso. Então, temos
de ter uma política para mudar.
Assim como São Paulo está nessa situação, outros lugares do Brasil, as 39 regiões metropolitanas
do Brasil, se não estão já agora, e muitas já estão –
não com cinco horas dentro do ônibus, mas com duas
horas dentro do ônibus –, com a evolução no Brasil,
com o crescimento, a pujança econômica que temos,
vão chegar numa situação parecida, e não precisamos
chegar a esse ponto. Temos que fazer ações antes.
Agora, o PAC vai investir R$32 bilhões em ações
de transporte. Muito bem, são 51 Municípios contemplados no PAC II. A região metropolitana de São Paulo
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vai ficar com muito pouco. Só para a Copa, para mais
de cinqüenta projetos, serão R$12 bilhões, ficando São
Paulo apenas com R$2 bilhões. Eu acredito que, para
uma região como São Paulo, é muito pouco recurso.
Temos ali uma região que vive, hoje, um descalabro, porque, quando se fala... E estou falando das
cinco horas que o indivíduo passa dentro do ônibus,
que é uma qualidade de vida péssima. E a gente tem
que ver também como São Paulo tem perdido em termos de crescimento em relação aos outros Estados.
Por quê? Pelo custo São Paulo: o custo do pedágio
para o interior, que é absurdo, mas o custo do tempo
no transporte na cidade.
Em relação à capital, por exemplo, que tem todos os benefícios de uma grande capital como São
Paulo, a quarta maior cidade do mundo, quando se
vai fazer um investimento e ver o que você vai gastar de transporte, de tempo, de custo na capital, você
resolve não ir para lá. Então, em termos de recursos,
são bilhões que São Paulo está perdendo por não se
estar colocando esse recurso no transporte e não se
ter esse olhar também, que todos temos que ter, para
essa questão da mobilidade urbana.
Hoje, por exemplo, o ritmo de desenvolvimento
de São Paulo, Senador Capiberibe, é menor do que
Norte, Nordeste e Sul, ou até mesmo de outras regiões metropolitanas do Sudeste como Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e Vitória, no Espírito Santo, e tudo isso
tem haver com essa dificuldade relacionada à mobilidade urbana.
E nós temos que ver que o Poder Público, principalmente na capital, tem priorizado o transporte individual em detrimento do transporte coletivo, o que é
prejudicial, também, para as pessoas mais pobres que
usam ônibus. E o Governo do Estado de São Paulo,
por exemplo, tenta reorganizar a região metropolitana, mas são ações isoladas, sem planejamento geral.
Ocorre que o transporte metropolitano não pode ser
pensado em termos de “eu vou fazer isso aqui agora”; ele tem que ser pensado como um todo, para 10
anos, quiçá 20. Eu não diria 20, até porque o mundo
está mudando tão rapidamente que, se você pensar 20
anos à frente, não vai chegar lá. Eu acho que 10 anos
já seria um bom tempo para se pensar o transporte,
ou ainda, pensar 20 em termos de planejamento com
revisões a cada cinco anos.
E isso a gente não vê acontecer, Mas, se você
não tem esse planejamento na questão do transporte,
você não faz metrô com rapidez, você não faz corredor
de ônibus assim. Quando você resolve fazer uma via,
verá que aquela região já está toda povoada, e sai dez
vezes mais caro você ter que desapropriar, às vezes
quarteirões e quarteirões de prédios, do que você ter
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isso planejado e fazer a desapropriação quando aquilo
ainda não tem aquele valor tão grande.
Agora, no caso de São Paulo, o que eu acho mais
sério foi o abandono do plano diretor. Plano diretor
numa cidade é imprescindível, porque se planeja essa
cidade para os próximos anos, para onde se quer levar
o desenvolvimento, para onde as pessoas deveriam
ir, para onde se quer que a cidade caminhe, para lá
se leva benéficos para atrair a população. Na hora...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Vou
precisar de mais um minuto, Presidente.
Na hora em que se abandona um plano diretor,
acontece como na Zona Leste de São Paulo, onde moram cinco milhões de pessoas que têm que andar duas
horas e meia de condução para trabalhar no centro.
Quer dizer, não há um planejamento para a criação de
empregos nessas regiões através de benesses para
esses empregadores se mudarem para lá.
Todo tipo de planejamento, de...
(Interrupção do som.)
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – (...)
tem interesse em ficar lá e ter trabalho para ficar lá.
Outra coisa também que considero muito importante são os corredores de ônibus, que têm um preço
mais acessível e que, se já tivessem sido construídos
em São Paulo, conforme foi deixado planejado há oito
anos, hoje nós teríamos um transporte muito mais ágil
com a integração de diversos modais. Porque, hoje, não
se pode mais pensar em transporte só com metrô e
corredor de ônibus; tem que se pensar em metrô, corredor, bicicleta, veículo leve, BRT, enfim, todo tipo de
transporte. Aliás, o Rio de Janeiro está bem antenado
na questão do BRT, Já tem quatro e estão planejando
mais, por ser esse um veículo que é muito rápido e de
menor custo de execução.
Então queria deixar essa questão da mobilidade
urbana, sobre a qual temos que nos debruçar pois é a
grande questão desta década.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Concedo a palavra ao eminente Senador Romero Jucá, que falará como Líder.
Antes, porém, quero, com muita honra, anunciar
a presença, nas galerias do Senado, dos estudantes,
acadêmicos de Direito, da nossa Unoesc – Universidade do Oeste Catarinense, com sede em Chapecó.
E esses estudantes pertencem à extensão do campus
em Joaçaba, pelas informações que chegaram.
Joaçaba, considerada, Senadora Marta Suplicy,
a capital do Vale do rio do Peixe, é uma grande cidade,
um lugar muito lindo e que fica praticamente no centro
geográfico de Santa Catarina.

JUNHO 2012
25060

Quarta-feira 13

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A Mesa se congratula com a presença dos estudantes. Nós, catarinenses, estamos felizes pela vinda
dos estudantes de Direito da Unoesc ao Congresso
Nacional.
Sejam bem-vindos!
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer dois
registros rápidos mas importantes.
Um diz respeito a uma questão internacional e
nacional. É que, hoje, dia 12 de junho, comemora-se
o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil.
Um dia em que o tema deve ser debatido em todo o
País, um dia em que o tema deve ser discutido pela
sociedade, porque, sem dúvida alguma, combater o
trabalho infantil, dar condições para que as crianças e
os jovens possam ter uma infância e uma adolescência
em condições de ter sua formação adequada é algo
extremamente importante para o futuro do nosso País.
No Brasil, programas foram criados no intuito de
combater exatamente esse trabalho infantil. Temos o
PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,
que faz atividades com crianças em segundo expediente escolar, que acompanha o expediente escolar das
crianças e que complementa o salário das famílias com
uma pequena bolsa no sentido de motivar a atuação
da família junto à intervenção do PETI.
Em Roraima, várias ações estão sendo desenvolvidas neste dia: caminhadas, debates do Conselho
Tutelar, de segmentos organizados da sociedade, de
associações e sindicatos, no intuito de reforçar essa
discussão, que é importante para todos nós.
Portanto, gostaria aqui de registrar este dia, de
dizer que é importante que o Governo Federal apoie
cada vez mais Estados e Municípios, principalmente
estes, no tocante a termos condições de darmos educação de qualidade para essas crianças.
E aqui quero registrar, fazendo um parêntese,
que, na Medida Provisória nº 563, de que sou Relator, a medida do Brasil Maior, estamos colocando, por
meio de uma emenda de relator, um programa especial
de diminuição de impostos, exatamente para facilitar
a construção de creches e pré-escolas. Objetiva-se
instituir, com essa emenda, um regime especial de
tributação que equipara a construção de creches e
pré-escolas à mesma sistemática do Minha Casa, Minha Vida. Portanto, cobrando apenas 1% de imposto,
propicia-se mais condições para a construção de creches e pré-escolas.
Hoje, o maior déficit educacional para o País é
o que se verifica em número de escolas infantis, pré-escolas e creches. Estamos, assim, facilitando a construção com esse mecanismo.
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E, neste dia, gostaria de fazer esse registro, enaltecendo a data e realmente informando que, em Roraima, discute-se essa questão como se discute em
todo o Brasil.
O outro registro que gostaria de fazer é que o
PMDB de Roraima indica, para a composição de uma
frente de partidos que querem a ação construtiva para
a cidade de Boa Vista, a candidatura da Deputada Federal e ex-Prefeita Teresa Surita. Estamos indicando
para os outros partidos o nome da Teresa, que foi muito bem aceito por todos os partidos. E deveremos ter
a convenção, dia 17 de junho, domingo pela manhã,
no CTG – Centro de Tradições Gaúchas, exatamente
para homologar uma chapa que pretenda trazer para
Boa Vista novamente momentos importantes de construção de cidadania, de defesa de direitos sociais, de
programas sociais modernos, de infraestrutura urbana, de mobilidade urbana, de melhorias na saúde e
de melhorias na educação.
Portanto, a ex-Prefeita Teresa – prefeita já por
três vezes – será candidata à Prefeitura mais uma
vez colocando o seu nome à disposição do povo de
Boa Vista para disputar uma eleição que sabemos que
será dura, pois as eleições, em Boa Vista, são sempre
muito disputadas. Haverá muitos candidatos, mas, sem
dúvida alguma, a proposta, a experiência, o nome e
o programa de governo do PMDB e da ex-Prefeita e
Deputada Teresa serão colocados de forma a serem
avaliados pela população. E tenho certeza de que a
maioria, como já ocorreu em outras oportunidades, irá
consagrar o seu nome por tudo o que ela representa
de moderno, de trabalho, de experiência, enfim, de
programas que foram exemplos para o Brasil, quando
foi Prefeita da cidade.
Eram esses os registros que gostaria de fazer.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Romero Jucá.
Com a palavra, o Senador Anibal Diniz.
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.
Nesta semana em que as atenções do Brasil e da
comunidade internacional estão voltadas para a mais
importante reunião promovida pela Organização das
Nações Unidas, sobre o Meio Ambiente, a Conferência
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Rio+20, que começa dia 13, no Rio de Janeiro, temos
algumas considerações a fazer.
Vinte anos após a realização da Rio 92, a Rio+20
se prepara para discutir os rumos do desenvolvimento
sustentável do Planeta para os próximos vinte anos.
Neste momento, temos pela frente um dos maiores
desafios da humanidade de todos os tempos. Nos deparamos com inadiável responsabilidade de avançar
em propostas urgentes, e aqui apelo a todas as nações no sentido de avançar em propostas que alterem,
de forma significativa, a trajetória do atual modelo de
desenvolvimento.
Ao longo das últimas décadas, as mudanças no
clima, a degradação dos ecossistemas e os mais variados estudos científicos apontam que já sofremos e
sofreremos ainda mais graves consequências, se não
conseguirmos um compromisso efetivo contra a deterioração do meio ambiente.
Vivemos a situação de, apesar de conhecermos
os riscos pela ausência de um desenvolvimento sustentável, apesar dos alertas da comunidade científica,
ainda assim não vislumbramos espaço para propostas
concretas de compromisso mundial com a sustentabilidade.
Enfrentamos hoje uma série de problemas com
a crise que atinge os países desenvolvidos, especialmente Estados Unidos e Europa, o que, de fato, poderá
contribuir para travar decisões mais práticas na Rio+20.
Uma mudança na exploração de recursos naturais
energéticos, por exemplo, certamente implica esforços
que podem ser impopulares ou mesmo incompatíveis
com o enfrentamento imediato de problemas sociais
graves, como o desemprego. Mas a sustentabilidade
do Planeta é um tema urgente.
Um documento do Clube de Roma, o conhecido
grupo de líderes mundiais e cientistas, apontou recentemente que até 2052 a temperatura média da Terra
terá se elevado em 2 graus centígrados, o que é danoso à sobrevivência humana.
É nesse contexto, entre a urgência ambiental,
a urgência econômica, a urgência política e a social
que acontece a Rio+20, na qual são esperados mais
de 130 chefes de Estado até o dia 22 de junho, no Rio
de Janeiro.
A conferência tratará basicamente de dois temas:
a economia verde, no contexto da erradicação da pobreza; e a estrutura de governança para o desenvolvimento sustentável no âmbito das Nações Unidas.
Cabe aqui uma breve análise. Segundo os mais
otimistas, trata-se de uma conferência com uma agenda moderna, do século 21, com uma visão que aponta
a interseção entre o desenvolvimento sustentável e a
área ambiental – aqui incluídos clima e perda de bio-
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diversidade –, a área social, tratando do desemprego
e da desigualdade, e, finalmente, a área econômico-financeira.
Por outro lado, as principais críticas à agenda
básica estabelecida pela Organização das Nações
Unidas consideram que os dois temas propostos para
a conferência – de economia verde e erradicação da
pobreza extrema e de acordos internacionais para o
desenvolvimento sustentável – são demasiadamente
genéricos. Entendemos que isso provoca baixas expectativas de avanços práticos na luta contra a deterioração do meio ambiente.
Mas temos também a esperança de que a Rio+20
represente um momento de um processo político global de transformação. Não podemos desconsiderar o
mérito de que, mais uma vez, temos parte da comunidade internacional mobilizada no Rio de Janeiro para
discutir o futuro do Planeta, o que, no mínimo, poderá
significar uma reafirmação do pacto mundial em torno
da sustentabilidade.
Consideramos que a Rio+20 tem a possibilidade
de assumir a gravidade dos problemas que temos hoje
e de reconhecer que estamos frente a um dos maiores
desafios da história da humanidade: o de encontrar formas de desenvolvimento sem degradar a capacidade
do Planeta de continuar vivo e sustentável.
O secretario-geral da Rio+20, o chinês Sha
Zukang, defendeu, quando veio a este Senado, que a
Rio+20 poderá mostrar como podemos avançar mais
rapidamente em direção ao desenvolvimento sustentável, antes que seja tarde demais. Ele destacou que
devemos ser ambiciosos e práticos, que precisamos
de objetivos e de ação. A conferência poderá estabelecer um plano de ação específico.
É preciso defender que os chefes de Estado saiam
do Rio de Janeiro com uma determinação do que fazer.
O documento de negociação da Rio + 20 possui
37 novas proposituras de iniciativas, uma chamada
decisiva para a imediata implementação de ações e
uma identificação dos principais atores a assumirem
papéis nessa implementação.
Entre essas propostas, o Secretário-geral Sha
Zukang afirmou identificar um roteiro para a economia
verde, adaptável às circunstâncias nacionais, com visibilidade dos custos de transição nos países em desenvolvimento.
Temos a esperança de que a Rio+20 consiga estabelecer um conjunto de metas, com indicadores para
o desenvolvimento sustentável global que possam ir
além do Produto Interno Bruto e, que, a exemplo dos
Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, adotados pela
ONU no ano 2000, possa incluir indicadores sociais
objetivos nas áreas de educação, saúde e alimenta-
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ção, em metas que possam levar à redução da fome
e da miséria no Planeta.
E cabe aqui um apelo para que grandes nações,
como os Estados Unidos ou Austrália, concordem
em implementar as metas acordadas na Conferência
Mundial sobre o Clima, na cidade de Kyoto, no Japão,
em 1997, que deu origem ao Protocolo de Kyoto. Na
ocasião, um grande número de nações concordou em
reduzir as emissões de gases causadores do efeito
estufa, estabelecendo metas claras. No entanto, a
ratificação do Protocolo de Kyoto pelos países não
aconteceu como esperávamos, uma vez que esbarrou na necessidade de mudar a matriz energética dos
países, o que significa, em muitos casos, interferir em
interesses económicos locais e prever gastos elevados.
Agora, avaliações de especialistas apontam que
a crise económica está prejudicando signifi
significativamencativamente a área ambiental, na medida em nações preferem
continuar adotando mecanismos para manter para a
frágil estabilidade económica atual sem dar a devida
importância para o risco de desastre no futuro.
Um exemplo disso, alerta o Presidente do Instituto
Brasileiro de Proteção Ambiental e membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), Carlos
Alberto Bocuhy, é a altíssima conta futura das consequências do aquecimento global, que afetaram duramente as áreas de saúde e bem-estar social.
Por isso mesmo, é preciso interromper esse atual
modelo de desenvolvimento que já não funciona mais.
O texto básico da Rio+20 propõe que o Brasil
deve atuar nas negociações internacionais como protagonista, defendendo seus interesses específicos,
mas também constituindo uma força de moderação
e equilíbrio. Defendemos ainda que tenha um caráter
afirmativo.
Desde a Rio-92, o tema do desenvolvimento
sustentável ocupa um lugar central na política externa
brasileira. O legado da Rio-92, principalmente a Declaração do Rio, a Agenda 21, a Convenção Quadro
sobre Mudança do Clima e a Convenção sobre Diversidade Biológica, estarão associados para sempre à
lembrança da intensa participação da sociedade civil
em debates da ONU.
Como país-membro das Nações Unidas, o Brasil
apresentou ao Secretariado da Conferência sua contribuição nacional ao documento-base que dará início
ao processo negociador dos documentos da Rio+20.
Para o Brasil, Srª Presidenta, é fundamental que,
na avaliação das propostas apresentadas na Rio+20,
as discussões sejam pautadas pelo princípio da não
regressão, segundo o qual não podem ser admitidos
retrocessos de conceitos e de compromissos internacionais previamente assumidos.

125

Junho de 2012

A base conceitual da contribuição brasileira para
a Conferência Rio+20 é o reforço do multilateralismo,
de forma que todos os países possam sentir-se incluídos e ver suas necessidades atendidas.
Dentro dessa ótica de fortalecimento do sistema
multilateral, será necessário encontrar elementos que
unam os países. Entre esses elementos, segundo o
documento brasileiro, está a inovação tecnológica para
a sustentabilidade, a disseminação de tecnologias para
o desenvolvimento sustentável.
A inovação tecnológica poderá responder às
necessidades crescentes dos países em desenvolvimento e às necessidades de modificação dos padrões
insustentáveis de produção e consumo.
O Brasil identifica três questões diretamente associadas à dimensão da inovação tecnológica: segurança energética, com ênfase em fontes sustentáveis;
segurança alimentar, incluída a questão de acesso à
água e à inovação tecnológica para a produção agropecuária; e o papel dos recursos da biodiversidade para
a inclusão social, como a produção de fármacos para
a saúde, por meio da conservação e uso sustentável
da diversidade biológica e do acesso justo e equitativo
aos benefícios da biodiversidade.
A ideia que a Rio+20 deverá transmitir à comunidade internacional será...
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador, para encerrar.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – A contribuição que o Brasil vai trazer e está trazendo a essa
Conferência Rio+20 não está apenas contida nos documentos. Está principalmente e fundamentalmente
na ação pratica.
A Presidenta Dilma fez serem publicizadas esta
semana as ações que o Brasil tem desenvolvido, e não
são poucas. Desde a Rio-92, muitas atitudes foram tomadas, muitas reservas foram criadas. Se a gente procurar no índice de florestas e reservas estabelecidas
no mundo de 92 para cá, o Brasil foi responsável por
75% delas. Ou seja, o Brasil está fazendo a sua parte.
E o apelo que será feito na Rio+20 é que as demais
nações também façam a sua parte, para que a gente
tenha um planeta sustentável.
Muito obrigado.
Gostaria de pedir a gentileza de publicar na íntegra este pronunciamento. Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, nesta semana em que as aten-

126

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ções do Brasil e da comunidade internacional estão
voltadas para a mais importante reunião promovida
pela ONU sobre meio ambiente, a Conferência das
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável,
que começa amanhã, dia 13, no Rio de Janeiro, temos
considerações a fazer.
Hoje, 20 anos após a realização da Rio-92, a
Rio+20 se prepara discutir os rumos do desenvolvimento sustentável do planeta para os próximos vinte anos.
Neste momento, temos pela frente um dos maiores desafios da humanidade de todos os tempos. Nos
deparamos com a inadiável responsabilidade de avançar em propostas urgentes, e aqui apelo a todas as
nações, de avançar em propostas que alterem significativamente a trajetória do atual modelo de desenvolvimento.
Ao longo das últimas décadas, as mudanças no
clima, a degradação dos ecossistemas e os mais variados estudos científicos apontam que já sofremos e
sofreremos ainda mais graves consequências, se não
conseguirmos um compromisso efetivo contra a deterioração do meio ambiente.
Vivemos a situação de, apesar de conhecermos os riscos pela ausência de um desenvolvimento
sustentável, apesar dos alertas da comunidade científica, ainda assim não vislumbrarmos espaço para
propostas concretas de compromisso mundial com a
sustentabilidade.
Enfrentamos hoje uma série de problemas com
a crise que atinge os países desenvolvidos, especialmente Estados Unidos e Europa, o que, de fato, poderá
contribuir para travar decisões mais práticas na Rio+20.
Uma mudança na exploração de recursos naturais
energéticos, por exemplo, certamente implica esforços
que podem ser impopulares ou mesmo incompatíveis
com o enfrentamento imediato de problemas sociais
graves, como o desemprego.
Mas a sustentabilidade do planeta é um tema
urgente. Um documento do Clube de Roma, o conhecido grupo de líderes mundiais e cientistas, apontou
recentemente que até 2052 a temperatura média da
Terra terá se elevado em 2 graus centígrados, o que é
danoso à sobrevivência humana.
É nesse contexto, entre a urgência ambiental,
a urgência econômica, a urgência política e a social
que acontece a Rio+20, na qual são esperados mais
de 130 chefes de Estado até o dia 22 de junho, no Rio
de Janeiro.
A conferência tratará basicamente de dois temas:
a economia verde, no contexto da erradicação da pobreza e a estrutura de governança para o desenvolvimento sustentável no âmbito das Nações Unidas.
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Cabe aqui uma breve análise. Segundo os mais
otimistas, trata-se de uma conferência com uma agenda moderna, do século 21, com uma visão que aponta
a intersecção entre o desenvolvimento sustentável e
a áreas ambiental – aqui incluídos clima e perda de
biodiversidade –, a área social, tratando de desemprego e desigualdade, e, finalmente, a área econômico-financeira.
Por outro lado, as principais críticas à agenda
básica estabelecida pela ONU consideram que os dois
temas propostos para a conferência, de economia verde
e erradicação da pobreza, e de acordos internacionais
para o desenvolvimento sustentável, são demasiadamente genéricos. Entendemos que isso provoca baixas expectativas de avanços práticos na luta contra a
deterioração do meio ambiente.
Mas temos também a esperança de que a Rio
+20 represente um momento de um processo político
global de transformação. Não podemos desconsiderar
o mérito de que, mais uma vez, temos parte da comunidade internacional mobilizada no Rio de Janeiro para
discutir o futuro do planeta, o que, no mínimo, poderá
significar uma reafirmação do pacto mundial em torno
da sustentabilidade.
Consideramos que a Rio+20 tem a possibilidade
de assumir a gravidade dos problemas que temos hoje
e reconhecer que estamos frente a um dos maiores
desafios da história da humanidade, o de encontrar formas de desenvolvimento sem degradar a capacidade
do planeta de continuar vivo e sustentável.
O secretário-geral da Rio+20, o chinês Sha
Zukang, defendeu, quando veio a este Senado, que a
Rio+20 poderá mostrar como podemos avançar mais
rapidamente em direção ao desenvolvimento sustentável, antes que seja tarde demais. Ele destacou que
devemos ser ambiciosos e práticos, que precisamos
de objetivos e de ação. A conferência poderá estabelecer um plano de ação específico.
É preciso defender que os chefes de Estado saiam
do Rio de Janeiro com uma determinação do que fazer. O documento de negociação da Rio +20 possui
37 novas proposituras de iniciativas, uma chamada
decisiva para a imediata implementação de ações e
uma identificação dos principais atores a assumirem
papéis nessa implementação.
Entre essas propostas, o secretário-geral Sha
Zukang afirmou identificar um roteiro para a economia
verde, adaptável às circunstâncias nacionais, com visibilidade dos custos de transição nos países em desenvolvimento.
Temos a esperança de que a Rio+20 consiga estabelecer um conjunto de metas, com indicadores para
o desenvolvimento sustentável global que possam ir
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além do Produto Interno Bruto e, que, a exemplo dos
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, adotados
pela ONU no ano 2000, possa
incluir indicadores sociais objetivos nas áreas de
educação, saúde e alimentação, em metas que possam
levar à redução da fome e da miséria.
E cabe aqui um apelo para que grandes nações,
como os Estados Unidos ou Austrália, concordem
em implementar as metas acordadas na Conferência
Mundial sobre o Clima, na cidade de Kyoto, no Japão,
em 1997, que deu origem ao Protocolo de Kyoto. Na
ocasião, um grande número de nações concordou em
reduzir as emissões de gases causadores do efeito
estufa, estabelecendo metas claras. No entanto, a
ratificação do Protocolo de Kyoto pelos países não
aconteceu como esperávamos, uma vez que esbarrou na necessidade de mudar a matriz energética dos
países, o que significa, em muitos casos, interferir em
interesses econômicos locais e prever gastos elevados.
Agora, avaliações de especialistas apontam que
a crise econômica está prejudicando significativamente a área ambiental, na medida em nações preferem
continuar adotando mecanismos para manter para a
frágil estabilidade econômica atual sem dar a devida
importância para o risco de desastre no futuro.
Um exemplo disso, alerta o presidente do Instituto
Brasileiro de Proteção Ambiental e membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), Carlos
Alberto Bocuhy, é a altíssima conta futura das consequências do aquecimento global, que afetaram duramente as áreas de saúde e bem-estar social.
Por isso mesmo é preciso interromper esse atual
modelo de desenvolvimento que já não funciona mais.
O texto básico da Rio +20 propõe que o Brasil
deve atuar nas negociações internacionais como protagonista, defendendo seus interesses específicos,
mas também constituindo uma força de moderação
e equilíbrio. Defendemos ainda que tenha um caráter
afirmativo.
Srs. Parlamentares, desde a Rio-92, o tema do
desenvolvimento sustentável ocupa um lugar central
na política externa brasileira. O legado da Rio-92 -principalmente a Declaração do Rio, a Agenda 21, a Convenção Quadro sobre Mudança do Clima e a Convenção sobre Diversidade Biológica – estarão associados
para sempre à lembrança da intensa participação da
sociedade civil em debates da ONU.
Como país-membro das Nações Unidas, o Brasil
apresentou ao Secretariado da Conferência sua contribuição nacional ao documento-base que dará início
ao processo negociador dos documentos da Rio+20.
Para o Brasil, é fundamental que, na avaliação
das propostas apresentadas na Rio+20, as discussões
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sejam pautadas pelo princípio da não-regressão, segundo o qual não podem ser admitidos retrocessos
de conceitos e de compromissos internacionais previamente assumidos.
A base conceituai da contribuição brasileira para
a Conferência Rio+20 é o reforço do multilateralismo,
de forma que todos os países possam sentir-se incluídos e ver suas necessidades atendidas.
Dentro dessa ótica de fortalecimento do sistema
multilateral, será necessário encontrar elementos que
unam os países. Entre esses elementos, segundo o
documento brasileiro, está a inovação tecnológica para
a sustentabilidade, a disseminação de tecnologias para
o desenvolvimento sustentável.
A inovação tecnológica poderá responder às
necessidades crescentes dos países em desenvolvimento e às necessidades de modificação dos padrões
insustentáveis de produção e consumo.
O Brasil identifica três questões diretamente associadas à dimensão da inovação tecnológica: segurança energética, com ênfase em fontes sustentáveis;
segurança alimentar, incluída a questão de acesso à
água e à inovação tecnológica para a produção agropecuária; e o papel dos recursos da biodiversidade para
a inclusão social, como a produção de fármacos para
a saúde, por meio da conservação e uso sustentável
da diversidade biológica e do acesso justo e equitativo
aos benefícios da biodiversidade.
A ideia que a Rio+20 deverá transmitir à comunidade internacional será a de um processo essencialmente inclusivo, que contemple igualmente as questões econômica, ambiental e social. Por isso, a ideia
de inovação tecnológica contempla, também, as tecnologias sociais, nas quais o Brasil alcançou grande
avanço nos últimos anos.
O documento de contribuição brasileira defende
que há um elenco de temas que a Rio+20 não poderá
ignorar, pois eles constituem o eixo principal do desenvolvimento sustentável inclusivo que almejamos
para o planeta.
Esses temas contemplam a erradicação da pobreza extrema; a segurança alimentar e nutricional; a
ideia de equidade, transversal a vários dos desafios
novos e emergentes, como gênero, raça e etnia, consumo, acesso à energia, e acesso à saúde. Contemplam
ainda trabalho decente, emprego e responsabilidade
social das empresas; educação; cultura; promoção
da igualdade racial e, reforço do multilateralismo com
participação da sociedade civil. Temos como principais
temas também o problema das cidades e do desenvolvimento urbano; os transportes; a água; a agropecuária e o desenvolvimento rural; mudança do clima,
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biodiversidade; a pesca e aqüicultura e, finalmente,
as florestas.
Em cada uma dessas áreas o Brasil apresenta
um conjunto de propostas. Para a erradicação da pobreza, defende que a Rio + 20 seja capaz der integrar
as preocupações ambientais com as necessidades
sociais, sem perder de vista o desenvolvimento econômico. Para isso, devemos evitar medidas que resultem
em obstáculos ao comércio, e, ao mesmo tempo, ter
cautela no emprego de medidas de comércio com fins
ambientais, tendo em vista seu potencial uso para fins
protecionistas, particularmente contra as exportações
dos países em desenvolvimento.
Em outro objetivo, na área de energia, o Brasil
defende que a conferência Rio+20 aborde também o
aproveitamento de aterros sanitários para a produção
energética. Isso porque a produção de eletricidade, a
combustão do biogás contribui para a diminuição da
emissão de gases causadores do efeito-estufa, ao
transformar metano, seu principal componente, em
gás carbônico, vinte vezes menos prejudicial ao meio
ambiente.
Na área de Transportes, o documento brasileiro
afirma que é fundamental que o desenvolvimento está
ligado ao estabelecimento de sistemas eficientes de
transporte público, como corredores rápidos de ônibus,
metros, trens, veículos leves sobre trilhos e rodas e
outros de baixa emissão, que substituam em grande
parte o veículo individual.
Srs. Parlamentares, o Brasil tem muito a contribuir
na discussão e na implementação de ações sustentáveis. Mas, para enfrentar de forma coerente de coordenada o atual cenário de crise econômica mundial,
de perda de empregos, de pouco acesso de grande
parte da população aos bens mais básicos, e, ainda,
de pressões sobre os recursos naturais, é necessária
a atuação coordenada de vários atores -, indivíduos,
governos locais, governos nacionais. E essa conferência
que se inicia amanhã é uma janela de oportunidade,
uma chance que acontece apenas a cada dez ou vinte
anos, e que não deve ser desperdiçada.
Temos a convicção de que a Rio +20 é uma oportunidade de identificação de solução de longo prazo
para os desafios do momento. O Brasil, e nós mesmos,
esperamos que sejam possíveis conclusões que apontem estratégias e compromissos de desenvolvimento
sustentável nas três dimensões relevantes: econômica,
social e ambiental.
A Rio+20 deverá, portanto, ter olhos para o futuro
e não para o passado, para buscar antecipar os temas
e os debates das próximas décadas.
Era o registro que eu queria fazer. Muito obrigado
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª será atendido de acordo com o Regimento, Senador Anibal. Compartilho dos seus sentimentos
em relação à Rio+20.
Acadêmicos da Universidade do Vale do Itajaí,
Santa Catarina, muito bem-vindos aqui no nosso Senado.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia, que fez
uma permuta com o Senador Ciro Nogueira.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente desta sessão, Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, a moderna Administração Pública
precisa ter como principal objetivo a transparência, um
dos pilares da democracia e também, pode-se dizer
até, combustível para o desenvolvimento da cidadania.
Precisamos de transparência na gestão das empresas públicas, na administração dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Transparência precisa
existir na realização de uma licitação, no fechamento
de um contrato e na forma como negociamos acordos,
sejam dentro do País, entre setores público e privado,
sejam entre nações.
Essa mesma transparência, Srªs e Srs. Senadores, precisamos ter aqui dentro quando votamos, por
exemplo, a cassação do mandato parlamentar, como
deve ocorrer novamente nas próximas semanas, resultado do trabalho do Conselho de Ética desta Casa.
Essa transparência só será atingida com o fim do voto
secreto para esse caso específico e para outros.
A população brasileira espera isso de nós. Numa
rápida pesquisa feita nas redes sociais, como Facebook
E 4WEETER £ FÖCIL ENCONTRAR A OPINIâO P¢BLICA MOBILIZAda contra o voto secreto. São mais de dez grupos que
pedem a aprovação da PEC do voto aberto no Congresso Nacional já, assim como tais redes se mobilizaram para a elaboraçao da Lei da Ficha Limpa, que
foi uma iniciativa popular.
Algumas argumentações me parecem muito corretas. Leio do grupo social Voto Aberto, no Facebook :
“De que valem tantos conselhos de ética se todas as
comprovações de crimes e faltas de decoro acabam
sendo escamoteadas por votações secretas?”. Que
grande indagaçao é essa, Senador Capiberibe!
.O 4WEETER FOI POSS¤VEL VER UMA FRASE OPORTUNA
sendo encaminhada: “Brasileiros que participam da
Rio+20 defendam o voto aberto no Congresso como a
grande sustentabilidade moral do país”. Veja também
que criativa a introdução desse tema em plena Rio+20!
Pois amanhã, quarta-feira, teremos mais uma chance
para atingir essa sustentabilidade moral. Teremos o
que considero o início de um verdadeiro mutirão pela
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transparência no Congresso Nacional. Vamos votar propostas de emenda constitucionais que acabam com o
voto secreto nas votações do Senado e da Câmara dos
Deputados, um processo que está mais do que maduro neste momento político que vivemos e que mostra
que o Parlamento está sintonizado com os interesses
da população, que exige essa transparência em nossos trabalhos e, sobretudo, nas nossas deliberações.
São três as propostas de fim do voto secreto: a
PEC 50, do Senador Paulo Paim, a PEC 38 de 2004,
do ex-Senador Sérgio Cabral, hoje Governador do Rio
de Janeiro, e a PEC de número 86, de 2007, do Senador Alvaro Dias. Todas como se vê, maduras, para
entrar em votação.
Nesse aspecto, gostaria de renovar os cumprimentos pela iniciativa do Presidente desta Casa, Senador José Sarney, de ter determinado a inclusão da
matéria na pauta de votações de amanhã.
Com muita alegria, concedo o aparte ao Senador Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Senadora Ana Amélia, V. Exª traz a esta Casa um tema que
é fundamental. A sociedade brasileira foi organizada
por pouquíssimos ao longo do séc. XX, uma sociedade em que os analfabetos não votavam, as mulheres
não votavam, em que a política era feita por poucos e
criou o Estado fechado, mas nós estamos dando passos importantíssimos...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – E rápidos, felizmente.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – ... e
rápidos. A Lei Complementar nº 131, a Lei de Transparência, a Lei de Acesso à Informação e agora...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – A Lei
da Ficha Limpa.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – ... o
voto aberto aqui no Senado, que tenho certeza de que
vai passar. Nós precisamos mostrar como nós nos comportamos aqui. Os meios de comunicação, como a TV
Senado, a Rádio Senado, as redes sociais, que acompanham as nossas posições aqui, merecem essa decisão. Nós acabamos de derrubar o 14º e o 15º salários
aqui no Senado. Enfim, estou voltando de uma viagem
à Itália e debati muito a questão da transparência dos
gastos públicos. Lá, de fato, eles estão engatinhando.
Na França também. Eles têm muitas informações, há
todo um negócio da informação pujante na França, mas
não chega aos detalhes que nós chegamos no Brasil,
de mostrar os gastos. Nesta Casa, por exemplo, todos
os nossos salários estão disponíveis, tudo aquilo que
nós gastamos no exercício do mandato está à disposição do contribuinte, que, de fato, é quem tem de dar
a última palavra. Portanto, acho que precisamos tra-
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zer para o debate o voto aberto não só em função do
próximo passo que deveremos dar em breve aqui em
relação ao caso do Senador Demóstenes, que deverá
terminar aqui no plenário, mas em todos os casos. Eu
sempre votei aberto aqui, no passado, na minha primeira passagem por esta Casa, mesmo contrariando
a lei, que dizia que o voto era fechado. O respeito ao
cidadão, o respeito ao nosso eleitor, fez-me sempre
votar aberto. Mais uma vez, vou votar aberto e vou votar
para, que definitivamente, esses segredinhos acabem
aqui no nosso Senado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senadora,
V. Exª me permite um aparte?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pois não,
Senador Paulo Davim.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senadora
Ana Amélia, eu gostaria de parabenizá-la pelo pronunciamento oportuno e me somar às palavras do nobre
Senador Capiberibe. Realmente, eu acho que nós
vivemos um momento ímpar no Brasil, um momento
de transparência quase total; pelo menos, estamos
buscando essa transparência total. Temos agora a Lei
da Acessibilidade, que leva a informação, torna cada
vez mais acessíveis as informações à sociedade. O
voto aberto é uma questão de recuperação, sobretudo da credibilidade desta Casa. Eu acho que estamos
numa agenda positiva. O Senado está numa agenda
positiva. A despeito de notícias que são veiculadas na
mídia, estamos, sim, numa agenda positiva. Há pouco tempo, o Senador elencou algumas conquistas da
sociedade, como a votação do décimo quarto, o fim
do décimo quarto e do décimo quinto, a própria Lei de
Acessibilidade e, agora, vem o voto aberto. Acho que
estamos aprimorando a democracia. Tenho absoluta
certeza de que, amanhã, nesta Casa, os Senadores
desta Legislatura não se furtarão a dar sua contribuição ao aprimoramento da democracia no Brasil. Quero
parabenizá-la pelo oportuno pronunciamento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada. Fico muito feliz com a manifestação do Senador Capiberibe e do Senador Paulo Davim.
E, com muita alegria, ouço o Senador Roberto
Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Senadora Ana Amélia, sou daqueles que acredita que
qualquer agente público, qualquer funcionário público
que seja ordenador de despesa, qualquer parlamentar
em qualquer instância não deveria ter sequer direito a
sigilo fiscal, telefônico, bancário, mas quero trazer minha preocupação a respeito do voto aberto, uma preocupação suportada em 30 anos de trajetória política.
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Inicialmente, diria que eu voto a favor do voto aberto em
qualquer circunstância, mas voto como uma medida de
demonstração de que quero a transparência absoluta.
Mas quero lembrar que, outro dia, no Senado, levantei os impedimentos para que nós reconduzíssemos
à ANTT o Sr. Bernardo Figueiredo e mostrei por quê.
Suportei-me em informações de auditorias do Tribunal
de Contas, da absoluta anarquia que havia naquele
processo. E pretendi dar um tempo para a nossa Presidenta retirar o nome e indicar outra pessoa. E eu fui
tratorado pelo voto aberto. Pedi que se prorrogasse a
votação, e nós perdemos, Senadora Ana Amélia, de
36 a 30, porque, no voto aberto, ninguém ousou votar
contra uma indicação da Presidenta da República. Logo
depois, tivemos o voto fechado, e os esclarecimentos
que eu trouxe ao Plenário do Senado fizeram com
que a votação se invertesse: 36 Senadores votaram
contra a indicação do Sr. Bernardo Figueiredo, uma
demonstração clara de que, no nosso regime de governo, no presidencialismo, nas emendas, nas indicações
políticas, o voto aberto estabelece uma supremacia
absoluta do Executivo sobre o Parlamento – sobre o
Senado, sem dúvida, e, sem dúvida alguma, sobre a
Câmara dos Deputados. Imagine, Senadora, um voto
aberto para a escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que está todo dia julgando ações dos
partidos políticos, dos parlamentares, das lides e das
confusões eleitorais! Imagine o voto aberto em cima
de um dirigente de uma dessas agências reguladoras!
Eu acho que nós temos certas categorias de votação
no Congresso Nacional em que o voto fechado é uma
prerrogativa da qual nós não devemos abrir mão, sob
pena de estarmos subordinando o Congresso Nacional
aos interesses. Fosse outro o clima; fosse outro o sistema de administração que não o presidencialista; se
não existissem, por exemplo, emendas; se as nomeações não fossem submetidas à pressão dos partidos...
Eu quero deixar claro que, apesar de eu ser partidário
da mais absoluta transparência, eu vejo essa história
de voto aberto e a própria defesa do voto aberto com
certas restrições.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador
Roberto Requião, entendo perfeitamente a argumentação de V. Exª, tanto que, pessoalmente, defendo,
não pela primeira, mas talvez pela enésima vez nesta
tribuna, que sou favorável à manutenção do voto secreto em duas circunstâncias: para o exame de vetos
presidenciais, derrubada de vetos presidenciais, para
evitar esse tratoraço a que V. Exª se referiu com muita
propriedade; e para a escolha de ministros do Supremo, que amanhã serão os julgadores dos membros
desta Casa.
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No restante, Senador, tudo pode ser voto aberto.
No caso específico de cassação de mandatos de parlamentar, penso que nós temos a oportunidade agora
de votar uma emenda que trate só de cassação de
mandato, para evitar que pareça à sociedade que somos corporativistas aqui nesta Casa quando temos...
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Nesse caso, nenhuma dúvida remanesce.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Que bom!
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Porque é uma questão pública.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Isso,
Senador.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Não se trata de um pequeno interesse em uma emenda
ou em uma nomeação. É uma exposição pública do
parlamentar em cima de um processo extraordinariamente transparente e conhecido.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Fico
muito feliz de, nesse aspecto, estarmos todos aqui
concordando.
A Presidente Marta Suplicy já está acionando a
campainha. Só para concluir, Senadora Marta Suplicy,
até porque, pelo que se viu, os Senadores estão comprometidos em demonstrar à sociedade este compromisso de resgatar a credibilidade da Casa.
A minha preocupação, a do Senador Casildo
Maldaner, a do Senador Requião, a do Senador Paulo
Davim, a do Senador Capiberibe, a sua preocupação
é com a instituição que nós representamos.
Viemos aqui ungidos pelo voto popular e é esse
voto, esse eleitor, essa sociedade, que paga a conta
também desta Casa, que merece esse tratamento e
essa preocupação de nossa parte.
Então, concordo, Senador Roberto Requião, que,
nestes dois casos, para a derrubada de veto presidencial e para a escolha de ministro do Supremo Tribunal
Federal, nós devemos manter o voto secreto.
Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Avançando um pouco mais, eu acho que há uma PEC
de minha autoria dormindo em alguma gaveta que proíbe, por exemplo, que um parlamentar seja alçado, que
ascenda a um cargo do Executivo, quer seja secretário
municipal, secretário estadual ou ministro, porque isso
amarra o voto e amarra partidos de uma forma absoluta, assim como a nomeação de um parlamentar, de
um Senador, de um Deputado Federal de um determinado partido a um ministério de porteira fechada, pois
assim ele nomeia todo o mundo, ou seja, jamais vai
haver do seu grupo político, do seu partido, um voto
contra o governo. E isso avilta o Parlamento, nos reduz
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a nada. Essa pressão existe a cada dia, em qualquer
governo, no atual, no anterior, em todos os outros. Eu
fui Governador do Paraná por três vezes. Nunca...
(Interrupção do som.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – ...
exerci pressão, mas eu sei o quanto vale no sistema
esse tipo de envolvimento. Então, nós temos que evitar
que isso passe a ser uma medida de pânico, uma jogada para a plateia, quando, na verdade, o resultado do
voto aberto, ao invés de independência, pode significar
absoluta subordinação do Parlamento ao Executivo.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Não tenho dúvida, Senador Requião, Senador Paulo Davim,
Senador Capiberibe, Senador Casildo e Presidente
Marta Suplicy, de que os nossos telespectadores estão prestando muita atenção nesses apartes e no que
estamos dizendo aqui, sabendo que estamos usando
de pura sinceridade em relação ao compromisso que
temos com a sociedade brasileira em relação à transparência e a essa decisão sobre cassação de mandatos. Temos que ter esse voto aberto.
Queria que a Presidente determinasse a transcrição na íntegra deste pronunciamento, para cumprir
a determinação regimental sobre o prazo nas sessões
deliberativas...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... antes
da Ordem do Dia, da pauta de votações. Ainda temos
dez minutos. V. Exª foi compreensiva com os apartes.
Eu queria apenas, antes de terminar, citar aqui a
presença do Prefeito Prof. Marcos, do Vereador Catulé e do Sr. Jonas Magalhães, de Ribeirãozinho, Mato
Grosso, Estado muito importante. Eu queria registrar as
presenças nesta hora e saudá-los em nome da Mesa
do Senado Federal.
Muito obrigada, Srª Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SRª SENADORA ANA AMÉLIA
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, servidores desta Casa,
a moderna administração pública precisa ter como
principal objetivo a transparência, um dos pilares da
democracia e o combustível para o desenvolvimento
da cidadania.
Precisamos de transparência na gestão das empresas públicas, na administração dos poderes executivo legislativo e judiciário. Transparência precisa existir
na realização de uma licitação, no fechamento de um
contrato e na forma como negociamos acordos.
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Essa mesma transparência, senhoras e senhores, precisamos ter aqui dentro quando votamos , por
exemplo , a cassação de um parlamentar, como deve
ocorrer novamente nas próximas semanas, resultado
do trabalho do Conselho de Ética desta Casa.
Esta transparência só será atingida com o fim
do voto secreto.
A população brasileira espera isso de nós. Numa
rápida pesquisa feita nas redes sociais, como FaceBOOK E 4WEETER £ FÖCIL ENCONTRAR A OPINIâO P¢BLICA MObilizada contra o voto secreto.São mais de dez grupos
que pedem a aprovação da PEC do voto aberto no
Congresso já. Algumas argumentações me parecem
muito corretas:
Leio do grupo social Voto Aberto, no Facebook:
“De que valem tantos conselhos de ética se todas
as comprovações de crimes e faltas de decoro acabam sendo escamoteadas por votações secretas??”
.O TWITTER FOI POSS¤VEL VER UMA FRASE OPORTUNA
sendo encaminhada:
“Brasileiros que participam da Rio +20 , defendam
o voto aberto no Congresso, como a grande sustentabilidade moral deste país. “
Pois amanhã, quarta-feira, teremos mais uma
chance para atingir esta sustentabilidade moral.
Teremos, o que considero o início de um verdadeiro mutirão pela transparência no Congresso Nacional.
Vamos votar Propostas de Emenda Constitucionais que
acabam com o voto secreto nas votações do Senado e
da Câmara dos Deputados, um processo que está mais
do que maduro nesse momento político que vivemos
e mostra que o parlamento está sintonizado com os
interesses da população , que exige esta transparência em nossos trabalhos.
São três as propostas de fim do voto secreto: a
PEC 50, do Senador Paulo Paim, a PEC 38 de 2004,
do ex- senador Sérgio Cabral, hoje governador do Rio
de Janeiro, e a PEC de número 86, de 2007, do Senador Álvaro Dias. Todas como se vê,maduras, para
entrar em votação.
Reforço aqui a minha posição:
É hora de derrubar mais esta barreira contra a
transparência dentro do Congresso Nacional. É hora
de acabar com o voto secreto.
Creio que o caráter secreto do voto parlamentar deveria ser mantido apenas no caso de indicação
para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF) - porque eventualmente eles serão julgadores
dos membros do Congresso - e na análise dos vetos
presidenciais, para reduzir a pressão que o poder executivo pode exercer sobre o parlamentar.
Fora esses casos, todos os votos deveriam ser
abertos, para que possam revelar as posições e prin-

132

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cípios de vida dos parlamentares e , é claro, para que
nós parlamentares, possamos , de fato, assumir as
consequências dessas posições diante das pessoas
que nos colocaram aqui, os eleitores.
Não há dúvidas: voto secreto retira do eleitor o
direito de fiscalizar seus representantes .
Quando analisamos a importância das redes sociais e transmissões ao vivo, via internet ou nas TVs ,
de um pronunciamentos, como este , ou de sessões
das comissões parlamentares de inquérito e comissão
de ética, estamos admitindo que, cada vez mais, a sociedade está sintonizada com nossos trabalhos e pede
a transparência aqui dentro no Congresso nacional.
Esta transparência não virá apenas com divulgação das contas públicas ou salários de servidores .
A manutenção do voto secreto , nos dias de hoje,
é uma violência contra a democracia. O eleitor precisa conhecer as posições do mandatário que colocou
neste plenário. Este é o momento de afirmação do
parlamento brasileiro.
Devemos votar conforme nossas convicções,
com a responsabilidade e a integridade necessárias
ao homem público, afastando qualquer influencia do
chamado corporativismo.
E essa mesma sociedade, que vem mostrando ,
cada vez mais interesse em acompanhar nossas atividades aqui no Congresso Nacional, tem à disposição novos meios de participação. A página do Senado
Federal na internet é um instrumento , já disponível ,
onde as pessoas podem sugerir e apoiar temas para
debates nas comissões e propor novas leis ou mudanças na legislação.
Na quarta feira a comissão de Ciência , Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática vai votar uma
proposta que pode dar ao brasileiro uma nova forma de
apoio a projetos de lei, direito previsto na Constituição.
O PLS 129 de 2010 , de autoria da ex-senadora
Serys Slhessarenko e tem relatoria do senador Valdir
Raupp, abre a possibilidade de projetos de lei de iniciativa popular contarem com a adesão por assinaturas
eletrônicas, pela internet, e não somente as assinaturas feitas a caneta.
Para a apresentação de projetos de lei de iniciativa popular a constituição exige hoje o apoio mínimo
de um por cento dos eleitores, ou seja, cerca de um
milhão e trezentas mil pessoas. Isso quer dizer enviar
para o Congresso pilhas de papeis, e nessas condições é muito difícil reunir as assinaturas e garantir a
autenticidade delas.
A assinatura eletrônica vai facilitar e modernizar
a participação popular na apresentação de propostas
e é mais uma forma de respeitar a democracia.
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Um exemplo recente e positivo dessa participação
popular é a lei da ficha limpa, que recebeu o apoio de
milhões de brasileiros , virou lei e exemplo de combate
a corrupção no serviço público.
Senhores e Senhores, a mobilização popular é
hoje reforçada pelas redes sociais e pela internet que
deram ao cidadão poder de opinião . Um caminho sem
volta, que a cada dia reúne mais adeptos.
Estas mesmas redes sociais, que citei aqui, também mobilizam milhares de servidores públicos em
torno da MP568.
A medida provisória causou polêmica desde o
primeiro dia de tramitação nesta casa . Em audiência
pública na Câmara dos Deputados , com grande participação popular, foi possível ver o tamanho do problema .
Esta MP 568 , que eu inicialmente defendi a retirada, contemplou algumas categorias e deixou outras carreiras dos servidores públicos literalmente em pânico.
Médicos de hospitais públicos estão paralisados
no dia de hoje porque não concordam com a MP 568.
Segundo eles, a proposta do governo reduz em até 50
por cento os salários dos médicos, mexendo na carga
horária da categoria. Além da paralisação de 24 horas
dos médicos, 49 universidades federais , completam
hoje 27 dias de greve, movimento engrossado em muitas cidades pela paralisação de servidores. Mais de
um milhão de alunos universitários estão sem aulas
há quase um mês.
Esta Medida Provisória, também tem grande
importância para os professores, pois traz acordos de
negociações anteriores e estabelece a incorporação
de gratificações.
Outros servidores, como médicos veterinários, trabalhadores do departamento nacional de obras contra
as Secas, funcionários do IBAMA, agentes de saúde
também ficaram insatisfeitos com essa MP.
A relatoria está nas mãos do líder do governo no
Senado, Senador Eduardo Braga que mostrou sensibilidade ao participar da audiência com os representantes
dos servidores e deve realizar modificações positivas.
A comissão mista que analisa a MP 568, chegou
a marcar uma sessão hoje para a leitura do relatório do
Senador Eduardo Braga, mas esta reunião foi cancelada no início da tarde. Reconheço que não deve ser
fácil fechar este relatório.
Confio no trabalho da relatoria e espero que a
conclusão final tenha como ponto comum o respeito
aos direitos já adquiridos dessas categorias e a melhoria das condições de trabalho. O BRASIL precisa de
um serviço público operante , gerando uma máquina
pública eficiente e transparente.
Muito obrigada.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Ana Amélia.
Esse debate nós temos escutado nos últimos
dias e creio que há um consenso na Casa em relação
ao voto aberto para cassações. Alguns têm mais restrição, outros têm menos restrição, mas o bom debate
está ocorrendo finalmente. Acho que vamos votar. Pelo
menos o da cassação vai ser votado.
Agora com a palavra o Senador Paulo Davim, em
permuta com o Senador Jucá.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil sediará,
a partir de amanhã, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a chamada
Rio+20, que se realizará no Rio de Janeiro 20 anos
após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992.
Como naquela ocasião, delegados de todo o
mundo estarão na capital fluminense para debater os
problemas da degradação global do meio ambiente e
para buscar diretrizes para acordos internacionais no
sentido de enfrentá-los.
De onde vem a preocupação com a preservação
da parte restante do ambiente natural de outrora? E
por que tantos, por outro lado, contestam a necessidade de uma atenção maior de governos e povos a
essas questões?
As respostas são, a um só tempo, espantosamente simples e controversas.
O desenvolvimento industrial, iniciado ali pelos
finais do Século XVIII, principalmente na Inglaterra,
transformou radicalmente o mundo. A produtividade
da economia em geral cresceu de forma rápida e sem
peias. Todos os setores de atividade foram revolucionados, mesmo a agricultura, que viria, com o tempo,
a se acoplar indissoluvelmente à indústria.
Esse progresso, no sentido de mudança, não de
melhoria, se deu inicialmente sem qualquer crítica ou
obstáculo quer econômico, quer político, quer social.
Parecia não haver limites à produção de bens e serviços, pois a demanda absorveria tudo. Por longas décadas, ninguém pensou no esgotamento dos insumos
para essa produção, Ninguém pensou no acúmulo de
rejeitos dessa atividade industrial crescente. Poucos
observaram os problemas sociais advindos da aglomeração nos centros urbanos de trabalhadores despossuídos, um exército industrial de reserva apontado
por Karl Marx. A acumulação de capital era o móvel e
o objetivo único da economia.
Com efeito, a teoria econômica neoclássica despreza tudo que não seja o suposto equilíbrio entre
oferta e demanda, sendo esta considerada ilimitada

133

Junho de 2012

por natureza, não considera a entropia de qualquer
processo produtivo.
A hegemonia ideológica do pensamento econômico neoclássico levou a humanidade a despertar
para as consequências nefastas de desenvolvimento
ambientalmente irresponsável somente depois de algumas tragédias começarem a ocorrer. O desastre de
Minamata, no Japão, é talvez o caso mais famoso e
revelador do que essa irresponsabilidade, esse desprezo por tudo que não é próprio à produção, em si,
pode causar.
O envenenamento, por mercúrio, de peixes, principalmente, fonte de alimento da população local,
causou, em dezenas de pessoas, uma morte horrível,
precedida de convulsões severas, surtos de psicose,
perda de consciência e coma. A responsável pelo
despejo de rejeitos industriais tóxicos, causadora da
síndrome, era a Corporação Chisso, proprietária da
fábrica ali situada, produtora de ceto-aldeído e cloreto
de polivilina, o PVC.
O incidente não foi pioneiro somente na contaminação e no envenenamento da população; também ali
se constatou a reação de base ideológica econômica
contra a tomada de medidas de controle da atividade
da fábrica ou de imputação de penalidades ao estabelecimento.
A receita da produção e os empregos – disseram
– eram mais importantes que a integridade do meio ambiente, do ambiente marinho ou a saúde das pessoas.
A discussão segue mais ou menos nesses termos, ainda que com menor desfaçatez por parte dos
defensores do progresso econômico a qualquer custo.
O que houve recentemente aqui ao lado, na Câmara dos Deputados, quando da votação do projeto
do novo Código Florestal, é mais um exemplo da prevalência desse pensamento. Os defensores do desmatamento desenfreado sob a capa de ruralistas patrióticos, dedicados à produção e aumento do PIB nacional
deformaram criminosamente um texto que havia sido
arduamente acordado nesta Casa entre representantes do agronegócio e do ambientalismo.
É por isso que brasileiros conscientes, dentro ou
fora do Governo, louvaram a Presidente Dilma Rousseff
pelo veto daqueles dispositivos mais escandalosamente lesivos à preservação dos ambientes naturais ainda
existentes no País. Lesivos também à possibilidade de
recuperação parcial das áreas já degradadas, como
as margens dos cursos d’água. Juntei, por isso, minha
voz à dos que clamaram pelo veto presidencial. E a
Presidenta, calçada por índices inéditos de aprovação
popular, fez uso de sua autoridade e legitimidade para
atender essa reivindicação.
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O objetivo do crescimento econômico não pode
se limitar aos números de curto prazo. São as gerações
futuras que herdarão o País e tudo o que legarmos de
preservado ou consumido, as verdadeiras donas do
Brasil e o foco mais legítimo de nossas preocupações.
Não há sentido tanto frenesi com a Rio+20 se
vivemos a ameaça da entrada em vigência de um Código Florestal incompatível com os interesses maiores
da Nação. Não há sentido em fazermos esta celebração se os ainda riquíssimos ecossistemas nacionais
estiverem no corredor da morte, condenados pela
ambição desmedida de alguns e pela emasculação
do poder estatal de equilibrar o processo, conciliando
crescimento e preservação.
Nesse dias em que celebramos o ambiente é,
sim, ocasião de chorar, no lamento pelas espécies
e complexos ambientais consumidos na voragem do
avanço capitalista desenfreado. Mais que isso, porém,
esses dias precisam nos servir para a recomposição
de nossas consciências, forças e vontades para a luta.
Porque é de luta que se trata, não de um mero debate
ideológico de gabinetes acarpetados, mas de um combate por bens muito concretos, por tudo o que constitui
nossa base biológica e de subsistência.
Levantemo-nos os que desejam um amanhã mais
justo e saudável.
Era só, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Paulo Davim.
Com a palavra o Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, eu, na semana
passada, estive na Itália a convite de uma organização
italiana denominada Verde Ambiente e Sociedade, que
nos atribuiu, a mim e à Deputada Janete, um prêmio
em função de nossa luta em defesa do meio ambiente
e das populações tradicionais da Amazônia.
Foi uma oportunidade importante porque, nessa
cerimônia, reuniram-se pessoas de várias partes do
mundo, entre outras, a Prêmio Nobel da Paz do Iêmen,
que, lamentavelmente, teve o seu passaporte preso
pelas autoridades de seu país e não pôde ir a Sorrento, no sul da Itália, na Província de Nápoles, para
receber essa honraria por seus méritos em defesa da
democracia e da luta política em seu país.
A Deputada Janete foi agraciada com o Prêmio
Verde Ambiente, e eu recebi uma menção honrosa,
juntamente com uma personalidade importante da luta
contra a corrupção e a máfia na Itália, que foi o Procurador-Chefe da Brigada Antimáfia de Nápoles, Federico
Cafiero, com o qual eu tive uma longa conversa sobre
a transparência dos gastos públicos, especificamente
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em relação à Lei Complementar nº 131, que tornou
obrigatória a exposição das receitas e despesas em
tempo real na Internet de todos os entes públicos no
nosso País, e também sobre a Lei de Acesso à Informação, que, muito recentemente, passou a vigorar.
Fiquei surpreso com as informações que me foram
prestadas. A Itália ainda debate, com uma discussão
muito embrionária, a lei de acesso à informação. E em
relação à exposição dos gastos, para que se tenha
uma idéia, ainda hoje não se exige dos parlamentares
italianos nem mesmo as suas declarações de Imposto
de Renda. É voluntário. Apenas os parlamentares que
politicamente queiram publicam as suas declarações de
Imposto de Renda. O que mostra como um país com
uma cultura milenar, com uma enorme contribuição à
humanidade, sofre um atraso político tão significativo.
E eu tive a oportunidade de conversar com a
Vice-Presidenta do Senado italiano, Senadora Emma
Bonino, com a qual discutimos e conversamos algum
tempo sobre como anda politicamente, qual é o espírito
em relação à abertura do Estado italiano para a sociedade. Perguntei-lhe se, politicamente, havia possibilidade de aprovação de uma lei nos moldes que adotamos
no Brasil, abrindo completamente os gastos públicos,
incluindo a folha de pagamento. Ela foi peremptória.
Disse: “Não, aqui não há condição política”, e me relatou uma experiência que ela viveu. Ela propôs, há
três anos, a formação de uma comissão para sugerir
alguns mecanismos de transparência dos gastos do
próprio Senado. O Senado italiano tem um orçamento
de 650 milhões de euros anual, e essa comissão não
conseguiu se formar tal a indisposição em relação a
uma política de transparência na Itália.
O mesmo ocorre na França. A França, todavia,
não dispõe de uma lei de acesso à informação e muito
menos estão em discussão leis obrigando a exposição
dos gastos públicos. Em algumas províncias, em algumas prefeituras, existem iniciativas locais, tornando os
gastos absolutamente claros.
Veja, eu acredito, comparando as experiências
vividas nos últimos anos, em relação à abertura do
Estado brasileiro, que nós sabemos que foi um Estado
construído por poucos e para poucos, mas que acelera a abertura, a prestação de constas ao cidadão,
àqueles que pagam impostos.
E nós temos uma carga tributária tão pesada
quanto a carga tributária de alguns países europeus,
entre eles, da Alemanha ou, então, aqui mesmo, no
nosso continente, do Canadá, por exemplo. As cargas
tributárias nos nossos países se assemelham e no entanto há uma diferença enorme em infraestrutura, em
amparo social entre nossos países. Porque no Brasil
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essa carga tributária pesada ainda é concentrada infelizmente na mão de poucos.
Portanto demos passos decisivos, passos importantíssimos, a Lei da Transparência, a Lei de Acesso
à Informação, evidentemente que na Lei de Acesso à
Informação deveria ter sido criada uma instância, mas
isso possível ainda, o Governo ainda pode pensar em
criar uma instância administrativa antes de entrar na
esfera do Judiciário, para reclamar quando não houver
atendimento daquilo que a lei determina.
Esse parece-me que seria importante. Mas, de
todas as maneiras, a verdade é que o Brasil deu saltos
importantes nesse aspecto de prestação de contas,
dos atos e principalmente do dinheiro do contribuinte.
No entanto, todo esse esforço pode resultar inútil se a
sociedade não se mobilizar para fazer um efetivo controle social desses gastos e, claro, um controle político.
Este ano nós temos eleições municipais e a Lei
Complementar 131 deu prazo de até quatro anos para
as pequenas prefeituras, aquelas prefeituras com menos de 50 mil habitantes. Estas ainda não estão sendo
obrigadas a colocar suas receitas e despesas na Internet, mas as demais já deveriam estar. E a gente sabe
que alguns entes públicos resistem à prestação da
informação, de acordo com aquilo que a lei determina.
Portanto, é necessária uma atenção especial
neste ano eleitoral para que aqueles prefeitos que descumprirem ou que descumprem a lei e seus partidos
sejam penalizados, porque não é possível continuarmos elegendo foras da lei para governar os Municípios
brasileiros.
Eu falo, no meu caso, do Amapá. Em minha capital, Macapá, não se encontra nenhum tipo de informação, e mesmo com ação judicial o prefeito resiste a
cumprir a lei. Portanto, as redes sociais, as entidades
e as instituições da sociedade civil têm um papel importante no exercício do controle social dos gastos públicos. Está à disposição nos Portais da Transparência
dos Estados, daqui do Senado, no exercício dos nossos
mandatos, os parlamentares estão todos disponíveis.
Portanto, resta à sociedade se mobilizar para
acompanhar gasto por gasto, detalhe por detalhe e trazer à tona aquilo que for considerado irregular, aquilo
que fugir às regras da lei e da Administração Pública.
Portanto, para mim é uma satisfação que o nosso
País, em que pesem todas as criticas e as dificuldades
que vivemos, está avançando. E avança na boa direção do respeito à cidadania, do respeito ao cidadão.
Obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A sessão está suspensa por alguns minutos, tendo em vista a reunião dos líderes que está terminando.
Vamos suspender a sessão por quinze minutos.
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(A sessão é suspensa às 15 horas e 52
minutos; e é reaberta às 17 horas, sob a Presidência do Sr. Senador Eduardo Amorim.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Amorim. Bloco/
PSC – SE) – Está reaberta a sessão.
Passo a palavra, como Líder, ao Senador Inácio
Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto à tribuna do Senado
Federal para reforçar o debate que nós estamos travando no Brasil em torno da política macroeconômica.
Esse é um problema central que o Brasil tem discutido.
Acho que, corajosamente, retomamos o enfrentamento da política de juros, que tem de ser combinada com a questão cambial para nos livrarmos dos
megassuperávits primários que a economia tem sido
obrigada a fazer para, só neste ano, ultrapassarmos
os 250 bilhões de pagamento de juros. É evidente que
isso cria um impacto na economia brasileira e leva a
economia a ter dificuldade por parte de o governo ser
o indutor, de ser aquele que conduz o crescimento
econômico, induzindo as empresas suas e, especialmente, as do setor privado a realizarem investimentos,
aumentando a capacidade produtiva do nosso País.
Então, esse enfrentamento é crucial e exige uma
presença ampla da sociedade brasileira.
Quero dizer que estive agora no congresso da
União da Juventude Socialista. Mais de dois mil jovens de todos os Estados brasileiros, discutindo seus
temas do cotidiano, discutindo o financiamento à educação, discutindo o Plano Nacional de Educação, a
sua meta de 10% do PIB para educação no novo Plano Nacional de Educação, os 50% do Fundo Social
do Pré-Sal para a educação, mas todos sintonizados
com a política macroeconômica, com a consciência
de que precisam enfrentar esse debate, que têm que
chamar a juventude, nas escolas, nas universidades,
os professores universitários, para debater a política
macroeconômica brasileira. Com qual sentido? O de
reforçar uma tendência que o Governo tem adotado:
primeiro, reduzir juros. É muito importante para a nossa economia, porque, ao mesmo tempo, cria facilidades em relação ao pagamento de juros, porque você
cria a possibilidade de diminuir o impacto do superávit
primário, que o Governo é obrigado a gerar, para dar
garantias ao pagamento da banca, que tem lucrado
ainda horrores em nosso País.
Eu digo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, porque a política macroeconômica impacta os
investimentos do Plano de Aceleração do Crescimento
e cria dificuldades para as obras importantíssimas que
vão ajudar o meu Estado, o Ceará, a minha cidade,
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Fortaleza, o Nordeste brasileiro e o País inteiro. Elas
impactam as obras ferroviárias. Elas impactam as obras
portuárias, as obras aeroportuárias. Elas criam dificuldades para as obras que estão no compromisso assumido pelo Brasil com a realização da Copa do Mundo
de Futebol e também com as Olimpíadas.
Vejam as dificuldades que um país continental
como o Brasil pode ter se não enfrentar esse dilema da
política macroeconômica. Isso precisa de sustentação
política. Isso precisa de apoio forte. Isso precisa ser
dito para a nossa Presidente, que ela conta com maioria aqui no Congresso Nacional e conta com maioria
no meio do povo, no movimento social, no movimento
sindical, no movimento estudantil; que ela tem apoio
para esse tipo de política entre os estudantes, no meio
da juventude, nas organizações femininas do Brasil
inteiro, e que ela conta com o apoio de segmentos
fortes do empresariado nacional, seja o micro, seja
o pequeno, seja o médio, seja o grande empresário,
que tem que se juntar, se unir, para reforçar uma tendência que significa redução drástica desses juros
que são praticados no País, redução desse superávit
primário gigantesco que acomete a nossa economia,
que impede a velocidade adequada. Porque é dito que
nós temos que ter aceleração do crescimento, mas a
aceleração tem que ser com a liberação dos recursos
destinados para as obras...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós nos temos,
digamos, envolvido intensamente com esse debate.
Esse é um debate que interessa ao País inteiro.
Esse não é um debate de Governo e oposição. Esse
não é um debate que envolva a sua base no Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, só parte da oposição
ou que deixe a oposição fora. Não. Esse é um debate
na busca de um projeto de construção de uma Nação
forte, capaz de integrar os países da América do Sul,
de chegar ao Pacífico e de trazer os países que estão
no Pacífico também para o Atlântico.
Isso se faz com arrojo. Isso se faz com determinação e, sobretudo, com o apoio do Congresso Nacional e
do povo brasileiro, nos seus mais diversos segmentos.
Essas questões temos levantado, cotidianamente,
na discussão entre nós, mas é preciso ganhar a sociedade, para darmos esse passo avançado, ao lado da
Presidenta Dilma Rousseff, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda,
o Sr. Eduardo Amorim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de solicitar a V.
Exª, na oportunidade em que aproveito para cumprimentá-lo em nome do povo do Amazonas, que lhe quer
tão bem e que quer sempre, com muita satisfação, que
o saudemos, a inclusão do requerimento que pede regime de urgência ao Projeto de Lei nº 11, de 2007, que
visa a assegurar, Sr. Presidente, a equivalência jurídica, para todos os fins de direito, da cópia digital de um
documento em relação ao original firmado em papel.
Dessa forma, Sr. Presidente, nós eliminaríamos
toneladas de papel, que certamente se traduziriam em
expressivas reduções de custo para as empresas brasileiras, com imenso benefício para o meio ambiente.
Tendo em vista que estamos à véspera da semana da Rio+20, em que o Brasil sediará essa importante conferência internacional sobre o meio ambiente, a
biodiversidade e a economia verde, eu solicitaria a V.
Exª a inclusão em pauta da leitura do requerimento e
a posterior votação desse requerimento, para que a
matéria pudesse ser aprovada, tendo em vista a impressão que tenho de que há acordo entre os Líderes
para a sua votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não havendo nenhuma restrição do Plenário,
atendo à solicitação de V. Exª e vou submeter a voto
o requerimento de urgência.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 542, DE 2012
(Requerimento nº 25, de 2012 – CCT)
Requeiro, nos termos regimentais, urgência para o
Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2007, que “Dispõe
sobre a elaboração e o arquivamento de documentos
em meios eletrônicos”.
Sala das Comissões, 6 de junho de 2012. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o requerimento de urgência para o
Projeto de Lei nº 11, de 2007, proveniente da Câmara
dos Deputados.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Senador Eduardo Braga, pergunto a V. Exª se posso
submeter a voto o Projeto de Lei da Câmara que V. Exª
pediu urgência. Agora, eu consultaria o Plenário se dispensaria o interstício de 48 horas que o Regimento prevê.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Sr. Presidente, diante da oportunidade e da relevância
do tema e não havendo manifestação em contrário em
torno da quebra de interstício, penso que sim.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Como todos os Líderes assinaram e o Senador
Aloysio Nunes Ferreira está ali, vou submeter a voto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 11, DE 2007
Discussão em turno único do Projeto
de Lei da Câmara nº 11, de 2007 (Projeto de
Lei nº 1.532, de 1999, na Casa de origem, de
autoria da Deputada Ângela Guadagnin), que
dispõe sobre a elaboração e o arquivamento
de documentos em meios eletromagnéticos.
O parecer é favorável, sob nº 646, de
2012. O Senador Aloysio Nunes Ferreira foi o
Relator na Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Há um requerimento do Senador Mozarildo Cavalcanti, mas como ele não se encontra presente, na
forma regimental deixa de ser apreciado.
Votação do projeto.
Os Senadores e Senadoras que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2007
(Nº 1.532/1999, na Casa de origem)
Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A digitalização, o armazenamento em
meio eletrônico, óptico ou equivalente e a reprodução
de documentos públicos e privados serão regulados
pelo disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Entende-se por digitalização a conversão da fiel imagem de um documento para código digital.
Art. 2º É autorizado o armazenamento, em meio
eletrônico, óptico ou equivalente, de documentos públicos e privados, sejam eles compostos por dados ou
imagens, observadas as disposições constantes desta
Lei e da regulamentação específica.
§ 1º Após a digitalização, constatada a integridade
do documento digital, o original poderá ser destruído,
ressalvados os documentos de valor histórico, cuja
preservação deverá observar a legislação pertinente.
§ 2º O documento digital e a sua reprodução, em
qualquer meio, procedida de acordo com o disposto
nesta Lei terão o mesmo valor probatório do documento original, para todos os fins de direito.
Art. 3º O processo de digitalização deverá ser
realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital
emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP – Brasil.
Parágrafo único. Os meios de armazenamento dos
documentos digitais deverão protegê-los de acesso, uso,
alteração, reprodução e destruição não autorizados.
Art. 4º As empresas privadas ou os órgãos da
Administração Pública direta ou indireta que utilizarem
procedimentos de armazenamento de documentos em
meio eletrônico, óptico ou equivalente deverão adotar
sistema de indexação que possibilite a sua precisa
localização, permitindo a posterior conferência da regularidade das etapas do processo adotado.
Art. 5º Decorridos os respectivos prazos de decadência ou prescrição, os documentos armazenados em meio
eletrônico, óptico ou equivalente poderão ser eliminados.
Art. 6º Os registros públicos originais, ainda que
digitalizados, deverão ser preservados de acordo com
o disposto na legislação pertinente.
Art. 7º Os documentos digitalizados nos termos
desta Lei terão o mesmo efeito jurídico conferido aos
documentos microfilmados, consoante a Lei nº 5.433,
de 8 de maio de 1968, e regulamentação posterior.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– O Senador Mozarildo Cavalcanti é aniversariante.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Nossos cumprimentos, que expressam o sentimento de toda a Casa.
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Os Itens 1 e 2 precisam quorum qualificado. Agora
mesmo, na reunião dos Líderes, ficamos de receber
uma proposta das Lideranças, estabelecendo o dia
para votação das emendas constitucionais.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu sou autor de um requerimento
que pede o apensamento de alguns projetos de lei que
tratam de incentivo fiscal. É o Requerimento nº 509,
que estava na pauta para o dia 20 de junho.
Eu pediria a V. Exª, se possível, para antecipar
essa pauta votando hoje o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Estou mandando providenciar a vinda do requerimento de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 103, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Quarta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 103, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Delcídio do Amaral, que acrescenta
o inciso VIII-A ao § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para modificar a sistemática de
cobrança do imposto sobre operações relativas
à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as
operações e prestações realizadas de forma
não presencial e que destinem bens e serviços
a consumidor final localizado em outro Estado.
Parecer sob nº 486, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Renan Calheiros, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece, com votos contrários da Senadora
Marta Suplicy e dos Senadores Eduardo Suplicy e Aloysio Nunes Ferreira.
São os seguintes os itens que tramitam
em conjunto:
Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 56, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº 56, de
2011, tendo como primeiro signatário o Senador Luiz
Henrique, que altera os incisos VII e VIII do § 2º do art.
155 da Constituição Federal para dispor sobre a alíquota
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interestadual do Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação, quando a operação ou a prestação
ocorrer no âmbito do comércio eletrônico.
Item 5:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 113, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº
113, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Lobão Filho, que altera o inciso VII
do § 2º do art. 155 da Constituição Federal para
dispor sobre a alíquota interestadual do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação nas operações e prestações
de serviços interestaduais que destinem bens
e serviços a consumidor final não contribuinte.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A matéria constará da Ordem do Dia em sessões consecutivas e hoje transcorre a quarta sessão.
A matéria continuará na Ordem do Dia para concluir a discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Requerimento nº 448, de 2012, do Senador
Cyro Miranda, pedindo que os Projetos nºs 369 e 552,
de 2011, seja também ouvido na Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sem objeção, aprovado o Requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 7:
REQUERIMENTO Nº 450, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 450, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 144, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
Sem objeção, aprovado o Requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 8:
REQUERIMENTO Nº 472, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 472, de 2012, do Senador João Durval,
solicitando tramitação conjunta dos Projetos
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de Lei do Senado nºs 155, de 2010, e, 577,
de 2011 – Complementares, por regularem
matérias correlatas.
Sem objeção, aprovado o Requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votação, em turno único, do Requerimento nº
476, de 2012, da Senadora Vanessa Grazziotin, pedindo que, seja ouvida, a Comissão de Assuntos Econômicos no Projeto de Lei do Senado nº 582, de 2011.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Sem objeção, dou como aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pedido do Senador José Pimentel, requerido
no plenário.
Requerimento também de nº 509, de 2012, pedindo a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do
Senado nºs 94 e 447, de 2007; 135, de 2008; 242 e
312, de 2009; 158, de 2010; 76 e 569, de 2011; e 128,
de 2012, por regularem matérias correlatas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o requerimento.
Sem nenhuma contestação do Plenário, o requerimento foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Teríamos ainda, como preferência, de submeter
a votos matéria que veio da Comissão de Constituição
e Justiça, que submete o nome da Desembargadora
Suzete para o Superior Tribunal de Justiça, mas, sendo
evidente a falta de número no plenário – trata-se de uma
votação qualificada –, adiamos a matéria para amanhã.
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
Valdir Raupp, que altera a redação do art.
3º da Emenda 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.
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2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Terceira 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.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Perdão, eu queria comunicar também ao Plenário que, por acordo de Lideranças há pouco realizado na Presidência da Casa, todas as sessões da
próxima semana, a realizarem-se nos dias 18 a 22 de
junho, serão não-deliberativas, uma vez que estaremos realizando nessa época a Conferência Rio+20,
e muitos Senadores estão envolvidos nos trabalhos
dessa grande reunião, que tem caráter mundial e da
maior importância para o meio ambiente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 543, DE 2012
Requeiro, com fundamento nos artigos nºs 13 e
40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença
para desempenho de representação, com ônus para
o Senado Federal, em Audiência Pública na CPMI da
Violência Contra as Mulheres, cuja relatoria me foi
confiada, a realizar-se no dia 22 de junho de 2012, na
Assembléia Legislativa do estado do Mato Grosso do
Sul. – Senadora Ana Rita
REQUERIMENTO Nº 544 DE 2012
Requeiro, com fundamento nos artigos nºs 13 e
40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença
para desempenho de representação, com ônus para
o Senado Federal, em Audiência Pública da CPMI da
Violência Contra as Mulheres, cuja relatoria me foi
confiada, a realizar-se no dia 25 de junho de 2012, na
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. – Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação e serão votados oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 545, DE 2012
Requeiro, com fundamento no art. 256 do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada em caráter definitivo, do Requerimento nº 514, de 2012, de
minha autoria, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 87, de 2011 e o Projeto de Lei do Senado
nº 229, de 2011, seja ouvida, também a Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Sala das Sessões, 12 de junho de 2012. – Senador Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência defere o requerimento de retirada do Requerimento nº 514, de 2012, que solicita a
audiência da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 87, de 2011.
A matéria retorna à Secretaria-Geral da Mesa,
uma vez que consta da Ordem do Dia da sessão do
próximo dia 20 o Requerimento nº 513, de 2012.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 546, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja considerada
como missão a serviço do Senado, minha ausência
dos trabalhos da Casa nos dias 18 a 22 de junho
do corrente ano, quando participarei, na qualidade
de representante do Senado Federal, na Conferência Rio+20, na cidade do Rio de Janeiro. – Senador
Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação e será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 547, DE 2012
Solicita, nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramitação em conjunto
dos Projetos de Lei do Senado nºs 413, de
2005, 172, de 2006 (e seu apenso) e 304, de
2009 (e seu apenso), por proporem alterações na Lei do Sistema Financeiro Nacional
(Lei nº 4.595, de 1964).
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Excelentíssimo Senhor Presidente,
Diversas proposições que compartilham do propósito de modificar e modernizar aspectos da legislação
sobre o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 4.595, de
1964) tramitam isoladamente.
Entendemos que para contribuir com a racionalidade do processo legislativo devem estas proposições
tramitar conjuntamente.
São os casos dos seguintes projetos:
– Projeto de Lei do Senado nº 413, de 2005 – Complementar, que acrescenta Seção à Lei nº 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, que “Dispõe sobre a
Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e
Creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional
e dá outras providências”;
– Projeto de Lei do Senado nº 172, de 2006 – Complementar, que altera a Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, que dispõe sobre a política e
as instituições monetárias, bancárias e creditícias,
cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras
providências, para estabelecer limites à cobrança
de multa, juros de mora e despesas de cobrança
decorrentes de inadimplemento de obrigações de
consumidores (e seu apenso, o PLS nº 635/07);
– Projeto de Lei do Senado nº 304, de 2009 – Complementar, que “Estabelece que os emissores de
cartão de crédito deverão oferecer informações
mais detalhadas sobre os custos e uso do cartão de crédito, não poderão alterar taxas e outras
condições de contrato com menos de quarenta e
cinco dias de antecedência e não poderão cobrar
multas de titular do cartão por exceder o limite
de crédito concedido” (e de seu apenso, PLS nº
127, de 2010).
Sala das Sessões, de junho de 2012. – Senador
João Vicente Claudino (PTB/PI)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 548, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, e de acordo com
as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo
falecimento da jornalista e Secretária Municipal de
Turismo de Canidé de São Francisco – SE, Silvia de
Oliveira, ocorrido em 8 de junho em Aracajú:
a) inserção em ata de voto de profundo pesar, e
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b) apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 12 de junho de 2012. – Senador Eduardo Amorim, Líder do PSC.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O próximo orador tem a palavra pela Liderança. (Pausa.)
Não está presente.
Senador Wellington Dias, como orador inscrito.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, aproveitando
a presença de V. Exª, Sr. Presidente, eu gostaria de,
primeiro, aqui fazer um encaminhamento.
Nós temos nesta Casa, neste período de muitas
investigações – Conselho de Ética, CPMI –, uma situação em que se verifica claramente já uma dificuldade para o funcionamento das comissões. O nosso
Regimento estabelece prioridade para as comissões
permanentes; e o fato que já tem sido verificado em
alguns momentos em que temos a presença e funcionamento de comissões permanentes é que sempre é
colocada como prioridade a CPMI. Então, eu queria
fazer aqui essa consideração para que pudessem a
TV Senado e a Rádio Senado, tratarem, de um lado, é
claro, daquilo que interessa e é papel desta Casa, que
é a parte das investigações, mas também que possamos tratar daquilo que importa ao Brasil.
Hoje, tivemos aqui uma importante audiência tratando sobre a economia neste momento de crise mundial, de situações que agora colocam em preocupação
a própria Espanha – na Europa, não mais só a Grécia,
e Portugal, e Itália –; nós temos ainda situações que
merecem toda uma atenção em relação à Índia; aqui,
da parte do Governo brasileiro e de toda a sociedade,
há preocupações em relação ao câmbio, à inflação e
ao crescimento econômico.
Portanto, hoje eu cito esse exemplo na CAE. No
momento em que tínhamos aqui a presença do Presidente do Banco Central, nós não tínhamos ali a devida
transmissão. Eu queria fazer aqui esse registro, chamando a atenção para a importância das comissões
permanentes nos trabalhos desta Casa.
Repito: de um lado, reconheço o papel investigativo do Congresso Nacional – da Câmara e do Senado –,
mas também é importante perceber que, enquanto as
investigações prosseguem, nós temos importantes temas e projetos, enfim, destacados aqui em andamento.
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Aliás, quero aqui parabenizar, porque, há pouco,
Senador Paulo Paim, nós acabamos de aprovar aqui
o requerimento do Senador José Pimentel que coloca
as condições de votação de um conjunto de projetos;
são nove projetos que tratam sobre a regulamentação
para a empregada doméstica, colocando direitos que
são fundamentais para essas trabalhadoras.
Quero ainda dizer que hoje, em razão de um baixo quórum no plenário, nós tivemos o adiamento das
votações nominais para a sessão de amanhã, dentre
elas a que coloca a apreciação do nome da Desembargadora Assusete como Ministra do STJ, cuja aprovação
espero ver aqui, por tudo que ela representa e do trabalho já desenvolvido no Tribunal Federal da 1ª Região.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz hoje aqui é
um balanço, como Presidente da Subcomissão que
acompanha o Brasil Sem Miséria, na Comissão de
Direitos Humanos e de Assuntos Sociais, do trabalho
desenvolvido por essa área, por este importante programa no nosso País.
A nossa Ministra Tereza Campello, a sua equipe
e a própria Presidente Dilma têm manifestado forte
interesse para que possamos trabalhar as metas que
foram traçadas para o Brasil dentro do Programa Brasil Sem Miséria. Cito aqui, por exemplo, a Busca Ativa.
A Busca Ativa é um programa que quer trazer
para o cadastro dessa rede de proteção às famílias
mais pobres, que traz para esse cadastro exatamente as famílias que ainda, por alguma razão não foram
contempladas. Percebendo que muitas vezes essas
famílias sequer têm conhecimento dos seus direitos,
o Governo criou uma estrutura, uma rede que se chama Busca Ativa, pela qual, com a integração dos municípios com os Governos estaduais, com as áreas do
Governo Federal e principalmente com os movimentos
organizados pela sociedade – associações, cooperativas, clubes de mães, enfim, por um conjunto de movimentos que colaboram e contribuem – pretende-se,
entre junho de 2011 até o ano de 2014, alcançar 800
mil famílias, que, pelos cálculos do Governo, têm o direito e encontram-se não atendidas, fora do cadastro
das famílias a serem atendidas.
E veja o lado positivo: ainda em 2011, 407 mil
famílias foram atendidas. Agora no ano de 2012, nós
já alcançamos 687 mil família atendidas de uma meta
estabelecida que poderemos alcançar já em 2013 na
casa de 800 mil famílias. São famílias que já passam
a receber um conjunto de direitos: a Bolsa Família, o
benefício da prestação continuada e um conjunto de
outras ações que são fundamentais para retirar essas
famílias da miséria.
Digo aqui, ainda, da importância de termos 39%
dessas famílias em Municípios com mais de 100 mil
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habitantes, com 75% delas em centros urbanos. Um
total de 14% destas exclusões são de famílias de público específico, ou seja: populações indígenas, quilombolas, agricultores familiares, assentados, acampados,
extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, catadores de material reciclável, população em situação
de rua, dentre outros.
Devo destacar que isso também é uma forma de
fazer, pelas mãos dos mais pobres, circular o dinheiro
de modo forte pela economia do nosso País. Estamos
falando aqui de um impacto na economia com aumento
de 40% já entre 2010 e o ano de 2012. E esses recursos permitem que possamos aquecer a economia num
momento em que isso é fundamental. Quero aqui dizer
que cerca de R$20 bilhões que circulam na economia
brasileira, previstos no Orçamento para o ano de 2012.
Não é demais lembrar que começamos lá trás,
em 2003, com R$570 milhões para atender às famílias nessa rede de proteção ali existente; foi crescendo ao longo do tempo, e já alcançamos R$20 bilhões
em todo o País.
Devo ainda dizer que, dentro desse trabalho, tivemos também um aumento do benefício. O benefício
que começou numa média de R$97,00, em 2010, está
chegando agora a R$134,00, na média, a partir deste
mês de junho, com a ação do Brasil Carinhoso, que
coloca as condições de atendimento às famílias que
têm crianças de zero a seis anos. Essa é uma meta
importante, porque o objetivo é proteger a parte mais
frágil das nossas famílias, que são as crianças recém-nascidas e de até seis anos e onze meses.
Junto com o Brasil Carinhoso, junto com esse
complemento de renda, cujo objetivo é ir acima de
R$70,00 per capita, há a presença de um crescimento
da escola infantil. Além de creches com alimentação,
com medicamentos, haverá o crescimento também para
6.400 escolas infantis espalhadas por todo o Brasil.
Antes apenas a classe média em muitos lugares podia
colocar os seus filhos para começar a alfabetização, a
lidar com números, a partir de quatro anos de idade;
agora isso se espalha para todo o Brasil.
Quero ainda destacar aqui que temos, em meio
a isso, 1,3 milhão de benefícios concedidos para as
famílias que têm de três a cinco filhos e que passam
a ter um complemento ainda maior.
Destaco ainda nas ações do Brasil Carinhoso
o quanto reduziremos a pobreza no Brasil. Lá atrás,
cerca de 40% da população na faixa etária entre zero
e seis anos estavam na faixa da extrema pobreza, e
reduziremos esse percentual para 5%, 6% em todo o
Brasil. No meu Estado, o Estado do Piauí, tínhamos
42% da população na miséria; conseguimos, até o ano
de 2010, reduzir para 20% e agora vamos ter um novo
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avanço, reduzindo para algo em torno de 8%. Então,
é uma medida que, de um lado, protege.
Nessa rede, repito, nesse caso do Brasil Carinhoso, a partir de 2012, do mês de junho, serão retiradas da pobreza famílias que totalizam 2,7 milhões
de crianças de 0 a 6 anos; elas saem da extrema pobreza, reduzindo a miséria nessa faixa etária em cerca de 62%. Na região Nordeste, onde a situação era
mais grave, estamos retirando 73% das crianças da
extrema pobreza.
Então, quero destacar como algo muito importante
não só a rede de proteção mas a inclusão produtiva,
com mais de um milhão de atendimentos no meio rural,
onde se localizam essas situações mais graves, com
atendimentos com programas como Luz para Todos,
Água para Todos, Programa de Aquisição de Alimentos, programa que garante a compra da produção dos
agricultores familiares. Enfim, são 129 famílias espalhadas em muitas regiões do Brasil. O Água para Todos
já está atendendo a 111 mil famílias, especialmente
no semiárido, e o Bolsa Verde, a 23 mil famílias. E temos ainda o crédito fomento, programa da agricultura
familiar que atende a um conjunto de territórios espalhados em todo o Brasil, principalmente nas regiões
que foram mapeadas como aquelas em que a pobreza
era mais concentrada.
Acredito que esse é um caminho que o Brasil faz
escola, em que o Brasil se torna referência para todo
o Planeta, porque, numa velocidade muito grande, estamos resolvendo, ao mesmo tempo, o problema da
pobreza, não só no que tange à renda, mas também
no que tange à educação, à qualificação profissional,
à habitação, à energia elétrica, às condições de estradas, às condições de atendimento descentralizado
na área da saúde, ao atendimento aos dependentes
químicos, ao atendimento especial às pessoas com
deficiência, enfim, olhando todas as áreas onde a necessidade é maior.
O objetivo, portanto – e isso é parte do nosso projeto – é exatamente garantir que o braço forte do nosso
Estado chegue aonde mais precisam. aos brasileiros
e brasileiras que normalmente foram esquecidos, e
isso desde uma simples cisterna até um atendimento
como esses vinculados a programas de qualificação
profissional.
Destaco, ainda, o programa emergencial que
trata de situações de enchentes e de irregularidades
de chuva. Ainda hoje o Governador do Estado do
Piauí esteve com o Ministro da Integração, Fernando
Bezerra, tratando de um conjunto de projetos – integrado pelos Municípios e pelo Governo do Estado do
Piauí – que vai desde o atendimento emergencial com
água ao atendimento com sistemas permanentes de
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abastecimento: o Garantia Safra, o Bolsa Estiagem, a
compra direta de alimentos e a venda subsidiada de
alimentos como o milho.
Estou reivindicando ao Governo que possamos
ampliar com o feijão, com a farinha, com o arroz e
com outros produtos que estão na cesta básica para
equilibrar preços nessas regiões. Estamos cobrando,
também, que a Conab e o Ministério da Agricultura
possam seguir a mesma orientação.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) tem um milhão de vagas
abertas até 2014 e agora foram criadas mais 256 mil
vagas nas 27 Unidades da Federação. Entre as 123
mil pessoas já inscritas, das 256 mil vagas criadas,
70% – é importante destacar – são mulheres, e 44%
dos inscritos são pessoas entre 18 e 28 anos. É uma
prioridade exatamente o atendimento às mulheres e
à juventude.
Aqui eu destaco esta particularidade: são cursos
que levam em conta a necessidade de cada lugar. São
189 tipos de cursos nas mais diferentes áreas onde
temos necessidades, em cada Município, em cada região do Brasil. São cursos de eletricista, de cuidador de
idoso, de operador de computador, auxiliar administrativo, costureiro, pedreiro, servente de pedreiro, enfim,
em áreas que combinam. Para a construção civil, por
exemplo, há a cursos de carpinteiros, de pedreiros,
de auxiliares, de eletricistas, para programas como o
Minha Casa, Minha Vida, o Luz para Todos e relacionados às obras das estradas, das unidades básicas
de saúde, dos hospitais, enfim, gerando, portanto, uma
capacidade profissional mais descentralizada e, principalmente, dentre aquelas famílias que mais precisam.
Destaco, ainda, 171 mil novos empreendedores
individuais que estão no cadastro único, formalizado,
e que agora se preparam para atividades planejadas
e que, em seguida, terão acesso ao financiamento. A
expansão das redes básicas e especiais de assistência social também são vitórias importantes que quero
destacar em todas as regiões do Brasil.
Quero dizer, em relação ao atendimento com
novas Unidades Básicas de Saúde, que são 2.122
unidades, tendo sido repassados agora recursos para
2.077 delas. São muitas! Esses dias eu vi a alegria do
povo lá da região Norte, em Parnaíba, em Luís Correia, em Esperantina e em várias outras cidades do
nosso Estado que passaram a receber recursos para
as Unidades Básicas de Saúde. São territórios mais
vulneráveis onde as equipes médicas, melhor estruturadas, vão poder prestar uma atenção melhor dentro
do Brasil Sem Miséria.
Eu queria assim destacar a importância desse
trabalho. O objetivo é centrar, primeiro, no atendimen-
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to emergencial, em emergência, desde situações que
são típicas, como essas relacionadas a enchentes ou
relacionadas à seca, assim como no atendimento em
regiões mais vulneráveis, como no semiárido ou em
comunidades específicas que foram lembradas aqui –
indígenas, quilombolas, dentre outras.
Destaco ainda, Srª Presidente, a necessidade de
trabalharmos a educação, de modo que possa haver,
de um lado, a descentralização, desde a creche até a
pré-escola, a educação fundamental, o Pronatec e o
ensino técnico para cursos de curta duração e cursos
de ensino médio, garantindo, a partir daí, as condições
de qualidade. E eu tenho defendido – já cobrei isso e
estive apresentando ao novo Ministro da Educação,
Aloizio Mercadante – que a gente também possa trabalhar com o reforço escolar e também com o cursinho popular, que permite, na minha visão, por uma
experiência que vivenciamos no Estado do Piauí, dar
a oportunidade, de um modo mais forte, aos alunos,
independente de raça, de sexo, de cor, para que possam chegar à universidade. Ainda hoje estivemos no
MEC e estivemos também com o Ministério da Saúde
na semana anterior.
Comemoro aqui, com o povo da Parnaíba, com
as lideranças daquele Município, com quem estive no
último final de semana, e de toda aquela região a abertura, por exemplo, do curso de Medicina em Parnaíba
para a Universidade Federal, agora aberto também
para o setor privado. Da mesma forma para Teresina;
e cobramos agora, junto com o Governador e com as
lideranças também, para as cidades de Picos, Floriano
e Bom Jesus. São regiões do Estado que têm hoje um
avanço na área hospitalar, nas condições de laboratório prático, importante para os cursos de Enfermagem,
de Medicina e de outros da área de saúde e em regiões que ainda têm muita carência de profissionais da
área da saúde. É por essa razão que eu quero aqui
comemorar esses importantes avanços que tivemos.
Ainda quero destacar, para encerrar, dentro da
linha do desenvolvimento, uma reunião com o Governador, junto ao Presidente da Infraero em que tratamos, para inaugurar agora no mês de julho, das obras
do Aeroporto de Teresina; é uma ampliação, uma obra
ainda emergencial, improvisada, mas um passo importante para que a gente tenha ali, na área de embarque
e desembarque, maior conforto aos passageiros que
se direcionem à cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí.
Destaco que, junto com esse trabalho, esperamos que, na data da inauguração, a Infraero e a Anac
possam apresentar o projeto definitivo de modernização do nosso aeroporto. Junto com isso, já prevendo
projeto de longo prazo, o Governador apresentou ao
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presidente da Infraero uma proposta de três áreas no
entorno da capital. São áreas que pertencem ao Governo do Piauí e que são colocadas à disposição para se
planejar, para médio e longo prazo, um novo aeroporto fora do centro da cidade. Eu acho que essa é uma
medida acertada e que nós temos que comemorar.
São essas coisas que trago à tribuna desta Casa,
comemorando, certamente, com o povo brasileiro e,
de forma especial, com o povo do Piauí.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Wellington Dias.
Com a palavra o Senador Sérgio Petecão, pela
liderança... O Senador Sérgio Petecão não está. Então
o Senador Amorim, desculpe.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Como Líder. Sem revisão do orador) – Srª Presidente;
Srªs Senadoras, Srs. Senadores; ouvintes da Rádio
Senado; espectadores da TV Senado, todos que nos
acompanham pelas redes sociais, gostaria, hoje, de
defender uma proposição que me parece extremamente
importante e, sob muitos aspectos, também urgente:
a redução das alíquotas do Imposto de Renda pago
pelas pessoas físicas.
Em 1998, Sr. Presidente – portanto, há quase 15
anos –, o Governo Federal aumentou em 10% a alíquota máxima do IRPF, que passou de 25% para 27,5%.
Na ocasião, a justificativa utilizada foi a de que o nosso País precisava enfrentar uma crise de arrecadação
tributária e, paralelamente, atender às recomendações
do Fundo Monetário Internacional.
Pois bem, como tantas vezes acontece, o que
era para atender a uma necessidade temporária virou
solução permanente; o que era para ser provisório virou definitivo. Decorridos tantos anos, cá estamos, até
hoje, com a alíquota máxima fixada em 27,5%.
Durante esse período, algumas mudanças foram
introduzidas, como a criação das alíquotas intermediárias de 7,5% e de 22,5%, que vieram somar-se às já
existentes. A alíquota máxima, porém, permaneceu
inalterada.
Na verdade, Srª Presidente, o que todos deveriam entender é que a manutenção das alíquotas em
patamares elevados não implica, necessariamente,
aumento de arrecadação. Pelo contrário! Muitos economistas, inclusive, defendem a ideia de que é exatamente a opção antagônica: a redução dos impostos
contribui para o aumento da arrecadação na medida
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em que gera mais consumo. Isso sem contar os outros
reflexos positivos, como a melhoria do bem-estar das
famílias e a geração de empregos.
Nesse sentido, permito-me citar aqui um artigo
publicado no ano passado pelo pesquisador Adolfo Sachsida que trata exatamente da forma como os impostos
afetam o crescimento econômico, Inicialmente, o artigo
elenca uma série de evidências empíricas e teóricas
apontadas pela literatura especializada sobre a melhor maneira de se promover a arrecadação tributária.
Uma dessas evidências, Srªs e Srs. Senadores,
é a de que “não se deve usar a carga tributária para
promover distribuição de renda. Distribuição de renda
deve ser feita por meio de gastos públicos e não via
tributação”.
O autor também dá muita ênfase àquilo que os
especialistas chamam de “peso morto dos impostos”:
a perda de eficiência econômica associada a determinadas políticas tributárias.
Toda vez que o Poder Público aumenta ou cria
impostos, uma quantidade de trocas que antes era realizada na economia deixa de ser feita. Com a redução
da atividade econômica, fica prejudicado o crescimento
– é o que estamos vendo hoje.
Para tentar quantificar esse peso morto dos impostos no cenário nacional, o pesquisador fez uma
comparação entre a carga tributária bruta e o Produto
Interno Bruto, ambos trimestrais, no período compreendido entre o primeiro trimestre de 1995 e o quarto
trimestre de 2009.
Os dados foram os mais oficiais possíveis. A
carga tributária calculada pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) e o PIB real calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Quanto aos resultados do estudo, Sr. Presidente, foram extremamente significativos. Se, no começo
de 1995, a carga tributária bruta representava 27,4%
do PIB, no final de 2009, pasmem, ela atingiria 34,4%
do PIB, um aumento de sete pontos percentuais, Sr.
Presidente, em apenas quinze anos.
A decepção ainda foi maior, porém, quando o
economista buscou determinar a correlação entre as
taxas de crescimento da carga tributária e do PIB e
chegou à conclusão de que essa correlação é fortemente negativa, ou seja, quando a carga tributária sobe o
PIB cai, Sr. Presidente. Quando a carga tributária cai,
pelo menos se mantém inalterado o PIB e dá sinais
de recuperação esse PIB.
Em termos numéricos, o artigo conclui que, no
longo prazo, cada aumento de 1%, Sr. Presidente, na
carga tributária bruta gera uma redução de 3,86% no
PIB. E mesmo na regressão de curto prazo, Sr. Presidente, a decisão de aumentar o valor dos impostos não
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se mostra producente. No curto prazo, um aumento de
1% na carga tributária reduz a taxa de crescimento do
PIB em torno de 0,42%.
É certo, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, que
essas conclusões devem ser observadas com cuidado. O próprio autor, no artigo, faz um alerta contra
isso; afinal, há uma série de outros fatores, internos e
externos, que acabam influindo no comportamento da
economia, é verdade.
De uma forma ou de outra, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, muitas vezes o Poder Público dá um jeito
de aliviar a situação das pessoas jurídicas.
Estamos vendo isso recentemente, através da
redução do IPI nas vendas de veículos automotores
e a iminente fusão de PIS e Cofins são exemplos de
situações em que se busca uma saída para não prejudicar a economia.
Já o contribuinte pessoa física, vejam só, esse
não tem um padrinho forte. Paga o que lhe é cobrado.
Mesmo quando a cobrança se revela extremamente
descabida, como no caso dessa alíquota de 27,5%,
por exemplo, que era para ser temporária e virou permanente.
Vivemos mergulhados em tributos. A quantidade
de dias trabalhados por ano pelo cidadão brasileiro
só para cumprir suas obrigações tributárias aumenta
a cada novo levantamento realizado, Sr. Presidente.
Hoje, já são 149 dias. Vou repetir, Sr. Presidente: hoje,
pagamos de tributos com o nosso suor 149 dias por
ano, cinco meses por ano, apenas para dar conta dos
impostos.
O apetite tributário do Brasil é maior do que o
de países como a França, os Estados Unidos e tantos
outros, perdendo apenas para alguns poucos países.
Aqui, a verdade que já se faz histórica é a de que o
nosso Poder Público arrecada como um país rico, mas
oferece, em contrapartida, serviços muitas vezes de
país pobre.
Tanto isso é fato que o próprio Governo, reconhecendo a precariedade das escolas públicas, de um lado,
e do atendimento médico que proporciona, de outro,
permite ao cidadão abater do Imposto de Renda uma
parte das despesas realizadas com educação e com
saúde. Esse é um reconhecimento, Sr. Presidente,
de que os serviços de saúde e de educação não são
ainda adequados.
Hoje, porém, quero dar especial destaque a essa
questão da alíquota, especialmente as de imposto de
renda. Nada nos impede, Sr. Presidente, de dar tratamento prioritário ao assunto. Podemos incluir, sim,
já na proposta orçamentária para 2013, uma alíquota
menor do que 27,5%, reduzindo as outras alíquotas,
por exemplo.
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Não se trata – volto a insistir – de favor ao contribuinte. Não, não é favor ao contribuinte. Trata-se, tão
somente, de voltar a uma situação que tínhamos 15
anos atrás e que foi modificada sob o argumento da
emergência, um argumento que hoje em dia já não se
sustenta, Sr. Presidente.
As famílias brasileiras – volto a dizer – nunca estiveram tão endividadas. A política tributária, todos sabemos, deve ser feita com bom senso, com equilíbrio,
mas, acima de tudo, com senso de justiça.
E nada me parece mais justo, Sr. Presidente, do
que tirar das costas do trabalhador brasileiro, principalmente daqueles que a Receita define como pessoas
físicas, o peso de uma carga tributária tão feroz, tão
opressiva e, muitas vezes, perversa.
Nossas famílias, insisto pela terceira vez, nunca
estiveram tão endividadas.
Sr. Presidente, para finalizar, quero parabenizar,
também, a atitude – ficamos sabendo hoje à tarde –
do Governo, que reconhece que sem médico é difícil
manter a saúde pública deste País. Assim, corrige a
Medida Provisória nº 568, com que a classe médica
e os profissionais da saúde eram extremamente prejudicados.
Para finalizar, Sr. Presidente, quero parabenizar
toda a família de caminhoneiros deste País. Hoje, ocorre, na cidade onde nasci, Itabaiana, no Estado de Sergipe, a 46ª Festa do Caminhoneiro. Lá, Sr. Presidente,
quase toda família tem um caminhão ou mais, ou seja,
as famílias itabaianenses transportam, de norte a sul,
de leste a oeste deste País, alimentos, progresso sem
fim. Afinal de contas, é o sistema rodoviário o nosso
principal sistema de transporte.
Então, mais uma vez, parabenizo todos os itabaianenses e todos os sergipanos pela 46ª Festa do
Caminhoneiro na nossa cidade e no nosso Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Amorim, a Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Meus cumprimentos, Senador Eduardo Amorim.
Com a palavra, agora, o Senador Blairo Maggi,
pelo PR do Mato Grosso.
V. Exª tem o tempo regimental de 20 minutos para
fazer o seu pronunciamento.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores e Senadoras, eu quero
aproveitar esta oportunidade para fazer algumas co-
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locações na área da infraestrutura, principalmente no
meu Estado de Mato Grosso.
Eu já tive várias ocasiões, várias oportunidades de
vir a esta tribuna para reivindicar ao Governo Federal a
criação de novos caminhos na área de infraestrutura no
Estado de Mato Grosso, e quero fazer isso novamente.
Quero, hoje, aproveitar para dar uma sugestão
ao Governo Federal, à Presidente Dilma, ao Ministério
dos Transportes.
Lembro que, um ano atrás aproximadamente,
Sr. Presidente, foi aprovada aqui neste plenário uma
autorização para o Governo se comprometer com
R$30 bilhões para construção de uma linha que chamamos aqui, ou foi apelidada, de trem-bala, que liga
Campinas/SP ao Rio de Janeiro. E esse trem-bala que
foi autorizado tinha um prazo para iniciar e entrar em
operação até 2014, na Copa do Mundo, mas o Governo acabou se atrapalhando e não conseguiu fazer a
licitação dessa obra que todos acham importante para
o desenvolvimento do Brasil. E era importante para as
Olimpíadas e para a Copa.
Mas isso já não vai ficar mais pronto para a Copa
e, com toda certeza, também não ficará pronto para
as Olimpíadas.
Mas gostaria de deixar uma sugestão ao Governo, e sabemos que o Governo não tem feito grandes
investimentos. Lá na BR-364, em Rondônia, está virando uma buraqueira também. E, depois, vou falar de
outro trecho da 364 em Mato Grosso. Nós sabemos
que o Governo tem tido problemas nos investimentos
por falta de recursos. E, às vezes, tem recursos e não
consegue aplicá-los, porque a guerra do papel é muito
maior; demora-se muito mais hoje para vencer a guerra
do papel, as licenças ambientais, os controles de TCU,
CGU, MPF, MPE, TCE.
É tanta gente cuidando de uma obra que já não
se consegue mais fazer a obra sair do lugar.
Então, temos essa dificuldade, mas sei que grandes projetos, ou outros projetos, não têm acontecido no
País por falta de recursos. E eu queria aqui deixar uma
sugestão ao Governo, para que pegasse a dotação dos
R$30 bilhões... Se esse valor existia naquela época,
ele deve existir hoje ainda, porque o aprovamos aqui.
Aliás, não teve o meu voto naquele dia. Votei contra o projeto por entender que ele não é tão importante
para a Nação e que temos coisas mais importantes
para fazer na infraestrutura brasileira.
E, neste momento, o País vive uma recessão, e
vemos as contas todos os dias ficarem piores. A economia mundial derrete. A coisa está ficando complicada. Hoje, a Índia, Sr. Presidente, perdeu a condição
de investimento prioritário, investment grade. Segundo a Agência Fitch, outros membros do Brics poderão
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perder isso também, e sabemos que a nossa economia também não anda tão bem, e perigamos inclusive perder o grau de investimento que temos hoje. Se
isso acontecer, a nossa crise vai crescer mais ainda
dentro do País.
Então, qual é a sugestão dos R$30 bilhões? Ora,
fazendo uma continha rápida aqui, para um país que
precisa de rodovias como ninguém, que precisa de
ferrovias como ninguém neste mundo, com os R$30
bilhões, Sr. Presidente Acir, nós poderíamos construir,
a preços de R$4 milhões a R$4,5 milhões o quilômetro
de ferrovia de bitola larga, compatível para este momento, com trens de alta velocidade e de grande carga.
Nós poderíamos, no Brasil, com esse dinheiro, R$30
bilhões, se ele existe, aplicar em ferrovias e fazer 7,5
mil quilômetros de ferrovias no Brasil. Simplesmente
7,5 mil quilômetros, com R$30 bilhões.
Se levarmos as ferrovias para Mato Grosso e
Rondônia, seu Estado, nós poderemos fazer mais,
porque lá as ferrovias custam R$3 milhões o quilômetro, para fazer.
A ALL (América Latina Logística) está fazendo
agora de Alto Araguaia a Rondonópolis, já parou no
Itiquira, e o custo deles é de R$3 milhões o quilômetro.
Então, em vez de 7,5 mil quilômetros, nós poderíamos
pensar em algo quase como 10 mil quilômetros de
ferrovia, se olharmos só o Centro-Oeste e Rondônia.
Esses 10 mil ou 7,5 mil quilômetros poderiam ser feitos de maneira mais moderna, com uma concessão,
e o Governo colocando dinheiro na frente, já que temos os R$30 bilhões. E que, com o passar do tempo,
os concessionários pudessem devolver esse dinheiro
para a União, que faria um grande negócio. Além de
recolocar o seu dinheiro no caixa num prazo de dez,
quinze anos, poderia melhorar a malha ferroviária no
Centro-Oeste brasileiro, no Norte brasileiro.
Mas, se não quiséssemos fazer as ferrovias,
vamos então pensar em rodovias. Como eu disse,
um país que precisa tanto de rodovias, que não tem
estradas asfaltadas, que tem a sua malha rodoviária
simplesmente deteriorada e que precisa fazer a duplicação das suas rodovias.
Esses mesmos R$30 bilhões... Aliás, se a gente colocar os juros dos R$30 bilhões de um ano para
cá, já serão R$33 bilhões no mínimo. Nós poderemos
fazer 20 mil quilômetros de rodovias, Senador Cristovam Buarque – 20 mil quilômetros de rodovias! –, se
nós fizermos a aplicação dos R$30 bilhões que foram
ali colocados.
Então, eu não consigo entender como um País
que, em determinado momento, manda um projeto
para o Plenário, dizendo que tem R$30 bilhões para
colocar num negócio de R$58 bilhões – “a iniciativa
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privada vai colocar o restante, mas o meu está aqui,
eu tenho” –, e o projeto não sai.
Por que não aplicamos os recursos, então, para
fazer 20 mil quilômetros de rodovias, para duplicar as
rodovias brasileiras ou para fazer 7,5 mil quilômetros
de ferrovias ou 10 mil quilômetros de ferrovias aqui,
no Centro-Oeste brasileiro?
Então, eu não consigo entender o que está acontecendo com o nosso País.
Ouço o Senador Cristovam Buarque, com entusiasmo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Blairo, o senhor está falando do Mato Grosso
e está corretíssimo, mas a sua fala tem uma dimensão
maior do que o seu Estado: tem uma dimensão nacional. O problema que a gente vive lá vive certamente
Rondônia, Pernambuco, o Brasil inteiro, que é uma infraestrutura que não está satisfazendo o crescimento
do Brasil. E é isso que me leva a insistir, muitas vezes,
em que a nossa economia está bem, mas não vai bem;
que ela está bem hoje, mas que não vai bem no futuro,
não vou dizer quantos anos. Ela não vai bem no futuro
no sentido de que há algumas amarras que nos impedem de dar um salto, como os gastos públicos muito
elevados; a carga fiscal elevada; o real ainda sobrevalorado – e a gente sabe que se ele se desvalorizar
mais, gera-se pressão inflacionária –; a taxa de juros;
a incapacidade de inovação que o Brasil tem no setor
industrial, embora tenha tido uma inovação – e o senhor é um dos que têm a sensibilidade para usar isso
no caso da agricultura, do grande negócio da agricultura, da produção de soja e de outras sementes –; e a
infraestrutura. Quanto à infraestrutura energética, até
que nós temos visto um certo esforço do Governo, com
Belo Monte e algumas pequenas hidrelétricas. Agora,
quanto à infraestrutura do transporte, nós precisamos
dar um salto, e aí falo na parte ferroviária, que, embora hoje esteja melhor do que há 10 anos nos projetos,
ainda não é suficiente. O senhor traz um gargalo para
a economia brasileira continuar crescendo de maneira
sustentável – nem falo sustentável do ponto de vista
ecológico; falo sustentável do ponto de vista de uma
taxa satisfatória. A infraestrutura é preciso trabalharmos. E a gente vê que o Governo prefere pacotes a
uma política de investimentos na infraestrutura. O pacote resolve a demanda no curto prazo, como vimos no
caso do automóvel, com a facilidade do financiamento
e com a redução de impostos. Isso ajuda no imediato,
mas não ajuda no longo prazo. No longo prazo, ajudariam grandes investimentos na infraestrutura, além
de diversos outros grandes investimentos. O Governo
está trabalhando mais na ideia do consumo do que na
do investimento. Os próprios gastos públicos são feitos
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para induzir o consumo através da folha de pagamento,
através de medidas sobre a política de juros, inclusive
com a redução, o que temos de elogiar. Mas não vemos uma política clara de investimentos. O PAC, que
era a grande esperança, não está sendo realizado na
dimensão que se esperava. Por isso, o seu discurso
é tão oportuno não apenas para o seu Estado, mas
para todo o Brasil.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Muito
obrigado, Senador Cristovam Buarque. Tenho acompanhado seus pronunciamentos e a forma como V.
Exª tem chamado a atenção do Governo para o fato
de que o Brasil está bem, mas não vai bem. V. Exª tem
toda a razão.
Quando o Governo estimula o crescimento ou
pensa estimular o crescimento pelo consumo, o Governo não está no caminho correto. O pacote que foi feito
em relação aos automóveis é, para mim, equivocado,
porque é um pacote de tiro curto e de grande monta.
O que vai acontecer? As fábricas de automóveis estão
com os pátios abarrotados. Esse pacote que foi feito vai
limpar os pátios. Mas, para quem já está desconfiado
da economia, isso não vai fazer com que a produção
acelere novamente. Portanto, daqui a seis meses ou
menos, quando acabar esse incentivo, os pátios não
estarão mais cheios de automóveis, e as fábricas não
produzirão novos automóveis.
Então, o acordo que foi feito é um acordo – digo
isto com toda a tranquilidade – da base eleitoral, porque não se dispensam os empregados das fábricas
de automóveis neste momento. As eleições vêm, e,
depois, a gente vai pensar no que vai fazer.
Senador Cristovam, V. Exª tem toda a razão. Defendo a tese de que o crescimento e o consumo devem vir pelo investimento na infraestrutura. Se, hoje, o
Governo lançasse um pacote de 20 mil quilômetros de
rodovias – como estou dizendo, com os R$30 bilhões
do trem-bala, daria para fazer isso – ou de 7,5 mil quilômetros de ferrovia, veríamos a economia deste País
crescer rapidamente, porque ela se esparramaria por
todos os Estados da Federação. Defendo aqui a infraestrutura no Mato Grosso, no Centro-Oeste, em Rondônia, mas sei que essa infraestrutura tem de ser feita
em todos os Estados da Federação. Estamos caindo
aos pedaços com a nossa infraestrutura. No momento em que colocarmos R$30 bilhões nessas obras de
infraestrutura, aí, sim, haverá um crescimento sustentado no País, em que quem vai a uma loja não o faz
pelo incentivo fiscal, mas pelo fato de que tem recurso
no bolso e de que tem a garantia do seu emprego no
mês que vem, porque a obra é de um ano, dois anos,
três anos. É obra sustentada, são obras de longo prazo.
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Ontem, num pronunciamento que fiz aqui, Senador Monteiro e Senador Clésio, que também está aqui
– somos todos dessa área –, eu dizia que a primeira
coisa que o governo americano fez em 2008, quando
veio a crise, foi dizer: “Vou fazer um pacote, mas um
pacote de infraestrutura”. Quem anda por aquele país
tem a impressão de que não há estrada para ser construída, Senador Acir. Parece que não há estrada a ser
construída, porque há uma estrada aqui, outra a quatro quilômetros, outra a seis quilômetros, uma ferrovia
ali, uma hidrovia acolá. Mas o Presidente americano
falou assim: “Vou recuperar a economia do país na
base do investimento na infraestrutura. Vou construir
estradas, vou reformar estradas. Vou construir ferrovias
e reformar ferrovias. Vou construir pontes e reformar
pontes. Vou construir escolas e informatizar as escolas”. Esse é o crescimento que temos de defender no
Brasil, não o crescimento do consumo do automóvel,
que vai acabar daqui a três meses. Não tem sustentação esse tipo de política!
Não pode o Governo dizer o seguinte: “Senador
Blairo, o senhor está enganado, e não posso fazer o
programa de 20 mil quilômetros de rodovias ou de 7,5
mil quilômetros de ferrovia, porque não tenho dinheiro”. Tem dinheiro, sim! Este Plenário, como eu disse,
aprovou aqui R$30 bilhões há um ano para fazer o
trem-bala. O trem-bala não saiu. Não saiu o tiro, e aí
há dinheiro sobrando para fazer os investimentos.
Aqui, estou reivindicando, então, que o Governo
dê prioridade aos projetos de infraestrutura. O Governo precisa conversar com os órgãos de controle e de
fiscalização neste País. Nós estamos travados. Nós
não conseguimos mais fazer obra alguma. É tanto documento, é tanta exigência, que o segundo documento não sai porque não há o primeiro documento, e o
primeiro não sai porque não há o segundo. Os órgãos
de controle e de fiscalização não se entendem mais.
A própria CGU, órgão de controle interno do Governo, tem de alertar o Governo, dizendo que determinado caminho é mais complicado e que é preciso criar
outro caminho. Não! A CGU virou mais um Ministério
Público, a CGU virou mais uma Polícia Federal, porque age como a Polícia Federal. Em vez de alertar o
Governo, estão prendendo aqueles que estão tentando trabalhar. Estão errados? Deixa a Polícia Federal ir
para cima deles. Ninguém está defendendo a impunidade! Mas o País não sai mais do lugar, todo mundo
tem medo de assinar qualquer documento neste País.
Então, precisamos ter coragem de debater, precisamos mudar a nossa Lei de Licitações, a Lei nº 8.666.
Temos de fazer esse enfrentamento, dizendo claramente
para o Governo que a saída para o nosso País, que a
alternativa para o nosso País é a infraestrutura. Não
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temos alternativa, quer seja em Pernambuco, quer
seja em Minas Gerais, quer seja em Mato Grosso, em
Rondônia, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal
ou em qualquer outro lugar. É a infraestrutura que faz
um país, é isso que faz um povo rico, é isso que faz
um povo desenvolvido.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador, V. Exª me concede um aparte?
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Em
instantes, eu lhe concedo o aparte.
Vou dizer mais: no ano de 2010, quando a Presidente Dilma foi eleita, a Rede Globo fez uma pesquisa que procurou elencar quais eram os itens mais
importantes para a população brasileira, e apenas
2% da população achavam que a infraestrutura era
uma coisa importante para o País. Então, vejam bem:
aqueles que têm a obrigação de fazer a infraestrutura,
que é o Executivo, enfrentam as dificuldades naturais,
as dificuldades da legislação, e não têm o apoio do
povo, porque o povo acha que isso não é importante.
Mas, com o crescimento econômico que o País teve,
com a inclusão de mais pessoas no mercado, com a
venda de automóveis que foram colocados na rua, os
milhões e milhões, esses mesmos que não davam importância para a infraestrutura, hoje, não conseguem
sair de casa, porque não há rua, não há viaduto, não
há túnel. A estrada é toda engarrafada. Eles não têm
como embarcar num avião porque os aeroportos não
funcionam.
Então, minha esperança, como político e brasileiro, é a de que, nas próximas eleições, quando a
mesma pesquisa for feita, esse percentual de 2% vá
para 30% ou 40%, é a de que o povo passe a acreditar que infraestrutura é algo necessário. Infelizmente,
o povo brasileiro que levanta de madrugada, pega um
ônibus lotado e leva de duas a três horas para chegar
ao seu emprego não percebe que está dentro de um
ônibus apinhado de gente e que leva de duas a três
horas para chegar ao emprego porque o País não se
preocupou com a infraestrutura ou porque o País não
teve dinheiro e não priorizou a infraestrutura.
Este é o meu desejo: que possamos ver mudanças no País.
Ouço o Senador Antonio Carlos Valadares e, depois, o Senador Monteiro e o Senador Clésio também,
com todo prazer.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – O discurso de V. Exª, tenho a maior certeza, está
em harmonia e em inteira afinidade com o pensamento do Governo. Sou o Relator da LDO e pude verificar
pessoalmente que o Governo colocou como prioridade
número um as obras do PAC e também as ações voltadas para o Brasil Sem Miséria. De um lado, priorizou
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a infraestrutura, visando a preparar o País para o enfrentamento das grandes questões abordadas por V.
Exª; de outro lado, priorizou o apoio social, de que se
deve revestir um país em crescimento, como o Brasil,
para não deixar ninguém passar fome e dificuldades,
inclusive na escola, no posto de saúde, em tudo aquilo
que o Governo é obrigado a oferecer à população. Muitas obras de infraestrutura, V. Exª foi preciso ao dizer,
são procrastinadas não pela vontade do Governo, mas
por uma legislação muito apertada, por uma legislação
que concede um sem-número de recursos a empresas
que, vez por outra, se consideram prejudicadas na licitação. Mas o Governo é obrigado a atender não só
do ponto de vista administrativo. E, quando do ponto
de vista administrativo não se conformam, entram na
Justiça! E uma obra que deveria começar em quatro
meses começa em um ano. Depois, as obras paradas – muitas delas são determinadas pelo Tribunal de
Contas com o apoio do Congresso Nacional – também
contribuem para o retardamento das obras de infraestrutura. Mas algo tem de ser feito do ponto de vista
da mudança na legislação, como também da vontade
de todos os governos, porque essa não é uma obra
de um governo só. É uma obra do Governo Federal,
do Governo Estadual e dos Governos Municipais. Logicamente, temos de entender que, a esta altura dos
acontecimentos, os Municípios – não digo tanto os Estados – estão em situação dificílima, sem as mínimas
condições de fazer obras na parte de infraestrutura.
Sem querer tomar mais o tempo de V. Exª, já que outros
Senadores querem aparteá-lo, quero concordar com
V. Exª que a prioridade deve ser a infraestrutura, com
estradas, com linhas férreas. O Brasil abandonou, no
passado, a questão ferroviária, mas esta está voltando
a ser prioridade, a ter uma importância muito grande
não só na sua região, como no Norte e no Nordeste
do Brasil. Enfim, todas as obras de infraestrutura têm
de ser garantidas, porque os recursos existem. Mas os
meios para a aplicação desses recursos é que estão
sendo bloqueados muitas vezes pela própria legislação, não pela vontade própria do Governo. Agradeço a
V. Exª e o parabenizo, concordando in totum com seu
pronunciamento, no sentido de que infraestrutura deve
ser preocupação fundamental de todos os governos.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Muito obrigado, Senador Valadares. V. Exª é o Relator da
LDO, e podemos ajudar muito o Governo. Tenho reclamado, por exemplo, do TCU, da CGU. E todos os
órgãos ficam em cima. Não sei se V. Exª sabe exatamente como funciona a fiscalização de uma obra. Fui
surpreendido quando cheguei ao Governo do Estado
de Mato Grosso.
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O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Fui governador e prefeito. Sei o que representa
isso.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Então,
V. Exª sabe melhor que eu. Mas, talvez, o público que
nos está ouvindo não entenda isso.
Por exemplo, quando se contrata uma rodovia
por R$1,5 milhão o quilômetro de CBUQ, com oito
centímetros, para mim e para quem está em casa é
claro que se faz a rodovia e que são recebidos R$1,5
milhão por ter feito o quilômetro daquela rodovia. Mas
não é assim que funciona.
Aí chega o TCU e vai fiscalizar de onde veio o
produto betuminoso. Se no projeto está escrito que ele
deveria ir de São Paulo para Mato Grosso e se, de repente, por questões comerciais, o empreiteiro resolve
buscá-lo em Curitiba, faz-se a conta de que há 100
quilômetros de distância a menos, e se glosa aquela
despesa. Em muitas oportunidades, abrem-se procedimentos contra a empreiteira por isso. Talvez, na LDO,
Senador, pudéssemos dar uma nova dimensão a isso.
O que nos interessa é a obra pronta. Não me
interessa se o cascalho veio de 10 quilômetros ou de
20 quilômetros de distância. Quem fez o projeto, quem
ganhou a obra tem de saber onde vai buscar isso. Não
pode o fiscal do TCU fiscalizar cada item, dizendo:
“Olha, se o óleo diesel está a R$2,00 e foi pago por
R$1,95, é preciso glosar a diferença”.
Então, criou-se uma condição de fiscalização extremamente desvantajosa para quem está construindo
as obras, e, por isso, as coisas não andam. Talvez, pudéssemos discutir na LDO se o caminho é o de flexibilizar. Não se trata de dar margem para alguém fazer
rolo, mas de se dar liberdade para que ele possa ser
mais ágil, mais rápido, facilitando a conclusão das obras.
Ouço o Senador Armando Monteiro com o maior
prazer.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) –
Senador Blairo Maggi, eu queria me congratular com
V. Exª, porque esse pronunciamento de V. Exª nesta
noite é de grande importância. V. Exª fala com a autoridade de quem, quando era Governador do seu Estado, realizou o mais amplo e arrojado plano viário de
que aquele Estado tem notícia, graças a um modelo
inteligente de Parceria Público-Privada. V. Exª sabe o
que isso produziu no seu Estado, o resultado disso:
eficiência, ganhos de produtividade, redução de fretes
etc. Então, com autoridade, V. Exª adverte que, hoje, o
Brasil precisa focar o investimento, pois o Brasil criou
certa propensão a não investir, o que se dá pelas travas,
pela burocracia, pelas dificuldades, por uma legislação
que está flagrantemente desatualizada, como V. Exª
lembra. Então, uma das maiores prioridades deste País
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é o investimento em infraestrutura, e é isso que produz
o impacto sistêmico na economia e que melhora a produtividade global. Mas, infelizmente, o receituário do
Brasil tem se voltado para medidas pontuais de desoneração e de estímulo ao consumo que não resolvem
efetivamente os problemas do País, que precisa priorizar o investimento especialmente em infraestrutura.
Por isso, congratulo-me com V. Exª e quero dizer que
me associo e me integro a essa bancada da infraestrutura, se é possível assim dizer. Vamos construir nesta
Casa uma grande frente pró-investimento no nosso
País. Não adianta ficar apenas nesse modelo que se
está esgotando de turbinar o consumo artificialmente,
porque isso não nos vai conduzir à superação dos nossos problemas estruturais. Congratulo-me com V. Exª.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Muito
obrigado, Senador Monteiro. Quero agradecer a sua
participação. É um aparte de alguém que já foi Presidente da Confederação Nacional da Indústria e que
conhece profundamente a questão da competitividade
brasileira, o quanto ela sofre pela falta de infraestrutura, pela deficiente infraestrutura que temos.
Sr. Presidente, se V. Exª me permitisse, eu gostaria ainda de ouvir o Senador Clésio Andrade, que
também é Presidente da Confederação Nacional dos
Transportes. S. Exª, com certeza, tem “apanhado” muito dos seus associados pelos buracos e pela falta de
infraestrutura no País.
O Sr. Clésio Andrade (Bloco/PMDB – MG) – Quero parabenizá-lo, Senador Blairo. V. Exª é um grande
produtor rural e um profundo conhecedor de logística
e discorreu muito bem sobre a importância da infraestrutura de transportes no País. Falou também dos
impactos positivos que pode trazer essa infraestrutura.
Hoje, o Brasil precisa investir R$450 bilhões em infraestrutura de transportes. Só no sistema rodoviário brasileiro, precisamos investir R$140 bilhões. Precisamos
investir mais de R$50 bilhões nos portos e, no sistema
aquaviário, mais de R$80 milhões. Precisamos acabar
de modernizar nossos portos, que ainda são muito
atrasados. Especificamente para o sistema rodoviário
brasileiro o que é importante? Se investirmos o valor
equivalente ao que se vai gastar com o trem-bala, poderemos gerar dois milhões de empregos. São dois milhões de empregos de qualificação rápida. Um operador
de máquina escavadeira, por exemplo, é treinado em
três meses. Consegue-se formar um morador do interior como um operador de retroescavadeira, como um
operador de máquina de asfalto. São operações mais
simples que não demandam carteira de motorista, pois
são feitas em local cercado, em acampamentos. Isso
vai gerar o quê? Esses dois milhões de trabalhadores
virarão potenciais compradores desses automóveis
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que V. Exª acabou de mencionar e que estão no esgotamento. Ou seja, a desoneração tributária está chegando a um limite. Não se pode mais trabalhar o País
só com desoneração tributária. Temos, sim, de reduzir
os impostos, sejam equivalentes ou não. É preciso fazer investimentos pesados e fortes em infraestrutura
durante os próximos cinco anos, de R$70 bilhões, de
R$80 bilhões, de R$90 bilhões, que vão gerar esses
empregos. São empregos de fácil qualificação. Pode-se qualificar a mão de obra, profissionais sem qualificação, muito rapidamente, pela forma como isso é
feito. Os nossos engenheiros, os nossos técnicos são
mais qualificados e vão demandar uma necessidade
de formação maior. Mas todo aquele pessoal que vai
trabalhar na operação vai ganhar bem, vai ser qualificado. Eles vão virar operadores de máquinas e vão
ser potenciais compradores desses automóveis, o
que vai gerar um processo produtivo. Aí sim, o consumo sustenta esse aumento dos investimentos da
infraestrutura, além de melhorar a redução do custo
do transporte, melhorar a circulação das mercadorias
e a circulação das pessoas. Além disso, também vamos reduzir o número de acidentes e de mortes em
nossas rodovias. A cada cinco dias, morre nas rodovias brasileiras o equivalente à queda de um Boeing.
É como se caísse um Boeing nos asfaltos brasileiros
a cada cinco dias. Quando acontece um acidente com
um avião, nós todos ficamos comovidos, com razão.
Morreram ali duzentas pessoas! Mas, a cada cinco
dias, está caindo um Boeing numa rodovia brasileira.
Esse é o número de pessoas que estão morrendo.
Resolveríamos fortemente essa questão, com a redução de 70% a 80% dos acidentes e das mortes no
País. São 9,5 mil mortes por ano e 285 mil acidentes
por ano no Brasil. Então, por aí, vê-se a importância
social do investimento pesado em infraestrutura, a importância de geração sequencial da nossa economia,
através até do aumento do consumo de automóveis
populares, da melhoria do consumo das pessoas e de
todo esse processo que V. Exª destacou muito bem.
Parabenizo V. Exª por esse pronunciamento e assino
embaixo de todo ele.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Muito
obrigado, Senador Clésio.
Sr. Presidente, eu poderia ficar aqui por mais
uma hora. Eu teria assunto para mais de uma hora,
ao tratar sobre esse tema da infraestrutura, mas, no
próximo capítulo, vou conversar sobre os efeitos da
parada, pelo Dnit e pelo Ministério dos Transportes,
das obras, há um ano, porque foi diminuído o investimento. As consequências são danosas não sobre o
transporte, mas sobre a indústria de máquinas pesa-
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das, pois os pátios estão abarrotados, e não há onde
se colocar mais nada.
Para finalizar, Sr. Presidente, permita-me – tenho
dois minutos com a prorrogação – falar da BR-364, que
liga Rondonópolis a Cuiabá.
Ontem, o ex-Prefeito da cidade de Rondonópolis,
meu amigo Adilton Sachetti, ligou-me. Ontem, ele fez
a viagem e falou: “Senador, toma providência, porque
a estrada está acabando. No Mato Grosso, diz-se que
está virando ‘couro de jacaré’”. Há trepidação, e vão
soltando os pedaços da estrada. E é uma rodovia em
que passam doze mil carretas por dia, Senador Clésio
Andrade. Trens de caminhão circulam um atrás do outro.
Então, eu queria aqui chamar a atenção do General Fraxe e do nosso Ministro Paulo Sérgio, que esteve
em Mato Grosso e que se comprometeu a, no mês de
junho, lançar a licitação da duplicação da BR-364, que
liga Cuiabá a Rondonópolis. Terá de fazer uma ação
emergencial, pois, caso contrário, teremos de transitar
na estrada de chão, nos próximos meses, para tirar de
lá 38 milhões de toneladas de grãos, que é a maior
produção agrícola deste País.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu sei que V. Exª
me concedeu várias prorrogações.
Quero agradecer a cada um dos Senadores seus
apartes, que foram importantes para minhas ponderações.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Meus cumprimentos, Senador Blairo Maggi.
Gostaria de ter feito um aparte, mas o Regimento não
permite. Portanto, meus cumprimentos com relação ao
seu pronunciamento.
Agora, alternando, temos, pela liderança, o Senador Sérgio Petecão, para falar em nome da liderança do PSD.
Mas há requerimentos sobre a mesa. Enquanto
V. Exª se dirige à tribuna, farei as votações.
Em votação o Requerimento nº 534, de 2012,
do Senador Romero Jucá, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa para representar
o Senado, por indicação da Presidência da Casa, na
Conferência da ONU–Rio+20, no período de 18 a 23
de junho, na cidade do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Em votação o Requerimento nº 535, de 2012,
do Senador Roberto Requião, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa a fim de representar o Senado, por indicação da Presidência da Casa,
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na Conferência da ONU–Rio+20, no período de 18 a
23 de junho, na cidade do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Em votação o Requerimento nº 539, de 2012,
do Senador Eduardo Lopes, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar como
integrante da Comissão Externa para representar o Senado na Conferência da ONU–Rio+20, no período de
13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Em votação o Requerimento nº 538, de 2012,
do Senador Luiz Henrique, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar
como integrante da Comissão Externa para representar o Senado na Conferência da ONU–Rio+20, no
período de 19 a 22 de junho de 2012, na cidade do
Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Em votação o Requerimento nº 543, de
2012, da Senadora Ana Rita, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar
de Audiência Pública da CPMI da Violência contra a
Mulher, a realizar-se no dia 22 de junho de 2012, na
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do
Sul, conforme Requerimento nº 383, de 2012 – CPMI,
aprovado em 20 de março de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Em votação o último requerimento, Senador
Sérgio Petecão. Requerimento nº 544, de 2012, da
Senadora Ana Rita, que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar de Audiência Pública da CPMI da Violência contra a Mulher, a
realizar-se no dia 25 de junho de 2012, na Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná, conforme Requerimento nº 34, de 2012 – CPMI, aprovado em 13 de
março de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Não havendo mais votação, passo a palavra
ao Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, antes de começar este humilde
pronunciamento, gostaria de parabenizar o Senador
Blairo Maggi por seu belo discurso, em que falou sobre
a infraestrutura brasileira.
Hoje, mais uma vez, o povo do Acre recebeu a
triste notícia de que os recursos que seriam investidos
na ponte que liga o rio Madeira, dentro do território
rondoniense... É uma ponte que interessa a muitos
acreanos, porque agora teremos o verão e as balsas
já começam a encalhar e as filas começam a se formar
na travessia do rio Madeira.
E, mais uma vez, para a nossa triste surpresa, a
informação que temos é de que houve um contingenciamento de recursos da construção daquela ponte,
que é de importância tão grande para nós, até porque,
hoje, temos uma estrada que liga o Brasil ao Pacífico,
em que foram gastos milhões de reais e, do lado peruano, milhões de dólares, para ligar o Brasil ao Pacífico.
E nós entendemos que essa ponte no rio Madeira é de
fundamental importância para os rondonienses também, mas principalmente para nós, acreanos.
Outro assunto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Quando me dirigia para este plenário, recebi um
telefonema do Deputado Federal Flaviano Melo, que
expressava a sua felicidade porque o projeto que tramita na Câmara e que trata do fuso horário do Acre, que
devolve o nosso horário antigo, o horário dos acreanos,
que foi mudado de forma arbitrária, de forma truculenta pelo então Senador Tião Viana, aqui nesta Casa, e
que trouxe consequências gravíssimas para o nosso
povo, principalmente para as crianças, para toda a população, sob o argumento de que o Acre precisava ter
o horário equiparado ao dos outros Estados do País.
Temos uma diferença de fuso em relação ao Japão e
nem por isso os japoneses são mais atrasados do que
nós. Em todos os países da Europa há uma diferença
de fuso muito grande. Esse argumento, nós sabemos,
não é verdadeiro, é um argumento pífio. Nós sabemos
que há outros interesses por trás dessa mudança.
Aqui nesta Casa já tramita um projeto do Deputado Federal Pauderney, do Amazonas, que também
pede que volte o horário tanto do Amazonas, o horário
que foi mudado, do sul do Amazonas, como também
do Acre. Esse projeto está aqui no Senado. O Senador
Anibal inclusive aprovou um requerimento nesta Casa,
neste plenário, para que o referido projeto possa tramitar em mais duas Comissões. O objetivo, nós sabe-
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mos, é somente um. Quanto mais puderem atrasar a
tramitação desse projeto nesta Casa, melhor para eles.
Mas hoje o Deputado Flaviano Melo me ligou
muito feliz, dizendo que o projeto que foi encaminhado
pelo Poder Executivo, de origem do Poder Executivo,
foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça.
Como na Câmara ele é terminativo na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, ele virá ao Senado.
Então, fica aqui o meu apelo ao Senador Anibal e a
todos os Senadores, para que, se não puderem ajudar,
não atrapalhem, que deixem o projeto tramitar aqui da
forma mais célere possível. Que possamos dar maior
celeridade e votar no plenário desta Casa, porque já
tramitou lá na Câmara Federal.
Até entendo, por se tratar de um projeto que é de
autoria do Executivo, foi encaminhado pela Presidente
Dilma, ela vetou e houve uma articulação grande, uma
articulação política por conta do PMDB, por conta do
Deputado Flaviano. Também tivemos a oportunidade
de pedir que ela mandasse o projeto de novo para esta
Casa. Ela nos atendeu, e hoje o projeto foi votado na
Câmara e virá ao Senado.
Então, desde já, fica aqui o meu apelo aos Senadores, em especial ao Senador Anibal Diniz. Se ele
não puder ajudar esse projeto... Vou pedir aqui sua
ajuda, pedir a ajuda do Senador Jorge Viana, pedir a
ajuda de todos os Senadores, para que nós possamos
devolver ao povo do Acre o nosso horário velho, como
nós chamamos, que é o horário em que nós vivemos
há mais de 100 anos.
Mas, Sr. Presidente, o objetivo da minha vinda
hoje a esta tribuna é para dar mais um informe a respeito da situação da relação do governo boliviano com
parlamentares. Venho aqui, de público, na tribuna do
Senado Federal, agradecer ao Embaixador Marcel
Biato, que é o Embaixador brasileiro em território boliviano. No momento em que o Senador Roger Pinto
Molina pediu asilo político na Embaixada brasileira,
ele, de pronto, recebeu-o e cuidou dos trâmites, da
burocracia para que fosse resolvida essa situação de
uma vez por todas.
E, para nossa surpresa, para nossa grata surpresa, o Governo brasileiro atendeu ao apelo do Senador,
que se sentia ameaçado e impossibilitado de dar continuidade ao seu mandato de Senador da República
Boliviana, pois, como ele tem relatado e a própria imprensa boliviana tem relatado, as ameaças de morte
que o Senador e líder da oposição ao governo Evo
Morales tem recebido fizeram com que ele pedisse
asilo ao Governo brasileiro.
Então, fica aqui o nosso agradecimento à Presidente Dilma, fica aqui o nosso agradecimento ao Itamaraty, fica o nosso agradecimento a todas as institui-
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ções que, de forma direta ou indireta, ajudaram para
que fosse resolvida a situação do Senador Roger Pinto.
Na semana passada, subi a esta tribuna e fiz uma
denúncia embasada em documentos que recebi da
Senadora Janine Yañez Chávez e do Deputado Adrián
Oliva Alcázar, que estiveram nesta Casa, estiveram no
Senado. Eles nos procuraram e nos entregaram um
relatório em que descrevem toda a situação por que
hoje passam os parlamentares e todos aqueles que
ousam enfrentar, que ousam questionar o Governo
Evo Morales.
Hoje, conversei com alguns membros da mídia
boliviana, alguns jornalistas que têm ligado para o
gabinete, querendo saber onde o Senador Roger irá
ficar. Em conversa que tive com o Senador Roger na
sexta-feira, ele me disse – eu achava que ele ficaria
na fronteira, porque é um Senador que foi eleito por
Pando – que não ficará na fronteira, porque inclusive
a sua família já tinha saído de Cobija e já estava residindo em território brasileiro, para ser mais preciso,
no Município de Brasileia, salvo engano, ou em Epitaciolândia, por conta das ameaças que sua esposa e
seus filhos vinham sofrendo por conta da sua posição
política de oposição ao Governo Evo Morales.
Sinceramente, preocupo-me muito com a situação
por que, hoje, nossos irmãos congressistas, nossos
irmãos Senadores e Deputados Federais passam na
Bolívia. Isso nos deixa muito preocupados. Já vi nesta
Casa parlamentares preocupados com a situação por
que hoje passa o Irã, com a situação por que passa
o Iraque, com a situação por que passa a Palestina,
com a situação por que passa o Egito. E a Bolívia, país
irmão nosso, com quem sempre vivemos em harmonia, com quem sempre tivemos uma boa relação, hoje
passa por uma situação muito difícil.
Aproveito a chegada do Senador Paulo Paim
para comunicar-lhe que, depois daquela visita que a
Senadora e o Deputado Federal fizeram à Comissão
de Direitos Humanos, naquela mesma semana, aumentou a tensão entre o governo boliviano e os parlamentares, e isso culminou no pedido de asilo político do Senador Roger Pinto. Para minha felicidade, na
sexta-feira, eu tive, Senador Paulo Paim, a informação
de que o Governo brasileiro analisou todo o processo
de denúncias que o governo boliviano planta contra os
parlamentares e concedeu asilo político ao Senador.
Isso me deixa feliz e tranquiliza não só a mim como
às pessoas que estão na fronteira e que conhecem o
Senador. Nós estamos preocupados até com a vida
do Senador. As ameaças que ele vinha e vem recebendo são ameaças muito pesadas, que nos deixam
muito preocupados.
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Outra situação que queremos trazer aqui é que
hoje eu conversava com alguns setores da imprensa,
e o advogado que está cuidando da parte burocrática,
que está cuidando dos trâmites da saída do Senador
Roger para o Brasil, esse advogado também já está
sofrendo ameaças, inclusive ameaças de prisão por
dar apoio ao Senador, por estar cuidando dos trâmites
da saída do Senador para o Brasil.
Pasmem: já foi concedido o asilo político. A Embaixada brasileira já deu entrada na chancelaria – como
eles chamam na Bolívia –, como se fosse o Itamaraty
boliviano. Já deu entrada, e até hoje, até agora, na parte
da tarde, nós mantivemos contato com a Embaixada
brasileira em Lima, com o Senador, e o governo boliviano não tinha autorizado o salvo-conduto para que o
Senador se deslocasse da Embaixada até o aeroporto,
onde ele vai pegar uma aeronave brasileira, da Polícia
Federal – eu creio que sim, não sei como é o trâmite
–, que vai conduzi-lo ao território brasileiro.
O Senador deverá vir para Brasília. Ele fez opção de ficar em Brasília por conta da sua segurança
pessoal, por conta das ameaças que vem sofrendo.
Então, ele fez questão de vir para Brasília, a fim de
ter uma vida tranquila e de viver em paz com a sua
família, enquanto resolvemos essa situação em território boliviano.
A verdade é que, hoje, o clima está muito tenso.
Temos a informação de que existe uma caminhada de
campesinos em protesto dirigindo-se à capital, La Paz.
A situação na fronteira da Bolívia com o meu Estado, o
Acre, não é das melhores. Hoje, vivemos uma situação
muito tensa. Uma região em que sempre houve harmonia, em que sempre vivemos em plena paz. Hoje,
os brasileiros que estão ali, que residem em território
boliviano, não desfrutam mais dessa paz.
Temos também uma reclamação generalizada dos
estudantes que hoje residem em território boliviano e
que todos os dias se deparam com situações difíceis
e que vêm no sentido de prejudicar a vida daqueles
brasileiros que moram, que estudam em território boliviano. O governo boliviano sempre cria instrumentos,
sempre cria mecanismos no sentido de dificultar a permanência desses brasileiros que fizeram a opção, que
estão gerando renda em território boliviano, e nem por
isso ele os reconhece.
Para vocês terem uma ideia – pasmem, Srs.
Senadores –, na semana retrasada, o Presidente da
OAB do meu Estado começou uma campanha para
que os brasileiros não vão mais ao território boliviano.
Estamos ali na fronteira, e há uma zona franca em território boliviano, a que muitos brasileiros vão. Eles vão,
gastam, levam lucros para os comerciantes bolivianos.
E a recíproca é verdadeira: os bolivianos que moram
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em Cobija, que moram no Estado de Pando, também
procuram o território brasileiro para fazer suas compras. Sempre existiu essa harmonia, sempre existiu
esse comércio, e queremos permanecer com ele. Nós
queremos viver em paz com a Bolívia.
Nós sabemos que a Bolívia é um país pobre, que
precisa muito do apoio do Brasil. Mas o que temos visto, todos os dias, é um desrespeito total, por conta do
Governo Evo Morales.
Está aí mais um exemplo: o Governo brasileiro
concedeu asilo político ao Senador boliviano, que hoje
está preso na embaixada boliviana, sem poder sair,
porque o governo boliviano não lhe dá o salvo-conduto
para que saia da Embaixada e vá até ao aeroporto,
para dirigir-se ao Brasil.
Entendo que isso é uma falta de respeito. O Governo brasileiro precisa endurecer o jogo. Até agora
tem estendido a mão, e o governo boliviano não tem
reconhecido isso.
Houve o episódio da invasão da refinaria de gás,
a expulsão da empresa que ia construir a estrada em
território boliviano, a OAS. Sempre o governo boliviano
tem sido áspero, duro quanto ao Governo brasileiro.
Hoje, precisamos dar um tratamento diferenciado.
Chega. Chega de ser pisado. Chega de os brasileiros
que estão em território boliviano serem humilhados. E
esse episódio agora, esse último episódio de o governo boliviano não conceder o salvo-conduto para o Senador boliviano que pediu asilo político na Embaixada
brasileira. Graças a Deus, durante toda a semana, o
Governo brasileiro analisou o processo, concedeu o
asilo, e nem por isso o governo de Evo Morales está
permitindo a saída do Senador.
Então, fica aqui o meu apelo ao Senador Paulo
Paim, que é um batalhador e está aqui no plenário desta Casa. Sei do seu trabalho à frente da Comissão de
Direitos Humanos, Comissão da qual fiz parte no ano
passado. Tenho certeza, Senador, de que V. Exª não
compactua e não é a favor disso. Precisamos nos manifestar. V. Exª que teve o desprendimento e a gentileza
de receber a Senadora e o Deputado boliviano quando
estiveram aqui. V. Exª recebeu de pronto. O Senador
Fernando Collor, que é o Presidente da Comissão de
Relações Exteriores, também nos recebeu de pronto.
E agora fica aqui, mais uma vez, o meu apelo
para que a Comissão de Direitos Humanos se manifeste diante da decisão de afrontamento que o governo
boliviano está tomando para com o Governo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Pela ordem, Senador Paulo Paim.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Em primeiro lugar, quero
responder ao Senador Sérgio Petecão e dizer que, na
quinta-feira, a Comissão vai se manifestar, exigindo
que o Senador boliviano tenha o direito de sair do país.
Pode ficar tranquilo e conte com o nosso total apoio.
O Sr. Sérgio Petecão (PSD – AC) – Obrigado,
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, quero também aproveitar este minuto, antes que
o próximo orador chegue à tribuna, para comunicar que
milhares de pessoas ligadas ao Aerus – e está aqui a
Graziella, que é líder do setor dos transportes aéreos
– esperavam muito uma audiência pública que teríamos hoje com o Ministro Luís Inácio Adams, da AGU.
Tivemos a audiência, que terminou agora. Estive
lá com a Senadora Ana Amélia e a Graziella, que está
aqui, a líder do setor. O que posso informar, já que eles
estão na expectativa, é que há possibilidade, sim, de
se construir um entendimento legal, mas passa por
uma decisão política do Governo da Presidenta Dilma.
A orientação do Ministro foi no sentido de que entabulássemos, a partir de amanhã, uma conversa com
a Casa Civil, tanto com a Ministra-Chefe quanto com o
Gilberto Carvalho, o que nos comprometemos a fazer.
Mas também vamos dialogar com a Ministra Carmem
Silva, do Supremo Tribunal Federal, que é Relatora
do processo que busca achar uma alternativa para os
trabalhadores e trabalhadoras, aposentados e pensionistas, principalmente do Aerus, homens e mulheres
que ganhavam R$8 mil, R$9 mil, R$10 mil, R$12 mil,
porque eram comandantes dos aviões, e hoje estão
ganhando praticamente um salário mínimo, menos do
que 8% daquilo que recebiam.
Então, agradeço a tolerância de V. Exª para que
eu desse este informe.
Encaminho à Mesa uma carta que recebi – e V.
Exª conhece muito bem – da Fiergs, do Rio Grande do
Sul, a Federação dos Empresários, assinada por Heitor
José Müller, Presidente, contra as barreiras impostas
pela Argentina aos produtos brasileiros. Não vou lê-la,
porque já o fiz da tribuna de forma detalhada, mas aqui
quero encaminhar para os Anais da Casa essa carta
muito bem feita pelo Sr. Heitor José Müller, Presidente
daquela entidade, para que fique nos Anais da Casa,
e com o aval também de todos os líderes dos trabalhadores do Rio Grande do Sul.
Obrigado, Presidente.
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)
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FIERGS CIERGS
Porto Alegre, 12 de junho de 2012
Exmo. Senador
Paulo Paim
Senado Federal
Senhor Senador:
Dirigimo-nos a V. Exª. para reiterar a preocupação
do setor industrial em relação ao acirramento das barreiras argentinas. Enquanto em 2011 – mesmo com as
barreiras – as exportações do Rio Grande do Sul para o
vizinho país cresceram 17%, no ano corrente, até abril
de 2012, as vendas gaúchas para o mesmo destino
já caíram quase 10%. E enquanto o Brasil acumulou
um superavit de U$5,85 bilhões com a Argentina no
ano passado, o nosso Estado registrou deficit de 2,08
bilhões neste período.
Depois da implementação da DJAI (Declaração
Jurada Antecipada de Importação) no dia 1º de fevereiro, diversos segmentos vêm apresentando quedas
superiores a 50% nas exportações. Os mais afetados
são ferramentas e cutelaria (queda de 74%) e móveis
(-61%), seguidos por borracha e suas obras (-40%),
máquinas e equipamentos (-37%) e calçados (-30 %).
Na visão da Fiergs, o que mais preocupa é o conceito deste impasse comercial, que vem piorando ao
longo do tempo. Entendemos como fundamental que
o Governo brasileiro se posicione firmemente e adote
uma postura ativa e concreta, através de medidas enfáticas e adotando outras soluções inovadoras. Assim,
recomendamos que sejam levadas em consideração
as seguintes propostas:
Eliminação imediata das barreiras informais, desleais e anticomércio;
Retirada das Licenças Não Automáticas aos produtos brasileiros;
Cumprimento das regras da OMC, Mercosul, e
das negociações setoriais;
Construção de uma agenda positiva bilateral;
Fortalecimento do Sistema de Pagamentos em
Moedas Local (SML).
Sem mais, ficamos à disposição para contribuir
nos esforços de forma a atenuar esta situação extremamente prejudicial à economia rio-grandense.
Atenciosamente, – Heitor José Müller, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Muito bem.
Senador Paulo Paim, V. Exª será atendido de
acordo com o Regimento.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares, do PSB do Sergipe.
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Nós estamos alternando: um inscrito pela Liderança, que era o caso do Senador Sérgio Petecão, e
um orador inscrito, que é o Senador Antonio Carlos
Valadares. Na sequência, nós teremos o Senador
Eduardo Lopes. Com a entrada do Senador Sérgio
Petecão no intervalo, levou toda a cadeia para frente:
V. Exª e a mim também.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos às vésperas da realização da Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a
Rio+20, que ocorrerá entre os próximos dias 13 e 22
de junho, na cidade do Rio de Janeiro.
Os debates e as propostas da Conferência serão
orientados por dois grandes eixos: “A Economia Verde no Contexto do Desenvolvimento Sustentável e da
Erradicação da Pobreza” e “Governança Global para
o Desenvolvimento Sustentável”. Em outras palavras,
o que estará em discussão é como fazer o desenvolvimento econômico andar junto com as necessidades
de respeitar o meio ambiente e promover a inclusão
social e qual será a estrutura institucional necessária
para que isso funcione na escala global.
O principal documento a ser produzido pela
Rio+20 tem um título ambicioso e já mostra o tamanho desse desafio. Chama-se “O Futuro Que Queremos”. Não será um tratado internacional com força de
lei, mas, sim, uma declaração de intenções que mais
servirá para a orientação geral da ação voluntária de
governos, empresas e organizações sociais.
Serão quase 200 países participantes, cada qual
trazendo diferentes interesses. Por isso, a Conferência
já nasce marcada por certo ceticismo. A dúvida é se
haverá capacidade de se chegar a consensos sobre
metas, prazos e resultados definidos. E mesmo que
esse objetivo seja alcançado, ainda será preciso verificar se os compromissos apontarão para uma mudança
real nos padrões de produção e consumo, promovendo
empregos decentes e inclusão social, ou se apenas
promoverão uma maquiagem no sistema atual, que
perpetua a desigualdade e aprofunda o esgotamento
da natureza.
Atualmente, a população mundial já consome
50% mais recursos naturais do que o planeta é capaz de renovar naturalmente. Nos próximos 25 anos,
haverá cerca de três bilhões de novos consumidores
pressionando, com mais intensidade, esses recursos.
Nos próximos 20 anos, o acesso aos recursos
naturais será o centro das políticas públicas e das estratégias dos negócios. É o que conclui uma pesquisa
mundial da consultoria McKinsey, divulgada pelo jornal
Valor Econômico do último dia 6 de junho.
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Além de fazer uma crítica dos padrões insustentáveis do atual modelo de desenvolvimento, é preciso agir
positivamente: apontar possibilidades e caminhos que
possam nos levar a um modelo de desenvolvimento que
seja ambientalmente responsável, socialmente justo e
economicamente viável. Para isso, é preciso inovar e
buscar soluções. Não podemos nos pautar pela ideia
de que o meio ambiente é inimigo do desenvolvimento.
Estudos e experiências concretas vêm demonstrando
que isso não é só necessário, como possível.
Segundo um estudo da ONU, lançado no final de
maio, a transição para uma economia mais verde poderia gerar entre 15 e 60 milhões de novos empregos
em nível mundial nas próximas duas décadas e tirar
dezenas de milhões de pessoas da pobreza.
Esse relatório, publicado pela “Iniciativa Empregos
Verdes”, que reúne diversas organizações internacionais ligadas à ONU, aponta que pelo menos metade da
força de trabalho mundial – o equivalente a 1,5 bilhão
de pessoas – será afetada pela transição para uma
economia verde. Embora mudanças devam ser sentidas por toda a economia, oito setores-chave deverão
desempenhar um papel central e ser os mais afetados: agricultura, silvicultura, pesca, energia, indústria
manufatureira, reciclagem, construção e transporte.
O setor de energia renovável, por exemplo, já
emprega cerca de cinco milhões de trabalhadores.
No Brasil, esse setor é particularmente importante. A
energia solar, no País, ainda é um imenso potencial
inexplorado.
O Brasil tem um dos maiores índices de insolação do mundo, que é a quantidade de energia do sol
recebida pela Terra, que pode ser medida pela quantidade de horas de sol diretamente incidente no local.
Isso devido a sua extensão territorial e a sua posição
geográfica. Temos, aqui, uma média de 8 horas diárias
de sol, e isso significa estar entre os primeiros lugares
em termos de insolação.
No entanto, não traduzimos esse potencial em
geração de energia elétrica. O Brasil possui apenas
 -7 -EGAWATTS DE CAPACIDADE INSTALADA DE GERAção solar fotovoltaica. Enquanto isso, a Alemanha, que
TEM APENAS  HORA DE INSOLAÀâO M£DIA n OU SEJA W UM
POTENCIAL  VEZES MENOR n POSSUI   '7 'IGAWATT
de capacidade instalada – o que significa uma capacidade instalada 855 vezes maior, conforme destacado
pelo jornal Valor Econômico.
Ou seja, temos um índice de insolação que nos
garante vantagem competitiva e que não podemos deixar de aproveitar. Uma grande vantagem da energia
solar é que ela permite a produção descentralizada de
energia, ou seja, a produção próxima do seu local de
consumo, sem grandes usinas nem extensas linhas de
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transmissão. Isso pode significar uma redução de custo que a torne competitiva em face das demais fontes,
se aliado a investimentos em tecnologia e incentivos
públicos governamentais.
O Brasil tem, também, a vantagem de contar com
jazidas de silício, material que é utilizado na fabricação
de painéis solares. A indústria nacional, no entanto, ainda não domina a tecnologia necessária para purificar
esse minério até o grau necessário à fabricação dos
painéis. O domínio de toda a cadeia produtiva demanda
valorização dos centros de pesquisa e investimento em
ciência e tecnologia, bem como apoio financeiro dos
bancos públicos, como o BNDES, que já vem incentivando as empresas nacionais nesse setor.
Se observarmos, Sr. Presidente, que as regiões
do País com maior potencial de desenvolvimento da
energia solar são o interior do Nordeste, o Centro-Oeste
e o interior da Região Sudeste, perceberemos que o
desenvolvimento da indústria nacional de energia solar
poderá assegurar a criação de milhares de empregos
– e empregos nas regiões interioranas do País. No
Norte, o potencial energético solar é menor por causa
do excesso de umidade, que provoca nebulosidade e
reduz a taxa de insolação, mas ainda assim é elevado.
Ao invés de pensarmos na energia nuclear, cujos
rejeitos são de alta periculosidade e cujos acidentes
podem ocorrer em qualquer lugar do mundo, vamos
lutar pela energia solar.
Para os analistas da ONU, no estudo já mencionado, os ganhos com os chamados empregos verdes
tendem a ser mais elevados nas economias emergentes
e nos países em desenvolvimento do que nos países
industrializados. Isso porque seria possível passarmos
diretamente para a tecnologia verde em vez de substituir a infraestrutura obsoleta. O Brasil já criou cerca de
3 milhões desses empregos, respondendo por cerca
de 7% do emprego formal.
O desenvolvimento de novas tecnologias é fundamental para resolver o problema do suprimento e da
renovação dos recursos naturais. No entanto, é preciso
que elas estejam associadas à criação de empregos e à
produção descentralizada de renda, pois as revoluções
tecnológicas não resolvem o problema das injustiças
sociais, ou seja, não promovem, por si só, o acesso
equitativo à riqueza produzida. Em alguma medida,
para que isso ocorra, as necessidades dos mais pobres acabam se chocando com os interesses dos mais
ricos. É por isso que se fala na necessidade de uma
mudança real nos padrões de produção e consumo.
É claro que essa transformação depende da adoção de uma correta combinação de políticas públicas.
Essas políticas devem formar um conjunto coerente
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e colocar as pessoas e o Planeta como elementos
centrais.
O que se percebe, desde logo, é que é falsa a
afirmação que opõe a proteção do meio ambiente ao
desenvolvimento e à criação de empregos. Os exemplos
e as propostas existem; é preciso vontade política para
fazê-las avançar e evoluirmos para um novo padrão e
um novo modelo de desenvolvimento.
V. Exª deseja um aparte?
Neste momento, concedo-o a V. Exª, com muito
prazer, Senador Cristovam Buarque. V. Exª é um dos
entendidos na produção de energia, principalmente
da energia verde.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Valadares, o que o senhor traz aqui é mais
do que a que nós estamos acostumados nessa sala,
que são discursos sobre o que acontece hoje, sobre
os problemas conjunturais. O que o senhor traz aqui é
o deserpertar de nós todos para uma reorientação do
nosso modelo de crescimento, do nosso modelo econômico, do nosso modelo de desenvolvimento. Não dá
para continuarmos crescendo com a mesma base de
produção energética. E não falo só da energia que a
gente usa nas casas, da energia que a gente usa para
mover os transportes públicos, os transportes privados.
Não dá! Temos que mudar a maneira como consumimos e produzimos energia. Este País já mostrou que é
capaz de reduzir o consumo durante o famoso apagão.
Precisamos mostrar que somos capazes de produzir
energia conforme as novas tecnologias. E aí coloco a
eólica e a solar, como V. Exª colocou. Claro que hidrelétrica é importante, mas nós temos de estar na ponta
e, mais uma vez, Senador Acir, estamos perdendo o
bonde, estamos chegando atrasados. Imagine que, se
há 20 anos, num país que tem energia solar que nós
temos, tivéssemos investido nas nossas universidades,
nos nossos centros de pesquisa, criado um centro tipo
CTA só para energia solar, hoje estaríamos na ponta.
Perdemos. Hoje a Alemanha está em muito a nossa
frente, Israel está muito na nossa frente, a Espanha
está na frente na energia eólica. Ficamos para trás.
Por isso tenho dito que somos um país emergente,
mas emergente tardiamente. A gente chegou agora a
emergir nesse mundo da riqueza do Produto Interno
Bruto no momento em que o Produto Interno Bruto
está sendo contestado como o símbolo de riqueza,
e produzindo de uma maneira que, sabemos, não é
sustentável por muito tempo. V. Exª traz aqui um alerta que a gente deveria para a Comissão de Assuntos
Econômicos, por exemplo, para a Comissão de Infraestrutura, onde a gente fica debatendo projetos de lei,
ouvindo Presidente do Banco Central, como hoje. Está
faltando um debate sobre as condições estruturais da
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economia da sociedade brasileira, e o senhor traz sob
um aspecto fundamental, que é a energia, esse tema.
Eu gostaria que isso fosse levado para um debate na
Comissão de Infraestrutura. Gostaria de lhe sugerir,
se não fez ainda isto, a proposta de uma audiência na
Comissão de Infraestrutura sobre energias alternativas
no Brasil. Qual o estado da arte neste País, no Brasil e
o que fazer para dinamizarmos não só o uso de outras
energias, mas o desenvolvimento da tecnologia dessas
novas formas de energia. Fica aqui a minha sugestão.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – A sugestão de V. Exª, sem dúvida alguma, contribui para o fortalecimento da nossa tese.
Tudo que aqui apresentamos, todas as nossas ideias
também são objeto de debates não só nas comissões;
também em discursos proferidos aqui por Senadores,
principalmente por V. Exª, porque o Brasil, conforme
sabe V. Exª, talvez, entre todos os países do mundo,
seja o dispõe das melhores condições para realizar
uma transição efetiva para uma economia verde. V.
Exª bateu na tecla certa. Nosso País dispõe de imensa
biodiversidade, grandes reservas de água, extensas
florestas, intensa luminosidade, sol o dia inteiro. É um
verdadeiro capital natural que não pode ser desperdiçado. É um potencial que não pode ser devastado
sem controle e sem critérios.
Temos, ainda, o desafio de melhorar a qualidade
de vida nas áreas já ocupadas, sobretudo nas grandes
áreas urbanas, onde as concentrações populacionais
estão degradando, em ampla escala, os recursos naturais, como a água, por exemplo.
O uso racional dos recursos naturais pressupõe
olhar o futuro e investir, com urgência, nas soluções
que nos estão disponíveis no presente.
Na última terça-feira, o Governo Federal divulgou
os menores índices de desmatamento da história do
País. Também destacou outras medidas, entre as quais
a edição de decreto que regulamenta o artigo 3º da
Lei das Licitações, para estabelecer critérios, práticas
e diretrizes que favoreçam o desenvolvimento sustentável nas licitações feitas pelo Governo Federal; a
criação e ampliação de parques nacionais e florestas;
e o decreto que institui a Política Nacional de Gestão
Ambiental e Territorial de Terras Indígenas.
As ações apontam que as medidas do Governo Federal caminham no sentido certo, mas ainda há
muito a ser realizado, principalmente para inserir as
questões socioambientais de modo transversal em
todas as políticas públicas.
Também não basta que se exija só do governo,
já que a sociedade tem um grande papel a cumprir,
especialmente a indústria e as empresas de um modo
geral. pois se o poder e a responsabilidade são faces
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da mesma moeda, esse imperativo ético também se
aplica àqueles que detêm poder econômico e que,
portanto, devem exercê-lo com responsabilidade social e ambiental,
A Rio+20 será uma oportunidade extraordinária
para se discutir esta questão em nível global: como
criar uma economia favorável ao meio ambiente com
trabalho decente para todos?
Apenas para exemplificar, cito duas propostas
interessantes que deverão ser postas em discussão
na Rio+20: primeira, a criação de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que, a exemplo dos Objetivos
do Milênio, seriam compromissos com metas, prazos
e resultados definidos; segunda, a substituição do conceito de Produto Interno Bruto para medir a atividade
econômica por um indicador de desenvolvimento sustentável que, além do crescimento econômico, tenha
indicadores de redução da pobreza e outros que sirvam
para quantificar o passivo ambiental que é produzido
no curso do desenvolvimento.
O desafio está posto. Como bem lembrou o Senador Rodrigo Rollemberg, nosso companheiro de Partido, em recente artigo no jornal Correio Braziliense,
a Rio+20 será “uma oportunidade para a reavaliação
estratégica dos rumos da sociedade mundial”.
É lamentável que a crise econômico-financeira
atual faça os governos europeus, norte-americano e
mesmo de países emergentes importantes relegarem
as preocupações com o meio ambiente e com a inclusão social para segundo plano. A crise poderia ser uma
oportunidade para mudanças, para uma reinvenção do
modelo de desenvolvimento pela assunção de compromissos concretos que coloquem a preocupação
com o ser humano e sua qualidade de vida no centro
do debate, fazendo a economia girar a seu favor. Em
outras palavras, seria o momento de ousar.
É isso que esperamos da Rio+20. Só podemos
chamar de desenvolvimento o processo capaz de
oferecer condições dignas e qualidade de vida para
todos os habitantes da Terra. Este é, afinal, “o futuro
que queremos.”
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT –
RO) – Meus cumprimentos, Senador Valadares.
Com a palavra, pela Liderança...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Pela ordem o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador) – Eu gostaria de me
inscrever pela Liderança ou de fazer uma breve co-
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municação, o que regimentalmente é permitido. Serei
rápido, no máximo 3 ou 4 minutos, se V. Exª me inscrever pela Liderança ou para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Pela Liderança.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Após as palavras do valoroso e grande Senador Eduardo. Ou falarei antes?
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Não. Tem o Senador Eduardo...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
V. Exª está presidindo muito bem. Terei de ficar mais
um pouco.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Tem o Senador Eduardo, o Senador Cristovam e, na sequência, concederemos, com certeza, a
palavra a V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM - MT) – Quer
dizer que após esses três será minha vez?
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Sim.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM - MT) – Na
verdade, é um pela liderança e outro pela ordem de
inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Exatamente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT - DF)
– Dispenso a minha fala.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Então, na sequência..
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM - MT) – Serei rápido. São cinco minutos só.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Pode ser, na sequência do Senador Eduardo Lopes.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Está ótimo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Antes, porém, eu preciso colocar em votação,
Senador, o Requerimento nº 546, de 2012, do Senador
Cícero Lucena, que requer licença para ausentar-se
dos trabalhos da Casa, para representar o Senado,
por indicação da Presidência da Casa, na Conferência
da ONU–Rio+20, no período de 18 a 22 de junho, na
cidade do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
- RO) – Com a palavra, o Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr.
Presidente.
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Logo em seguida, então, o nosso Senador Jayme estará aqui.
Bom, eu também vou falar nesta noite a respeito
da Rio+20 e, certamente, nos próximos dias, na próxima
semana, o Rio de Janeiro estará recebendo milhares
e milhares de pessoas. Uma boa parte do nosso Senado estará ali presente e quero destacar, dentro dos
eventos da Rio+20, a Conferência Mundial, ou melhor
a Cúpula Mundial do Poder Legislativo.
A Conferência Mundial, a Rio+20, ela vai se realizar no Rio de Janeiro, do dia 13 até o dia 22 e será
precedida por numerosos eventos preparatórios e
ensejará diversos outros paralelos, todos da maior
importância nos debates e decisões que envolvem o
futuro do nosso planeta.
Um desses eventos será a Cúpula Mundial dos
Legisladores, da qual terei a honra de participar, atendendo ao amável convite da nossa amiga, ex-Senadora
Serys Slhessarenko, Embaixadora da Globe International, entidade que promove o encontro de parlamentares.
Esse encontro inédito, Sr. Presidente, ocorrerá
nos dias 15 a 17, ou seja na próxima semana, melhor
nesta semana, e será aberto pelo Prefeito do Rio de
Janeiro, Eduardo Paes.
Também discursarão na abertura a Presidenta
Dilma Rousseff e, por meio de videoconferência, o
Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon. A Cúpula terá
ainda a participação do Presidente da Globe Internacional John Gummer.
Entre os representantes brasileiros estarão os
Presidentes do Congresso e da Câmara dos Deputados,
José Sarney e Marco Maia, o Presidente da Globe Brasil, Senador Cícero Lucena e também a Embaixadora
da organização, a ex-Senadora Serys Slhessarenko.
A Cúpula Mundial dos Legisladores, como disse, é um evento inédito que reunirá parlamentares
das maiores economias do mundo, para monitorar os
governos nacionais na implementação de políticas
públicas voltadas para a preservação ambiental e a
sustentabilidade.
A Globe foi criada em 1989 por incentivo da própria Organização das Nações Unidas, com o objetivo de
envolver os legisladores na busca de soluções para os
grandes desafios ambientais do nosso planeta. Desde
então, a entidade vem apoiando o desenvolvimento de
legislação complementar e de políticas sobre as mudanças climáticas, além de ações nas áreas de capital
natural, silvicultura e pesca.
Agora, a instituição dá um passo mais ousado
com a realização da Cúpula Mundial de Legisladores,
que deve estabelecer um processo permanente de
acompanhamento e fiscalização dos compromissos a
serem assumidos pelos Chefes de Estado na Rio+20,
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mesmo porque muitas das decisões tomadas pelos
governantes somente poderão ser efetivadas depois
de aprovadas pelos legisladores de cada país.
Para isso, a Cúpula Mundial de Legisladores estabeleceu três objetivos básicos que deverão nortear
os seus trabalhos em relação aos temas que serão
discutidos na Rio+20: a fiscalização, a legislação e o
capital natural. No primeiro caso, a fiscalização, a Cúpula Mundial de Legisladores pretende desenvolver o
mecanismo internacional de monitoramento dos compromissos assumidos pelos governos durante a Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável.
Estive aqui, na semana passada, conversando
com a Senadora e também com o representante da
Globe, e, no aspecto da fiscalização, do monitoramento, eles estavam pensando em reunir essa cúpula,
em um determinado local do mundo, de dois em dois
anos e eu sugeri que esse período fosse diminuído.
Nós poderíamos pensar em fazer essa reunião, essa
cúpula mundial com os legisladores para observar os
resultados, para monitorar os resultados, anualmente. E
poderíamos fazer em cada continente, de ano em ano,
para que pudéssemos acompanhar, para que a Rio+20
não tivesse aquele gosto de que se falou, falou, falou,
discutiu, discutiu, discutiu, mas, na verdade, pouca
coisa acontece na prática, pouca coisa é implementada, realmente. Então, eu dei, como sugestão, à Serys,
nossa ex-Senadora, Embaixadora, e ao representante
da Globe, de que essa reunião fosse realizada em um
tempo menor e não de dois em dois anos, como foi a
ideia inicial. Espero que eles acatem nossa sugestão.
No tocante à legislação, os parlamentos representados no encontro devem elaborar uma plataforma de
promoção e compartilhamento de práticas legislativas,
além de criar um instrumento de reconhecimento das
legislações nacionais. Segundo informação de nossa
Embaixadora, nossa ex-Senadora, nós já tínhamos
confirmadas as presenças de 85 presidentes de parlamentos mundiais.
Pegarei o número exato em minha agenda para
que vocês tenham ideia da importância dessa Cúpula
Mundial de Legisladores. Então, como anotado, estão
confirmados 85 congressos e 38 presidentes de congressos; quer dizer, nós teremos 38 presidentes de
congresso, assim como nosso Presidente do Senado,
José Sarney, e o Presidente da Câmara, Marcos Maia.
Teremos, então, 38 presidentes de Congressos nessa
Cúpula Mundial de Legisladores, além de 85 congressos já confirmados. Repito: essa Cúpula Mundial de
Legisladores acontecerá na Alerj – Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Quanto ao capital natural, a Cúpula de Legisladores vai examinar as formas de integração dessa
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riqueza às estruturas econômicas nacionais. Grosso
modo, podemos definir o capital natural como sendo o
conjunto de todas as riquezas naturais que podem ser
utilizadas como fonte, como meios ou como recursos
para produção de bens e serviços em beneficio da vida.
Pela expressão “capital natural”, a Cúpula reporta-se às condições que proporcionam valor socioeconômico na prestação de serviços ambientais.
A contínua deterioração dos ecossistemas em
todo o mundo levou essa organização a se preocupar
com a preservação dos recursos naturais. A sua proposta é de que a deterioração desses recursos seja
levada em conta na formulação dos projetos do setor
produtivo. A organização também defende uma justa
compensação para aqueles que, ao protegerem os
seus próprios recursos, contribuem para reduzir a deterioração do ambiente global.
O fio condutor dos debates no âmbito da Cúpula
Mundial de Legisladores pode ser resumido, senhoras
e senhores, todos que nos acompanham, na seguinte
pergunta: como a legislação dos países que participam
da Conferência da ONU pode ser reconhecida nas
negociações internacionais? Esse é um ponto que eu
quero reforçar. Então, a pergunta é essa. O fio condutor,
nos debates no âmbito da Cúpula Mundial de Legisladores pode ser resumido com a seguinte pergunta:
como a legislação dos países que participam da Conferência da ONU pode ser reconhecida nas negociações internacionais? A resposta a essa indagação, a
essa expectativa, pode ser a criação de um mecanismo
que venha a influenciar a formulação dos tratados internacionais. Ao mesmo tempo, esse mecanismo pode
contribuir para o aprimoramento das legislações sobre
meio ambiente em vários países do mundo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável,
a Rio+20, não se propõe a fazer uma revisão da Rio
92, ou Eco 92, que sediamos há duas décadas. A Conferência de agora pretende discutir o desenvolvimento
sustentável a partir de duas vertentes, a adoção da
chamada economia verde no contexto da sustentabilidade, incluída a questão da erradicação da pobreza,
e as políticas governamentais voltadas para o desenvolvimento sustentável. De qualquer forma, há uma
razoável coincidência na eleição dos temas básicos
do encontro, como era de se esperar.
O Brasil, ainda que tenha muitos desafios a enfrentar nesse contexto, tem também alguns trunfos,
como as medidas tomadas para reduzir a emissão
de gases poluentes na atmosfera, o incentivo à utilização dos carros flex é um exemplo, assim como a
nossa matriz energética, na qual se destaca a geração hidrelétrica.
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Entre outras conquistas, podemos citar também
a significativa redução da mortalidade infantil e a redução da miséria, nos últimos anos.
Com uma economia emergente, vastos recursos
naturais, e agora resultados de políticas públicas voltadas para a inclusão social e o combate à miséria, o
Brasil se credenciou não apenas para ser o anfitrião
da Conferência da ONU, mas também para ser um interlocutor de vários povos do Planeta no que concerne
à sustentabilidade.
Às vésperas da Conferência da ONU, portanto,
quero me congratular com o povo brasileiro por sediarmos um evento de tamanho significado e de tamanha magnitude. E às vésperas da Cúpula Mundial de
Legisladores, quero estender minhas congratulações
aos Parlamentos de todos os países que estarão representados no evento.
Tenho absoluta convicção, Sr. Presidente, de
que o envolvimento dos parlamentares nos debates
e na fiscalização dos compromissos representará um
grande avanço para que o desenvolvimento sustentável
deixe de ser um objetivo para se tornar uma realidade.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Permite um aparte, Senador?
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pois não, com muito prazer, Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Eu faço aparte e, com ele, até não preciso mais fazer
o discurso que eu ia fazer, Senador. Eu fico feliz que o
assunto da Rio+20 esteja aqui na tribuna, graças ao seu
discurso. Fico feliz pela maneira como o senhor levou
seu discurso, não só pelo ponto de vista do conceito,
mas, sobretudo, do envolvimento dos parlamentares do
mundo. Tenho a impressão de que, se nós não criarmos
uma espécie de bancada mundial de um novo desenvolvimento, ou de desenvolvimento sustentável, ou o
que for, é bem capaz que isso não vá adiante. Porque
os presidentes da República – sobretudo eles – têm
um compromisso com o seu eleitor, com o imediato,
não são capazes de pensar o Planeta inteiro. Então,
eles chegam ali e vão decidir o que for mais útil para
o momento, talvez essa seja a razão pela qual o Presidente Obama não vem. Porque defender desenvolvimento sustentável aqui o levaria a perder votos nos
Estados Unidos, porque com o desemprego que lá está,
ele não tem como se preocupar com sustentabilidade,
não. Ele quer se preocupar em como gerar emprego
imediatamente. Aliás, aqui também. Embora sejamos
a sede da Rio+20, a Presidenta tomou algumas medidas relacionadas ao aumento da venda de automóveis, que nada têm a ver com a sustentabilidade, mas
que responde a uma demanda imediata de emprego.
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Talvez os parlamentares, juntos, pudessem trabalhar,
em médio e em longo prazo, até porque aparecem
menos nas suas análises, nas suas formulações, na
busca disso em que o senhor insiste, fala e defende,
que seria o desenvolvimento sustentável em escala
planetária. Não há presidente do mundo. Pode haver
uma bancada parlamentar do mundo. Isso pode haver.
Eu, lamentavelmente, por outras atividades que vou
ter na Rio+20, não deverei estar presente à reunião
dos parlamentares, salvo em um pequeno momento,
mas deixo, aqui, a minha manifestação de que tenho
esperança de que essa reunião dos parlamentares
possa ser a origem, a semente de um grande fato daqui para a frente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Obrigado, Senador, pelo aparte.
Eu quero até reforçar um ponto que apresentei
também: nós vamos ter, no final de semana, o Fórum
Nacional do PRB, em São Paulo, então, não poderei
participar como gostaria desse evento também, mas
dou todo apoio.
Conversei com a nossa Senadora Serys e dei
a minha sugestão. Eles pensavam em uma reunião
de dois em dois anos, a partir da Rio+20, e eu sugeri diminuir esse prazo para anual, sendo que, a cada
seis meses, nós faríamos uma reunião por blocos, por
continentes.
Pensei eu e dei como sugestão: a cada seis
meses, uma reunião de blocos e, a cada dois anos,
uma reunião geral, global, dentro desse pensamento
que o senhor bem colocou, de uma bancada planetária pensando nessa questão da sustentabilidade, do
desenvolvimento e até, principalmente, na aplicação
prática daquilo que for decidido, porque o que for decidido, o que se tornar lei num país vai ser decidido
pelas Casas, vai ser decidido pelo Congresso, pelas
casas legislativas de cada país.
Então, daí a importância do encontro, do monitoramento, do constante encontro no período que for
decidido, mas, repito, na minha sugestão, de seis em
seis meses, por bloco, por continente, e a cada dois
anos, uma reunião geral para avaliarmos resultados,
enfim, para que isso seja não apenas discurso, mas
para que seja fato e que aquilo que for decidido, debatido, seja realmente implementado para o bem de
todos, para o bem do nosso Planeta.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco/PDT
– RO) – Muito bem, Senador Eduardo Lopes.
Convido V. Exª a conduzir os trabalhos da Mesa.
E passo a palavra ao Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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Srªs e Srs. Senadores, quero registrar, antes de iniciar
minha fala, a presença valorosa e honrada do ilustre
Deputado, ex-Senador e ex-Governador Júlio Campos;
do valoroso amigo e Deputado Federal pelo nosso Estado de Mato Grosso, Deputado Pedro Henry, que nos
visita nesta noite de hoje; e também do Dr. Huendel
Rolim, grande advogado e jurista do nosso Estado de
Mato Grosso.
Sr. Presidente, às vésperas da Rio+20, a mais
importante conferência das Nações Unidas no contexto
do mundo contemporâneo, é com elevada satisfação
e gratificante orgulho que eu gostaria de enaltecer,
mediante a transcrição integral nos Anais desta Casa,
a matéria jornalística hoje veiculada por meio do programa Bom Dia Brasil, da Rede Globo de Televisão.
Na consistente reportagem, Sr. Presidente, conduzida pela jornalista Miriam Leitão, sobre sustentabilidade econômica, essa competente profissional
ressalta o exemplo do Município de Alta Floresta, no
meu Estado do Mato Grosso, como uma verdadeira
lição de economia verde. Conforme relata a reportagem, “a cidade chegou a entrar na lista das que mais
desmatam no mundo, tomou consciência ambiental e
conseguiu a façanha de deixar o incomodo ranking”.
Essa constatação, Sr. Presidente, é especialmente
relevante diante do fato de Mato Grosso ter destruído,
em 20 anos, 117 mil quilômetros quadrados de floresta, o que equivale a três vezes a área do Estado do
Rio de Janeiro.
Diz a matéria:
Na Amazônia, a taxa de destruição anual
da região caiu de 27 mil Km2 por ano para 7
mil Km2 no ano passado, mas é ainda a segunda maior do mundo, depois da Indonésia.
Alta Floresta, no norte de Mato Grosso, veio
perdendo floresta a cada ciclo econômico.
Primeiro foi o garimpo, depois madeira, em
seguida a pecuária, que ainda é a principal
atividade econômica da região.
Em 2007, ela entrou na lista das cidades
que mais desmatam e começou a perder financiamento e investimento. Houve uma mobilização da sociedade para mudar isso, unindo
autoridades, ONGs e produtores. Ela acaba de
sair dessa lista. Para se ter uma ideia de como
isso é difícil, das 40 cidades que estavam na
lista, só três conseguiram essa façanha.
Isso só foi possível graças ao esforço e à articulação conjunta da comunidade dos produtores de
Alta Floresta. A partir de ações como a recuperação
de pastagens por meio do plantio de arroz, a proteção de rios e de nascentes, o melhor aproveitamento
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hídrico, o rodízio de pastos e outras iniciativas no manejo ambiental, demonstra-se possível compatibilizar
a preservação ecológica e o crescimento dos negócios
no campo, até porque, atualmente, nada menos de
um quinto de nossas exportações provêm do agronegócio florestal.
Com essas palavras, Sr. Presidente, encerro minhas considerações, requerendo à Mesa, nos termos
do Regimento da Casa, a transcrição nos Anais da
íntegra da matéria cujo texto ora encaminho.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JAYME CAMPOS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Município de Alta Floresta, na Amazônia,
dá lição de economia verde
Cidade chegou a entrar na lista das que mais
desmatam no mundo, tomou consciência ambiental
e conseguiu a façanha de deixar o incômodo ranking.
A conferência Rio+20 começa nesta terça-feira
com uma pergunta dos tempos modernos. Com esse
mundo cada vez mais cheio de gente e necessidades
como comida, água e energia, é possível produzir sem
causar impactos na natureza? Na Amazônia, Miriam
Leitão encontrou um bom exemplo de economia verde.
A Rio + 20 é sobre economia verde. Mas o que é
economia verde? “Economia verde é você economizar
o seu planeta, cuidar um pouco mais do seu planeta,
diz. Uma menina também dá sua opinião: “Eu acho
que é a gente pode economizar água. Tem gente que
começa um banho, fica lá cantando e não tem nem
noção do tempo. Tem que ter mais noção para não
gastar muita água”.
Cada um dá uma resposta, mas todo mundo
concorda: ela tem que ser sustentável. O Mato Grosso destruiu, em 20 anos, 117 mil quilômetros quadrados de floresta, o que equivale a três estados do Rio
de Janeiro.
Economia verde é fazer tudo de outro jeito: reformar prédios, mudar as fábricas, ter novos hábitos
e tudo isso, gerando lucro, mas poupando energia. A
energia limpa, que usa o que o Brasil tem em abundância: sol, vento, água.
Mas cuidado: não pode ter como base a destruição da floresta. O lixo tem que ser separado e tratado.
Os rios, despoluídos. Economia verde é investir em
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biocombustíveis e novos materiais. No campo, economia verde é conciliar pecuária, agricultura e floresta.
Na Amazônia, a taxa de destruição anual da região
caiu de 27 mil km² por ano para 7 mil km² no ano passado, mas é ainda a segunda maior do mundo, depois
da Indonésia. Alta Floresta, no norte de Mato Grosso,
veio perdendo floresta a cada ciclo econômico. Primeiro
foi o garimpo, depois madeira, em seguida a pecuária,
que ainda é a principal atividade econômica da região.
Em 2007, ela entrou na lista das cidades que
mais desmatam e começou a perder financiamento e
investimento. Houve uma mobilização da sociedade
para mudar isso, unindo autoridades, ONGs e produtores. Ela acaba de sair desta lista. Para se ter uma ideia
de como isso é difícil, das 40 cidades que estavam na
lista, só três conseguiram esta façanha.
Rodrigo Arpini é pecuarista, mas seus 200 hectares de terra estavam perdendo a força. Com o plantio do arroz por dois anos, ele recuperou a pastagem.
Com a proteção do seu rio, aumentou a água. E com
o sistema de rodízio do pasto, ele dobrou os bois no
mesmo espaço.
Como Rodrigo, outros produtores mudaram de
atitude depois da campanha da prefeitura e ONGs de
combate ao desmatamento e de proteção das nascentes.
Uma das riquezas do município de Alta Floresta
são cursos de água. O município tem seis mil nascentes, só que quatro mil delas estavam degradadas. Em
2010, faltou água no município. Aí eles começaram
um trabalho de proteção das nascentes. 1.200 delas
já estão isoladas e protegidas para recuperação.
“Vários outros municípios tem nos ligado e perguntado e perguntado como Alta Floresta fez isso,
porque é um grande desafio. Como fazer e como viver com sustentabilidade”, afirma a secretária de meio
ambiente de Alta Floresta, Gercilene Meira.
Se usada corretamente, a floresta pode ser fonte
de riqueza como explica Tasso Azevedo que foi presidente do Serviço Florestal Brasileiro.
“O fato é que hoje, do agronegócio brasileiro,
20% quase das nossas exportações vêm do agronegócio florestal”.
Até criança sabe: é preciso fazer mais com menos. É preciso produzir riqueza protegendo, na fronteira
agrícola e na grande cidade. Estamos todos no mesmo
planeta. O Brasil é um grande produtor de alimentos
para o mundo. Essa é uma das nossas vocações. E o
país quer reduzir a pobreza.
“Isso é um pouco parecido com aquela história
que era você precisa crescer para depois distribuir. A
gente aprendeu a crescer distribuindo. A gente tem

164

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que aprender, e esse deve ser um legado importante
da Rio+20, que a gente pode reduzir a pobreza com
sustentabilidade”, afirma Tasso.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Lopes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB
– RJ) – Senador Jayme Campos, V. Exª será atendido,
conforme define o Regime Interno. Será publicada, na
íntegra, a matéria a que se reporta V. Exª.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – Concedo a palavra agora, como orador
inscrito, ao Senador Acir.
Estou aqui substituindo a Presidência. Qual é o
sobrenome?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – Acir Gurgacz.
V. Exª está com a palavra, Senador.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho à tribuna nesta tarde para
saudar os servidores públicos do Estado de Rondônia que chegam a Brasília desde ontem. Mais de mil
servidores se deslocaram do Estado de Rondônia até
Brasília, para defender a transposição, que já discutimos por várias vezes nesta tribuna.
Houve a votação no Senado da lei no dia
28/10/2009. Nós aprovamos aqui a transposição daqueles servidores que faziam parte do Governo do
Estado para os quadros da União. No dia 11 de junho
de 2010, o ex-Presidente Lula sancionou essa lei, e,
no dia 5 de julho, a Presidenta Dilma foi a Porto Velho,
para assinar o decreto da transposição, e se comprometeu a fazer com que, num prazo curto, essa transposição acontecesse. Até agora, não houve de fato a
transposição dos servidores do Estado de Rondônia
para os quadros da União.
Portanto, recebo nossos servidores do Estado de
Rondônia. Mais de mil pessoas se deslocaram do Estado de Rondônia para cá, juntamente com deputados
estaduais, com prefeitos municipais, com vereadores.
Eles estão em Brasília, vieram de Rondônia.
Mostro a camisa que eles estão usando. A camiseta, que hoje era verde, amanhã será esta, amarela,
em que se diz: “Chega de enrolação! Queremos transposição. Rondônia”. Ela fica aqui, para que possamos
transmitir o sentimento dos nossos trabalhadores, dos
nossos servidores do Estado de Rondônia. “Chega de
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enrolação! Queremos transposição.” Esse é o lema,
essa é a frase que os servidores estão proferindo. Hoje,
usaram camisas verdes e, amanhã, usarão esta camisa
amarela ao transitarem nos corredores do Congresso
Nacional e nos Ministérios.
Aproveito para fazer um agradecimento especial à
nossa Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que
recebeu hoje os parlamentares – os três Senadores e
os oito Deputados Federais – e também os presidentes
dos sindicatos dos servidores do Estado de Rondônia.
Eles foram recebidos pela Ministra Miriam Belchior e
também pela sua assessoria.
Fica aqui o nosso agradecimento, pois há o compromisso da Ministra de resolver essa questão o mais
rápido possível. É um anseio antigo dos nossos servidores que, realmente, estão aguardando já há muito
tempo essa transposição.
Também fomos recebidos pelo Secretário-Geral
da Presidência da República, Ministro Gilberto Carvalho, que também se colocou à disposição tanto dos
parlamentares, como dos servidores para agilizar isso
o mais rápido possível.
Também estivemos na Advocacia-Geral da União
(AGU) para conversarmos com o Ministro Adams, pois
está lá o parecer para que seja assinada a normativa, iniciando, de fato, a transposição dos servidores
de Rondônia.
Fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe
do Governo, à Ministra do Planejamento, ao Secretário-Geral da Presidência da República, ao Ministro Luís
Inácio Adams, da AGU, que coloca claramente que vai
fazer um parecer pautado na lei, e não pode ser diferente, pois não queremos nada que não esteja dentro
da lei, queremos apenas agilidade no processo, para
que essa novela termine e acabe o sofrimento de vários
servidores que estão no Estado de Rondônia.
Hoje, temos aqui em Brasília cerca de mil servidores, mas muitos estão em Rondônia. Mais de 19 mil ou
20 mil servidores ficaram no Estado torcendo para que
essa vinda dos servidores possa resolver a questão.
A Ministra Miriam Belchior deu um indicativo de
que até 30 de junho poderá ser resolvida em definitivo a questão da transposição. Portanto, fazemos um
pedido à Ministra Miriam Belchior e também ao Ministro Luís Inácio Adams no sentido de que resolvam a
questão ainda nesta semana a fim de que, depois da
viagem que fizeram esses mais de mil servidores, que
andaram três mil quilômetros de ônibus, de Rondônia
até aqui, possam levar a boa notícia para o Estado
de que a transposição vai acontecer, até o ano de 91.
Essa é a grande expectativa e é o que nós esperamos.
Nosso pedido, portanto, é que o Governo dê um
presente aos servidores que viajaram esses três mil
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quilômetros, deixando suas casas, seus lares, para
que possam voltar a Rondônia de alma lavada, com
uma resposta positiva do Governo, que, com isso, fará
justiça a um direito que é legítimo e que foi conquistado com muito esforço, resultado de um trabalho que
começou há mais de dez anos, com a mobilização dos
servidores e, depois, com a PEC aqui no Senado e na
Câmara Federal.
Portanto, fica aqui o nosso pedido, mais uma
vez, encarecidamente, à Ministra Miriam Belchior e
a toda sua equipe, ao Ministro Adams, para que possam realmente dar essa resposta positiva aos nossos
servidores, que já aguardam há muito tempo a solução desse fato.
Outro registro que faço é a carta-manifesto do
setor produtivo do Estado de Rondônia.
Na última terça-feira, dia 5, o setor produtivo de
Rondônia se reuniu para discutir questões estratégicas para o desenvolvimento de Rondônia. Ao final
do encontro, os participantes elaboraram uma carta-manifesto. A carta será enviada à Presidenta Dilma,
ao Ministro dos Transportes, Paulo Passos, ao Ministro
de Minas e Energia, Edison Lobão, à Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, aos Governadores
de Rondônia, Acre e Mato Grosso e à bancada federal
desses Estados para a viabilização dos projetos que
serão essenciais para o crescimento do Estado de
Rondônia e para o nosso País.
Participaram do encontro representantes das seguintes instituições: Federação do Comércio do Estado
de Rondônia, Federação das Indústrias de Rondônia
– Fiero, Basa, Banco do Brasil, Caixa Económica Federal, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
do Estado de Rondônia, Sebrae, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia, Federação das
Associações Comerciais do Estado de Rondônia – Facer, e Organização das Cooperativas do Brasil – OCB.
A carta aponta os entraves ao desenvolvimento
da economia de Rondônia aliado ao crescimento organizado do Estado nas próximas décadas, apontando
a busca de solução para graves problemas de infraestrutura que travam o crescimento do nosso Estado.
A carta aponta quatro temas de obras estratégicas para o crescimento do Estado: a construção
da ferrovia Transcontinental, a hidrovia do Madeira, a
internacionalização do aeroporto de Porto Velho e a
duplicação da BR-364.
Esses gargalos precisam ser repensados, sob
pena de estagnação da economia estadual nos próximos anos, num mundo cada vez mais competitivo.
Esse tema nós trouxemos aqui por várias vezes
debatendo a duplicaçaõ da rodovia 364, a restauração
da BR-364, a construção da ferrovia, mas iniciando em
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Porto Velho, de Porto Velho encontrando a malha ferroviária brasileira. É assim que vamos utilizar, de pronto,
de imediato, essa ferrovia que é tão importante não só
para o Estado de Rondônia, mas para a Amazônia e,
evidentemente, para todo o nosso País, principalmente com relação à produção de alimentos. Da mesma
forma, a hidrovia do Madeira. A hidrovia do Madeira é
importante, como é importante a internacionalização
do aeroporto de Porto Velho.
Portanto, quero aqui cumprimentar todos aqueles
que participaram da carta-manifesto do setor produtivo
do Estado de Rondônia. Desejo que tenhamos sucesso nessa nossa empreitada rumo ao desenvolvimento
do País, à geração de emprego, à geração de renda
e à diminuição do custo de vida, ao aumento da produção de alimentos no norte do País, enfim, na nossa
Amazônia.
Registro também o XV Conjus, Congresso Nacional da Juventude Socialista do PDT, que aconteceu
em Fortaleza nos dias 1º, 2 e 3 de junho. Cerca de 1,2
mil jovens pedetistas participaram desse evento, pedetistas do Brasil inteiro, que se reuniram para discutir
a política brasileira, o futuro do nosso País, o futuro
da nossa juventude e quais são as políticas públicas
que o nosso PDT pode e deve defender aqui no Senado e na Câmara dos Deputados nas eleições que
se avizinham. O evento contou com a presença do
Presidente do PDT, Carlos Lupi, do Secretário-Geral
do Partido, Manoel Dias, e de vários Deputados e lideranças do partido.
Houve a eleição do novo diretório da JS do PDT
e de sua nova executiva. Foi eleito Presidente o catarinense Luiz Marcelo Camargo para o mandato 20122014. Desejo muito sucesso ao catarinense Luiz Marcelo Camargo, que terá um trabalho muito grande à
frente da JS Pedetista, que faz um trabalho muito importante na consolidação da política do nosso partido,
na consolidação de políticas públicas do nosso PDT.
Rondônia foi representada por vinte jovens militantes da nossa juventude, coordenados pelo Presidente
estadual da JS/PDT-RO, Célio Lopes. Portanto, é a juventude que está participando ativamente da política
do nosso Estado de Rondônia e também da política
do nosso País, da política do nosso partido.
É assim que queremos ver o nosso PDT, caminhando cada vez mais unido, cada vez mais fortalecido,
mas com políticas públicas, com políticas que venham
fortalecer o nosso partido e que venham ajudar não
somente a juventude que estava lá presente, que estava lá trabalhando, mas toda a população brasileira.
Saúdo, mais uma vez, os nossos servidores do
Estado de Rondônia, que estão aqui em Brasília em
busca da transposição e dando apoio total à bancada
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federal. Isso ajuda a fortalecer a unidade da bancada
e a nos fortalecer perante o Ministério da Fazenda,
perante o Ministério do Planejamento, perante a Casa
Civil e também a AGU.
Quero cumprimentar o Governador Confúcio
Moura, que mobilizou todos esses servidores, junto
com os sindicatos, e estão aqui. Da mesma forma, a
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, que
disponibilizou recursos junto ao Estado para que esses mil servidores pudessem estar aqui hoje, desde
ontem, e ficarão até o final de semana defendendo a
transposição, que vai trazer também uma economia
muito grande para os cofres do Estado. E essa economia será revertida em melhoria de salários para
aqueles que continuaram no Estado e em melhorias
na saúde pública e na educação do ensino público do
Estado de Rondônia.
Portanto meus cumprimentos a todas as comitivas do nosso Estado de Rondônia. E mais uma vez
cumprimento os Deputados Estaduais e o nosso Governador Confúcio Moura.
Eram essas as minhas considerações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – Muito bem, Senador.
Agora, com a palavra, o Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo, mais uma
vez, esta tribuna especialmente para deixar registrada
nos Anais desta Casa a minha indignação quanto aos
abusos, às irregularidades e aos desmandos cometidos pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da
Construção Civil do Estado de Rondônia (Sticcero),
que representa a categoria de trabalhadores das usinas tanto de Jirau quanto de Santo Antônio.
Todos os Estados brasileiros e a nossa Capital
Federal acompanharam e assistiram, há poucos dias,
como assistiram, no ano passado, ao desmando e à
baderna feitos por alguns funcionários mascarados,
prejudicando obras tão importantes para o Brasil e de
relevância para o Estado de Rondônia, que são os dois
empreendimentos das usinas do rio Madeira, que vão
gerar desenvolvimento, progresso e emprego.
Infelizmente, estou fazendo aqui fazendo uma
denúncia com dados, com documentos. Estou aqui
fazendo uma denúncia. Infelizmente, muito dos fatos
que aconteceram em nosso Estado, a bandalheira que
aconteceu nos dois consórcios, nos dois empreendimentos, não ocorreu por culpa das empresas consorciadas e, sim, por conta de interesses da fatia que
cabe a cada sindicato.
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O que está acontecendo lá, Sr. Presidente, é
uma verdadeira farra com o dinheiro público, advindo das usinas. É uma obrigação constitucional que,
em qualquer empreendimento da construção civil, os
funcionários sejam obrigados a pagar a taxa para o
sindicato que os representa. É a farra com o dinheiro
público advindo das usinas do rio Madeira.
O sindicato está nas mãos de pessoas com má
índole e que se utilizam de vários procedimentos ilícitos para chegar à direção sindical, como aconteceu,
passando pelos olhos das autoridades do meu Estado,
sem levantar suspeita.
Dentre as inúmeras irregularidades que foram
denunciadas ao Ministério Público do Trabalho do Estado de Rondônia, destacam-se as ocorridas no último
pleito eleitoral, por exemplo, pagamento de aluguel de
avião para a campanha do então candidato a Deputado Federal, Itamar Ferreira.
Itamar Ferreira, ex-sindicalista, gogó da moralidade, utilizou dinheiro do sindicato para usar avião e
fazer campanha em nosso Estado de Rondônia. Isso
aconteceu nas eleições de 2010. Estou falando com
nota, documento e recibo. Não estou falando em vão.
Além de pagamentos com valores exorbitantes, com
locação de veículos, papelarias, postos de gasolina,
serviços de informática, até honorários advocatícios,
publicidades e propagandas, viagens e pagamentos
de diárias a pessoas estranhas ao quadro do Sticcero,
desse sindicato que representa a construção civil das
usinas do Estado de Rondônia.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as
irregularidades não param por aí. Os membros do
sindicato recebiam dinheiro da contribuição sindical,
dizem eles, em cash.
Mas, na verdade, os consórcios pagam e depositam na conta. Mas, de alguma maneira, essa mesma
diretoria, com despesas fraudulentas, com cheques
frios, criava despesas e movimentam em contas bancárias ou em conta compartilhada, como determina o
Ministério do Trabalho e Emprego.
Ao mesmo tempo, todo mundo sabe que dessa
conta compartilhada, como determina o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, e muitos criam despesas
fraudulentas, como acabei de citar.
Os membros da diretoria recebiam pagamentos
altíssimos de ajuda de custo por prestação de serviços
mensalmente; documentos referentes à prestação de
serviços não eram contabilizados; nas greves serviam
almoço para mil pessoas, mas colocavam nas despesas
como se fossem 4, 5, 6 mil pessoas participando da
greve; contratavam no papel ônibus. Assim é a forma
de muitos sindicatos por aí.
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Recordo-me, Sr. Presidente, quando era Governador do Estado de Rondônia. Infelizmente muitos
servidores não fiscalizam, mas se fiscalizarem vão
ver o que muitos pré-candidatos em época de eleição
municipal, como vai acontecer neste ano, como pré-candidatos às eleições estaduais, como aconteceu
há dois anos, fazem com dinheiro público, fazem com
dinheiro dos servidores. E muitos servidores, de boa
fé, ainda passam o chamegão para aprovar as contas
de muitos sindicatos. Tem alguns que são sérios, mas
nem todos, a exemplo do que estou citando aqui.
Ao mesmo tempo, as acusações que pesam
contra os membros do Sticcero que foram denunciados na Justiça do Trabalho de Rondônia e que agora
são investigadas pelo Ministério Público do Trabalho,
Ministério Público do Estado de Rondônia e pela Polícia Civil do nosso Estado são muito graves. Estima-se
que mais de R$5 milhões foram desviados nos anos
de 2010 e 2011, com apresentação de notas frias, notas geladas, com pagamentos irregulares, sem a convocação de assembleias e sem prestação de contas
dos recursos arrecadados. Enfim, nenhum benefício
revertido para o bem dos trabalhadores sindicalizados
dos dois empreendimentos.
Diante desse lamaçal de acusações, sugiro que
seja feita uma investigação minuciosa pelo Ministério
Público do Trabalho, pelo Ministério Público Estadual e
pela Polícia Civil do Estado de Rondônia, com a oitiva
de testemunhas e juntada de documentos, uma vez
que algumas dessas denúncias se encontram transitando nesses órgãos e já foram veiculadas diversas
vezes na mídia local e, até o momento, a Justiça e os
órgãos de fiscalização não se manifestaram. Sugiro
que sejam ouvidos os associados para saber quais os
benefícios oferecidos pelos sindicatos e o que foi feito
com o dinheiro, que se evaporou, como tem acontecido
na denúncia e nos papéis que tenho em mãos.
Sugiro que o Ministério do Trabalho e do Emprego,
que tem à frente o competente Deputado Brizola Neto,
também faça uma fiscalização dura e reveja as autorizações de criação de novos sindicatos simplesmente para criar despesas de fachada, ao mesmo tempo
onerando aquilo que poderia trazer benefícios sociais
para todos os funcionários da categoria. Foi criada no
País uma fábrica de sindicatos, pois cada categoria
possui dois ou três que a representam. Infelizmente,
temos muitos que são de “malas”, a exemplo desses
que aqui estou denunciando.
Por fim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
sugiro que seja feita uma apuração dos repasses feitos aos consórcios, uma vez que cumprem legalmente
com os repasses para poder evitar os transtornos que
viveram nas greves, nos fechamentos, nas badernas,
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nas queimações, no caos criado nos dois empreendimentos, tanto na usina de Santo Antônio quanto na
de Jirau. Ao mesmo tempo, sugiro que seja feito um
confronto para que possamos verificar, com o repasse
das usinas, para que lado e de que maneira os sindicatos estão colocando esse dinheiro, se é da maneira
fraudulenta como fizeram até agora.
Por que estou fazendo essa denúncia hoje com
esses dados de 2010 e 2011? Porque se aproximam
as eleições municipais de 2012. Mais uma vez vai haver farra com dinheiro público, mais uma vez vai haver
farra com um dinheiro que poderia ser dividido entre os
próprios servidores que fazem parte dessa categoria.
É por isso que estamos, aqui, fazendo essa denúncia,
uma vez que ela chegou, há poucos dias, a minhas
mãos. Portanto, falo às autoridades do Ministério do
Trabalho, da Promotoria, do Ministério Público. Que
possam urgentemente verificar essas denúncias feitas desta tribuna e, ao mesmo tempo, verificar de que
maneira estão sendo aplicados esses recursos, para
acabar de vez com esses desmandos de nota fria e
ao mesmo tempo de dinheiro, que está sendo utilizado
para promover algum sindicalista “mala’, de passagem,
como este que citei aqui, para que não venha, mais uma
vez a ser beneficiado com o dinheiro dos servidores.
Além disso, Sr. Presidente, nem tudo é denúncia.
Quero aqui também hoje parabenizar a Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que recebeu hoje de manhã toda a Bancada de Rondônia, os três Senadores
e os oito Deputados Federais, e os sindicalistas que
aqui estiveram e que acompanham, passo a passo, a
transposição dos servidores do nosso Estado. Ela se
comprometeu de, junto com o Ministério da Fazenda,
repassar, nos próximos dois dias, a documentação
para que o nosso Advogado-Geral da União, o Ministro Luís Adams, possa urgentemente dar o parecer final e contemplar os servidores públicos do Estado de
Rondônia, se Deus quiser, até 1991. Também fomos
recebidos por Gilberto Carvalho, Secretário-Geral da
Presidência, que se prontificou em ajudar.;
Mas, ao mesmo tempo, nós buscamos um parecer do ex-Ministro, que está advogando, pago pelos
sindicatos. E o ex-Ministro no parecer também foi claro: nós temos direito, como os demais Estados da região Norte, que eram Territórios, Roraima e Amapá; e
Rondônia não foi beneficiado com isso, foi injustiçado.
Até 1987 está garantido. Para os policiais militares,
até 1991. Mas, ao mesmo tempo, ficou comprovado que
a União paga e pagava esses servidores do Estado
de Rondônia até 1991. Nós esperamos ser atendidos.
Portanto, o Ministro da Advocacia Geral da União,
Luís Adams, assumiu o compromisso de que nos pró-
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ximos dias fará o possível para dar esse parecer final
para que o Ministério do Planejamento possa trabalhar.
Infelizmente, passou-se um ano. Infelizmente,
passou mais um ano após a assinatura da Presidente Dilma, em julho do ano passado em nosso Estado.
Quando se quer, as coisas acontecem.
Aqui quero fazer uma retrospectiva. Em 2002,
disputei as eleições de Governador do Estado de
Rondônia.
Naquela época existiam no meu Estado 10 mil
pais de família desesperados, que perderam o emprego, e alguns deles, infelizmente, se suicidaram e outros
vieram a falecer por enfarte, no desespero, por, depois
de 20 anos, perder a estabilidade, perder o emprego
no setor público.
Eu assumi um compromisso na campanha de
2002 que, se houvesse um caminho, houvesse uma
brecha e houvesse uma opção, eu reintegraria os demitidos nos quadros do Estado de Rondônia. Pois tanto,
fui vencedor das eleições de 2002, assumi o cargo em
2003 e o primeiro ato que eu fiz, no começo da minha
gestão, foi vir ao Supremo Tribunal de Justiça, juntamente com as categorias sindicais, para buscar um
acordo com esses servidores, sindicalistas e o próprio
Judiciário e reintegramos esses demitidos.
Foi uma ação de governo, foi uma decisão tomada em que havia vontade que acontecesse, mas o
que nós assistimos, muitas vezes, é uma decisão de
governo em que falta vontade que, na verdade, aconteça. Esses servidores que perderam o emprego, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, voltaram a ter a
credibilidade, voltaram a ter um salário digno e voltaram a fazer parte da sociedade com a cabeça erguida, sabendo que trabalharam para o Estado e foram
recompensados quando eu os reintegrei no quadro
geral do Estado de Rondônia.
Da mesma maneira é a PEC da Transposição, só
falta vontade, só falta uma decisão política. Caminho
tem. Mas, no entendimento da legislação, é até 1987;
mas, no entendimento político, pode também passar
para os quadros da União até 1991. Esse seria o maior
presente que a nossa Presidente Dilma estaria dando
para o Estado de Rondônia.
Por mais que eu fale aqui das usinas, que já estão na fase final; por mais que eu comente aqui das
usinas, todo mundo sabe que hoje o Estado de Rondônia, Porto Velho, vive momentos difíceis. A criminalidade aumentou consideravelmente. Há um inchaço na
cidade. A área da saúde, infelizmente, virou um caos.
O quero aqui, deste plenário, pedir a nossa Presidente Dilma e à Ministra do Planejamento, Miriam, e
toda sua equipe, que deem um presente aos servidores
públicos do Estado de Rondônia; que deem um pre-
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sente para o povo do Estado de Rondônia para compensar os anos em que o Estado de Rondônia pagou
os salários dos servidores, assumindo-o até 1991, mas
que era obrigação do Governo Federal.
Se isso ocorrer, será um presente àquelas pessoas que trabalharam 20 anos, 25 anos, 30 anos e para
aquela família que já perdeu o pai e a mãe que trabalhavam no setor público ou mesmo que tenham perdido
um filho. Que deem como presente a aposentadoria,
assumindo todos os ônus provenientes da transposição, com certeza, lhes trará segurança e garantia para
que eles possam dormir tranquilos e ter um salário no
final do mês sem correr o risco de depender do Instituto
de Previdência do Estado de Rondônia (Iperon). Nos
governos passados, sumiram com o dinheiro sumido,
desviaram o dinheiro, não pagaram. A não ser no período de 2003 a 2010, quando eu era Governador do
Estado de Rondônia.
O Governo do Estado de Rondônia, infelizmente,
se ficar sem a transposição, nos próximos meses, já
correrá o risco de ter a folha de pagamento atrasada.
Conforme documentos que chegaram em minhas mãos,
o Iperon já se encontra há dois meses sem repasse da
obrigação previdenciária que o Estado tem para com
os seus servidores públicos.
Então, faço um pedido à Presidente Dilma para
que, com nossa bancada que dá sustentação aqui em
Brasília e em nível nacional, com a população do Estado de Rondônia, assuma de vez até 1991 e também
dê a eles uma aposentadoria com tranquilidade e que
possam viver em paz onde quiser e achar melhor na
tranquilidade para, não de criar os filhos que já estão
grandes, criar seus netos como queiram.
Então, parabéns aos servidores que se deslocaram do Estado de Rondônia e vieram para cá...
Sr. Presidente, peço mais dois minutos para fechar meu discurso.
(Interrupção do som.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado, Sr. Presidente.
Eu quero aqui parabenizar os servidores públicos que, mais uma vez, se deslocaram do Estado de
Rondônia até esta Capital federal para pressionar os
órgãos e os Ministérios responsáveis por esse parecer,
para fazer a publicação da instrução normativa e, ao
mesmo tempo, poder levar para casa a garantia dessa estabilidade, dessa transposição tão esperada por
todos os servidores do Estado de Rondônia.
Peço que Deus ilumine essas autoridades. Vamos
aqui pedir a todas as pessoas, senhores e senhoras,
jovens e crianças que, nas suas orações, coloquem
o nome dessas autoridades para que Deus possa ilu-
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miná-las e dar como presente para Rondônia a transposição tão desejada.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB
– RJ) – Muito bem, Senador Ivo Cassol!
Concedo a palavra agora ao nosso Líder, Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, uso esta tribuna para prestar
um merecido tributo ao grande advogado, acadêmico
e Ministro Humberto Gomes de Barros, alagoano de
Maceió, que faleceu na sexta-feira, dia 8 de junho, mês
dos três Santos, Santo Antônio, São Pedro e São João,
como ele gostava de chamar.
Cumpro o dever cívico de homenagear um brasileiro honrado, exemplo de caráter, de retidão e de
seriedade. Emocionado, Sr. Presidente, digo adeus a
um fraternal amigo que deixa muitas saudades.
Tive o privilégio de conhecê-lo e de aprender com
o excepcional humanista que foi Humberto Gomes de
Barros. Seu carisma, sua inteligência, sua conversa
agradável, seu jeito simples e o constante bom humor
eram especialmente cativantes. No trato pessoal, não
distinguia entre o humilde e o poderoso, concedendo a
ambos a mesma deferência e gentileza. Era, por isso,
querido de todos.
Aos 18 anos de idade, saiu de Maceió para o
Rio de Janeiro, onde, no ano de 1962, formou-se em
Direito pela respeitável Universidade do Brasil. Logo
depois, veio morar em Brasília, tornando-se um dos
primeiros advogados da Capital Federal, construindo
inabalável reputação profissional e pessoal.
Integrou e participou ativamente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), como membro do Conselho
Federal e do Conselho Seccional do Distrito Federal,
neste último por oito biênios consecutivos.
Foi Procurador-Geral do Distrito Federal no período de 1985 a 1988, quando, entre outras medidas
importantes, criou e instalou a Defensoria Pública, além
de instituir o primeiro órgão jurídico brasileiro especializado na defesa do meio ambiente e de realizar, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o primeiro concurso público para ingresso na carreira de Procurador do
Distrito Federal.
Em 1991, foi nomeado Ministro do recém-criado
Superior Tribunal de Justiça (STJ), exercendo a Magistratura durante 17 anos, com grande sensibilidade
jurídica e social.
Humberto Gomes de Barros se preocupava com o
caráter humanitário das decisões judiciais e repudiava
o desvirtuamento do processo para servir de armadilha,
para surpreender os mais pobres e os desavisados.
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Muito acatado no meio jurídico, sempre foi reconhecido como um magistrado acessível e como crítico
dos votos longos e da erudição exagerada. No intervalo
das sessões de julgamento, tinha o hábito de escrever
cordel, extravasando sua alma de poeta nordestino.
Para ele, Literatura e Direito constituíam dois universos
paralelos, em que um não interferia no outro. Dizia que
tentava ser um juiz correto e justo, e isso não excluía
que fosse também um juiz bem-humorado e que esse
bom humor fosse despejado na Literatura.
Por escolha unânime de seus pares, assumiu a
Presidência do STJ, já perto de completar 70 anos. Na
sua curta gestão, regulamentou os procedimentos de
tramitação e julgamento dos recursos especiais repetitivos, criou o Núcleo de Procedimentos Especiais e
prestigiou o processo de interiorização da Justiça Federal como forma de aproximar a instituição dos cidadãos, inaugurando a 7ª Vara da Seção Judiciária de
Alagoas, no Município de União dos Palmares.
Com a eficiência que caracterizou sua passagem
pela Magistratura, exerceu as funções de Ministro do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e de Corregedor-Geral
da Justiça Eleitoral.
Adotou como norte de sua vida o antigo e sempre
atual ensinamento de Justiniano: viver honestamente,
não ofender a ninguém e dar a cada um o que é seu.
A reputação de julgador imparcial que praticava
os melhores valores morais o levou para a Comissão
de Ética da Presidência da República, da qual teve
de se afastar em julho do ano passado, com a saúde
abalada, bastante abalada.
Humberto Gomes de Barros, Presidente, também
se destacou como exímio escritor e, nessa condição, era
referência na vida cultural e membro da Academia Alagoana de Letras e da Academia Brasiliense de Letras.
Ao tomar posse na Academia Alagoana de Letras, brincou, dizendo que já era vitalício e, naquele
momento, se tornava também imortal.
Em sua obra, merece destaque o livro Usina Santa Amália, escrito em forma de cordel, para contar a
saga do coronel Laurentino Gomes de Barros, seu avô.
Ali, ao explicar por que um sujeito que vive no
Planalto Central resolveu cuidar de coisas que não
mais lhe diziam respeito, deixou registrada sua perene
fidelidade pela terra natal: “Ao contrário do que afirma
o provérbio, posso dizer de Alagoas: longe dos olhos,
dentro do coração”.
Nem a doença, nem a internação na UTI o impediram de concluir o livro Sexta-feira 13 – Memórias do
Tiroteio, onde conta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, suas
impressões sobre o episódio histórico do impeachment
do Governador Muniz Falcão, em Alagoas, no qual seu
pai, Carlos Gomes de Barros, foi gravemente ferido.
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O cronista e jornalista Ênio Lins, num comovente
artigo, publicou, antecipadamente, a orelha que escreveu para o livro, ainda inédito, o qual classificou de
bela obra literária. Certamente o é.
Todos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que conheceram Humberto Gomes de Barros, sem nenhuma dúvida e exceção, receberam com muita tristeza
a notícia de sua morte.
A atenção e a dedicação à família e às amizades
que fez e soube conservar marcaram sua trajetoria de
vida, como se pode ver na dedicatória do livro Usina
Santa Amália:
Aos meus pais, Carlos Gomes de Barros
e Laura Lima Gomes de Barros, saudade que
só faz crescer.
Para Yvette, Humberto, Lícia, Raquel,
Carlos Adolfo e subprodutos, pelo tempo
que USINA nos roubou.
Para Anamália, Vera, Guy, Manoel,
Cau, Tonho Areias, primos a quem a USINA tornou irmãos.
Ao compadre (de fogueira) Paulo Palmeira e demais filhos do Alto Camaragibe,
também irmãos.
Expresso, Sr. Presidente, agradecendo a deferência de V. Exª, mais uma vez, a minha admiração, o
meu afeto e o meu respeito por esse notável alagoano,
jurista e poeta, amigo de longa data, que foi Humberto
Gomes de Barros, cujo exemplo de vida todos nós temos o dever de honrar e o dever de preservar.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB
– RJ) – Senador Renan Calheiros, justa homenagem
e justo o reconhecimento.
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A Presidência designa o Deputado Ronaldo Caiado como membro suplente, em substituição ao Deputado Augusto Coutinho, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 568,
de 2012, conforme Ofício nº 147, de 2012, da Vice-Liderança dos Democratas na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 147-L-Democratas/12
Brasília, 12 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ronaldo Caiado para integrar, como membro suplente, a
Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida
Provisória nº 568/12, em substituição ao Deputado
Augusto Coutinho.
Respeitosamente, – Deputado Rodrigo Maia,
Vice-Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB
– RJ) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional
os Seguintes ofícios, todos encaminhando relatórios de
gestão fiscal, referentes ao 1º quadrimestre de 2012:
Of. TRT7. GP nº 374/2012
Fortaleza, 30 de maio de 2012
Em cumprimento ao disposto no artigo 118 da
Lei nº 12.465/2011 (LDO 2012), encaminhamos, em
anexo, a cópia do DOU com a publicação do Ato 153
desta Presidência, que divulga o Relatório de Gestão
Fiscal, anexo I, deste Regional, referente ao 1º quadrimestre de 2012.
Na oportunidade, apresentamos o nosso respeito e admiração. – Cláudio Soares Pires, Desembargador Presidente do Tribunal Regional do trabalho
da 7ª Região.
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Of. nº 63/2012/Sercont-Secof
Curitiba, 31 de maio de 2012
Assunto: Encaminhamento do Relatório de Gestão
Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2012.
Comunicamos a Vossa Excelência que este Órgão
Trabalhista, em cumprimento ao disposto no art. 54,
da Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), de 4-5-2000, publicou o Relatório de Gestão
Fiscal referente ao período de maio/2011 a abril/2012,
no DOU nº 102, de 28 de maio de 2011, página 160
e 161, seção 1.
Em cumprimento ao disposto no art. 118 da Lei
nº 12.465/2011 (LDO 2012) e do § 2º, art. 55, da Lei
Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 4-5-2000, encaminhamos cópia do Relatório
de Gestão Fiscal relativo ao 1º quadrimestre de 2012.
Respeitosamente, – Vilmar José Siqueira, Diretor da Secretaria de Contabilidade, Orçamento e
Finanças.
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Anexo ao Ofício nº 63/2012/Sercont-secof:
1) Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo
da Despesa com Pessoal – Anexo I e Portaria JP nº
61/2012 TRT 9ª Região.
PORTARIA JP Nº 61, DE 24 DE MAIO DE 2012
A Desembargadora Federal do Trabalho, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região,
usando de suas atribuições legais, diante do disposto
no art. 25 do Regimento Interno e do contido no Memorando nº 84/2012/SERCONT-SECOF,
Resolve determinar a publicação do anexo Relatório de Gestão Fiscal, referente ao período de maio/2011
a abril/2012, nos termos do art. 55, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000.
Rosemarie Diedrichs Pimpão, Desembargador Federal do Trabalho Presidente do TRT 9ª Região.
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Ofício nº 261/2012/GP
Maceió, 29 de maio de 2012
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal do TRT da 19ª
Região.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao estabelecido na Lei Complementar nº 101/2000, encaminho a Vossa Excelência o
Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal Regional do
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Trabalho da 19ª Região, referente ao primeiro quadrimestre de 2012, compreendendo o período de maio
de 2011 a abril de 2012, o qual foi publicado no Diário
Oficial da União – Seção I, em 25-5-2012, p.218, conforme cópia anexa.
Atenciosamente, Vanda Maria Ferreira Lustosa,
Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 19ª Região.
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Of./TRT/GP/nº 99/2012
Campo Grande, 28 de maio de 2012
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – maio de 2011
a abril de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, em atendimento
ao disposto no art. 118 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto
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de 2011, o Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal,
relativo ao período de maio de 2011 a abril de 2012.
Colho o ensejo para manifestar votos de elevado
apreço e distinta consideração.
Respeitosamente, – Marcio Vasques Thibau de
Almeida, Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – Os expedientes vão à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e serão publicadas no Diário do Senado Federal de 13 de
junho do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB
– RJ) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Ofício n° 41, de 2012-CN (n° 2.574, de 2012, na
origem), encaminhando o Relatório de Gestão Fiscal
do Conselho da Justiça Federal referente ao 1º quadrimestre de 2012.
É a seguinte o Ofício:

Quarta-feira 13

Ofício nº 41, de 2012-CN
Ofício nº CF-OFI-2012/02574
Brasília, 5 de junho de 2012
Assunto: Documentos operacionais sobre relato de
atividades
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Relatório de
Gestão Fiscal do Conselho da Justiça Federal referente ao 1º quadrimestre de 2012, conforme determina o
art. 118 da Lei nº 12.465/2011 – Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012.
Respeitosamente, – Ministro Ari Pargendler,
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – A matéria vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB
– RJ) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário de
tramitação da matéria:
Leitura: 12-6-2012
até 17/6 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
até 2/7 prazo para apresentação de relatório;
até 9/7 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 16/7 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento
do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 13 de junho do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB
– RJ) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas aos seguintes Projetos de Lei do Senado:
– Nº 652, de 2011-Complementar, do Senador Gim
Argello, que modifica as Leis nº 8.212 e 8.213,
de 24 de julho de 1991, para dispor sobre a aposentadoria especial dos garçons; e
– Nº 672, de 2011, de iniciativa da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que
institui contribuição devida pelos aposentados
e pensionistas do regime geral de previdência
social para os fins que especifica.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 197, DE 2012
Altera o art. 39 da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, o Código de Defesa
do Consumidor, para proibir a cobrança de
Tarifa de Cadastro e Abertura de Crédito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso XIV:
Art. 39. ..................................................
..............................................................
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XIV – cobrar tarifa de cadastro e abertura de crédito, sob qualquer designação. (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Houve consideráveis avanços nas normas sobre
cobrança de tarifas pela prestação de serviços por
parte das instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Ao dividir os serviços em essenciais, prioritários, especiais e diferenciados, o Conselho Monetário Nacional
estabeleceu regras para a cobrança e exigiu transparência por parte das instituições financeiras, com base
na Lei nº 4.595, de 1964.
Todavia, ao contrário do que dispõe a Resolução
nº 3.919, de 2010, do Conselho Monetário Nacional,
consideramos que o cadastro e a abertura de crédito não são serviços prioritários ou sequer essenciais
prestados ao cliente. Na verdade, o cadastro para a
abertura de crédito é uma despesa indireta da atividade financeira de emprestar recursos. O cadastro e a
pesquisa em bancos de proteção ao crédito são ônus
a serem suportados pelo fornecedor, pois diminuem o
risco do negócio da instituição financeira.
Dessa forma, juizados e órgãos de defesa do
consumidor em todo o País já se manifestam contrários à cobrança dessa tarifa por parte das instituições
financeiras, considerando-a abusiva. Para proibi-la de
forma clara e definitiva, evitando, assim, os questionamentos jurídicos, é que apresentamos o presente
projeto de lei e pedimos apoio dos nobres pares. – Senador Jorge Viana.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços, dentre outras práticas abusivas:
I – condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades
de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos
e costumes;
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III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância
do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços;
V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
VI – executar serviços sem a prévia elaboração
de orçamento e autorização expressa do consumidor,
ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;
VII – repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de
seus direitos;
VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer
produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas
específicas não existirem, pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada
pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial (Conmetro);
IX – deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo
inicial a seu exclusivo critério;
IX – recusar a venda de bens ou a prestação de
serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los
mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de
intermediação regulados em leis especiais; (Redação
dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
X – (Vetado).
X – elevar sem justa causa o preço de produtos
ou serviços. (Incluído pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)
XI – Dispositivo incluído pela MPV nº 1.890-67,
de 22.10.1999, transformado em inciso XIII, quando
da converão na Lei nº 9.870, de 23.11.1999
XII – deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu
termo inicial a seu exclusivo critério.(Incluído pela Lei
nº 9.008, de 21.3.1995)
XIII – aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. (Incluído
pela Lei nº 9.870, de 23.11.1999)
Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras
grátis, inexistindo obrigação de pagamento.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos;
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, cabendo a última
decisão terminativa).
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 198, DE 2012
Altera o art. 28 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, para dispor sobre a isenção da contribuição previdenciária sobre
os valores recebidos a título de aviso prévio indenizado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea e do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida do
seguinte item 10:
“Art. 28. ................................................
..............................................................
e) ..........................................................
..............................................................
10. recebidas a título de aviso prévio indenizado;
.....................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Como se sabe, o aviso prévio indenizado é uma
indenização paga pelo empregador quando este demite, unilateralmente, o empregado, sem justa causa
e sem o cumprimento do aviso prévio trabalhado. Desta indenização resulta também o pagamento de um
doze avos de décimo terceiro salário indenizado e de
um doze avos de férias indenizadas previstos em lei,
salvo números maiores de dias de aviso prévio e de
avos acordados em convenção ou acordo de trabalho.
O artigo 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de
dezembro de 1997, elenca quais verbas indenizatórias
devidas ao trabalhador em que não há incidência da
contribuição previdenciária, como, por exemplo: as férias indenizadas e o seu adicional de um terço a mais
do que o salário normal; a indenização de que trata
o art. 479 da CLT; o valor correspondente à dobra da
remuneração de férias etc. Ainda que o aviso prévio
indenizado seja também uma verba indenizatória, infelizmente, não consta desta relação. Com isso, a Receita Federal do Brasil vem exigindo o pagamento da
contribuição previdenciária sobre esses valores.
Contrariamente a essa prática, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) vem firmando jurisprudência no
sentido de que o aviso prévio indenizado não integra a
base de cálculo da contribuição previdenciária.
Nesse contexto, com o intuito de por fim a uma
insegurança jurídica, o presente projeto de lei determina que os valores referentes ao aviso prévio indeniza-
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do não integram o salário-de-contribuição e, portanto,
sobre eles não incide qualquer tributo previdenciário,
reiterando-se sua natureza indenizatória.
Pelas razões expostas, esperamos contar com o
apoio de nossos ilustres Pares para a aprovação deste
projeto de lei. – Senador Blairo Maggi.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá
outras providências
....................................................................................
CAPÍTULO IX
Do Salário-de-Contribuição
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob
a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
II – para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência
Social, observadas as normas a serem estabelecidas
em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III – para o contribuinte individual: a remuneração
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício
de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).
IV – para o segurado facultativo: o valor por ele
declarado, observado o limite máximo a que se refere
o § 5o. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).
§ 1º Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do
mês, o salário-de-contribuição será proporcional ao
número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2º O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição.
§ 3º O limite mínimo do salário-de-contribuição
corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da

181

Junho de 2012

categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o
mês. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
§ 4º O limite mínimo do salário-de-contribuição
do menor aprendiz corresponde à sua remuneração
mínima definida em lei.
§ 5º O limite máximo do salário-de-contribuição
é de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros),
reajustado a partir da data da entrada em vigor desta
Lei, na mesma época e com os mesmos índices que
os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. 12
§ 6º No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da data de publicação desta Lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de
lei estabelecendo a previdência complementar, pública
e privada, em especial para os que possam contribuir
acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo.
§ 7º O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-de-contribuição, exceto para o
cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei n° 8.870, de 15.4.94)
§ 8º Integram o salário-de-contribuição pelo
seu valor total: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de
10.12.97).
a) o total das diárias pagas, quando excedente a
cinqüenta por cento da remuneração mensal; (Alínea
acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
b) (VETADA na Lei nº 9.528, de 10.12.97).
§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para
os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação dada pela
Lei nº 9.528, de 10.12.97)
a) os benefícios da previdência social, nos termos
e limites legais, salvo o salário-maternidade; (Redação
dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de
30 de outubro de 1973;
c) a parcela “in natura” recebida de acordo com
os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos
da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias
indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação
das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada pela Lei nº
9.528, de 10.12.97).
e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de
1 a 5 acrescentados pela Lei nº 9.528, de 10.12.97
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1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço,
anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não
optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata
o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata
o art. 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma
dos arts. 143 e 144 da CLT; (Redação dada pela Lei
nº 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os
abonos expressamente desvinculados do salário; (Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
(Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata
o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984;
(Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale-transporte,
na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local
de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da
CLT; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração
mensal;
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga
nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da
empresa, quando paga ou creditada de acordo com
lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS
e do Programa de Assistência ao Servidor Público-PASEP; (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de
10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao
empregado contratado para trabalhar em localidade
distante da de sua residência, em canteiro de obras ou
local que, por força da atividade, exija deslocamento e
estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho; (Alínea acrescentada
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de
complementação ao valor do auxílio-doença, desde
que este direito seja extensivo à totalidade dos em-
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pregados da empresa; (Alínea acrescentada pela Lei
nº 9.528, de 10.12.97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o
art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965;
(Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago
pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT;
(Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou
por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados
e dirigentes da empresa; (Alínea acrescentada pela
Lei nº 9.528, de 10.12.97)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado
e utilizados no local do trabalho para prestação dos
respectivos serviços; (Alínea acrescentada pela Lei nº
9.528, de 10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em
conformidade com a legislação trabalhista, observado
o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Alínea
acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa
de estudo, que vise à educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às
atividades desenvolvidas pela empresa, à educação
profissional e tecnológica de empregados, nos termos
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei nº 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela
salarial; e (Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa
de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse
5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez
e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; (Incluído pela Lei nº
12.513, de 2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de
aprendizagem garantida ao adolescente até quatorze
anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)
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v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea acrescentada pela Lei
nº 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8º do art. 477
da CLT. (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de
10.12.97)
§ 10. Considera-se salário-de-contribuição, para
o segurado empregado e trabalhador avulso, na condição prevista no § 5º do art. 12, a remuneração efetivamente auferida na entidade sindical ou empresa de
origem. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528,
de 10.12.97)
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 199, DE 2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação), para dispor sobre o caráter público dos trabalhos acadêmicos de conclusão de curso na educação superior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Capítulo IV do Título V da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido
do seguinte art. 57-A:
“Art. 57-A. Os trabalhos acadêmicos de
conclusão de curso têm caráter público, após
a devida avaliação e eventuais aperfeiçoamentos de seu autor, nos prazos estipulados nos
regimentos das instituições de ensino.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após
a data de sua publicação.
Justificação
De acordo com o art. 206, VII, da Constituição
Federal, o ensino deve ser ministrado com a observação do princípio da garantia do padrão de qualidade.
Com efeito, as políticas públicas no campo educacional
têm-se voltado cada vez mais para a melhoria da qualidade dos trabalhos desenvolvidos nas instituições de
ensino. A percepção sobre o valor da educação, sob a
perspectiva individual e social, cresce aceleradamente,
o que nos leva a buscar caminhos de honestidade e
excelência na área acadêmica.
Uma importante contribuição para esse esforço
consiste em tornar públicos todos os trabalhos acadêmicos realizados ao final dos cursos superiores. É
certo que as dissertações de mestrado e as teses de
doutorado são defendidas publicamente e sua divul-
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gação se faz por meio das bibliotecas das instituições
de ensino, dos próprios programas de pós-graduação
e das agências de financiamento à pesquisa, na forma virtual e/ou na tradicional apresentação de folhas
encadernadas.
Contudo, essa prática consagrada não existe a
respeito dos trabalhos finais dos demais cursos, inclusive das monografias de graduação, ainda que haja
exceções, por iniciativas de algumas instituições de
ensino ou de segmentos que as compõem.
Essa displicência com a divulgação dos trabalhos
acadêmicos de conclusão dos cursos tem sido responsável por práticas abusivas e desonestas de compra
de monografias e plágio. Com a difusão do acesso à
internet, fatos dessa natureza tornaram-se mais fáceis,
o que põe em dúvida a lisura dos processos de avaliação do conhecimento dos formandos. Nesse contexto,
os professores são seriamente ofendidos, assim como
os demais alunos, que se esforçaram para desenvolver
seus trabalhos de forma honrada. Já o autor do trabalho ilícito compromete a qualidade de sua própria
formação. Em suma, toda a sociedade perde com isso.
Esta proposição acrescenta um artigo ao capítulo
relativo à educação superior da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB), para determinar que os
trabalhos acadêmicos de final de curso tenham caráter
público. Naturalmente, fica respeitada a sua avaliação e
eventuais aprimoramentos que seu autor deva efetuar.
Para evitar a indefinição da divulgação dos trabalhos, a
norma prevê a criação de prazos sobre a matéria nos
regimentos das instituições de ensino.
Temos a convicção que a lei proposta trará mais
garantias sobre a honestidade dos processos finais de
avaliação acadêmica. Dessa forma, contribuirá para a
melhoria da qualidade da educação superior no País.
Em vista dos argumentos expostos, peço às Senhoras Senadoras e aos Senhores Senadores seu
voto favorável à aprovação deste projeto. – Senador
Blairo Maggi.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
....................................................................................
TÍTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de
Educação e Ensino
....................................................................................
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CAPÍTULO IV
Da Educação Superior
....................................................................................
Art. 57. Nas instituições públicas de educação
superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito
horas semanais de aulas.(Regulamento)
....................................................................................
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 200, 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. ..............................................
§ 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
pelo prazo de um mês e não poderá ser tor-
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nado 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 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”.
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.
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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
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.

§ 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)
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)

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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)

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
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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.
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 201, DE 2012
Altera os arts. 27 e 116 da Lei nº 8.666,
de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências, para condicionar a
contratação de pessoa jurídica pelo Poder
Público à concessão de licença-maternidade de 6 (seis) meses às suas empregadas
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 27 e 116 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 27. ................................................
..............................................................
VI – comprovação de que a pessoa jurídica concede licença-maternidade de 6 (seis)
meses às suas empregadas, participando ou
não do Programa Empresa Cidadã, criado pela
Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008.” (NR)
“Art. 116. ..............................................
..............................................................
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§ 7º É vedado celebrar contrato de gestão, convênio, termo de parceria, contrato de
repasse, acordo, ajuste ou outro instrumento
congênere com pessoa jurídica que não atenda ao disposto no inciso VI do art. 27.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, não se aplicando a contrato e a contrato
de gestão, convênio, termo de parceria, contrato de repasse, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere
em vigor, salvo na hipótese de posterior renovação ou
prorrogação.
Justificação
A ampliação da licença-maternidade para seis
meses é conquista de irrecusável valor alcançada pela
sociedade brasileira. Resulta de projeto de lei elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em parceria
com a ex-Senadora Patrícia Saboya, patrocinadora da
proposição no Parlamento. O esforço resultou na Lei
nº 11.770, de 9 de setembro de 2008.
A Lei em causa cria a figura da Empresa Cidadã.
Ao passar a conceder os dois meses suplementares de
licença-maternidade às suas trabalhadoras, a empresa é compensada pela isenção fiscal de valor correspondente ao custo do benefício estabelecido pela lei.
Em virtude de veto presidencial ao artigo pertinente, as trabalhadoras de micro e pequenas empresas
foram excluídas da possibilidade de serem beneficiadas,
conforme previa o Projeto aprovado pelo Congresso
Nacional. Assim, somente médias e grandes empresas podem ser incluídas na categoria de Empresas
Cidadãs, e usufruir da isenção fiscal.
Além de criar mecanismo capaz de estimular a
adesão do empresariado nacional à relevante medida,
a Lei nº 11.770, de 2008, ampliou para seis meses a
licença-maternidade das servidoras públicas federais.
Na mesma rota, dada a forte evidência científica a demonstrar a validade da iniciativa, vinte e cinco estados
da Federação, além do Distrito Federal, tomaram a
decisão de ampliar para seis meses a licença-maternidade de suas servidoras. Cerca de 150 Municípios
também o fizeram. As empresas de médio e grande
porte avançam progressivamente na direção da massiva adesão ao Programa Empresa Cidadã. Mais de
10.000 delas já concedem os dois meses extras de
licença-maternidade às suas funcionárias. O saldo da
conquista mostra que o processo de conscientização
do empresariado ganha consistência.
A licença-maternidade de seis meses é procedimento de elevado alcance social e econômico para
o País. Viabiliza direitos fundamentais, indispensáveis
à transformação qualitativa que a sociedade brasileira
está a merecer. Propicia à mulher o direito de exercer,
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em plenitude, a nobre função da maternidade, num
período decisivo e insubstituível para o novo ser humano em formação. É nesse período que o cérebro
cresce e se diferencia mais rapidamente, numa complexa fenomenologia estruturante. Fenômeno do qual
depende a evolução neuropsicomotora da criança, seja
pela estimulação sensorial advinda, principalmente,
dos cuidados maternos, mas também dos paternos,
seja pela nutrição adequada provida pelo aleitamento materno, fonte incomparável de nutrientes e outras
substâncias dotadas de capacidade preventiva, que
protege contra as doenças mais frequentes nos primeiros anos de vida.
Graças à combinação de tantos componentes
concebidos pela natureza para acolher com respeito
e dignidade a nova criatura, a licença-maternidade
de seis meses é essencial para a criação do vínculo
afetivo entre a criança e os integrantes do útero social
que a circunda, pressuposto para o desenvolvimento
equilibrado da personalidade, da cognição e das originalidades potenciais que culminarão no surgimento
de adultos saudáveis, competentes, produtivos, responsáveis e éticos. O impacto econômico favorável a
curto, médio e longo prazo é incontestável.
Se o Estado brasileiro proclama o caráter prioritário de tal investimento, a ponto de havê-lo convertido em
lei, cumpre fazer da concessão da licença-maternidade
de seis meses à mãe trabalhadora um pré-requisito
inegociável a ser exigido pelo poder público, quando
da contratação de obras e serviços ou da aquisição
de bens com o particular.
É uma questão de coerência ética sobre a qual
o Estado não pode mais deixar de legislar. Empresa
que pretenda ser contratada pela Administração tem de
provar compromisso com as causas que a população
elegeu como inegociáveis. Precisa ser Empresa Cidadã. Caso contrário, não reúne credencial para prestar
serviço ao Estado em grau de engajamento com os
interesses maiores da sociedade brasileira. – Senador
Randolfe Rodrigues.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Mensagem de veto
Vide Medida Provisória nº 544, de 2011
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública
e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Seção I
Dos Princípios
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações
e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta
Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
....................................................................................
Seção II
Da Habilitação
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal e trabalhista; (Redação
dada pela Lei nº 12.440, de 2011) (Vigência)
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do art. 7o da Constituição Federal. (Incluído pela Lei
nº 9.854, de 1999)
....................................................................................
Capítulo VI
Disposições Finais e Transitórias
....................................................................................
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei,
no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos
e entidades da Administração.
§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste
pelos órgãos ou entidades da Administração Pública
depende de prévia aprovação de competente plano de
trabalho proposto pela organização interessada, o qual
deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - identificação do objeto a ser executado;
II - metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;
V - cronograma de desembolso;
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases
programadas;
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VII - se o ajuste compreender obra ou serviço
de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão
devidamente assegurados, salvo se o custo total do
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão
descentralizador.
§ 2o Assinado o convênio, a entidade ou órgão
repassador dará ciência do mesmo à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.
§ 3o As parcelas do convênio serão liberadas em
estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades
ocorrentes:
I - quando não tiver havido comprovação da boa
e regular aplicação da parcela anteriormente recebida,
na forma da legislação aplicável, inclusive mediante
procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador
dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de
controle interno da Administração Pública;
II - quando verificado desvio de finalidade na
aplicação dos recursos, atrasos não justificados no
cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos
praticados na execução do convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas
conveniais básicas;
III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe repassador
dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema
de controle interno.
§ 4o Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se
a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês,
ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo
ou operação de mercado aberto lastreada em títulos
da dívida pública, quando a utilização dos mesmos
verificar-se em prazos menores que um mês.
§ 5o As receitas financeiras auferidas na forma
do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente,
no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de
contas do ajuste.
§ 6o Quando da conclusão, denúncia, rescisão
ou extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador
dos recursos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
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do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada
pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.
....................................................................................
Art. 125. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação. (Renumerado por força do disposto no art.
3º da Lei nº 8.883, de 1994)
Art. 126. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos-leis nos 2.300, de 21
de novembro de 1986, 2.348, de 24 de julho de 1987,
2.360, de 16 de setembro de 1987, a Lei no 8.220, de
4 de setembro de 1991, e o art. 83 da Lei no 5.194, de
24 de dezembro de 1966.(Renumerado por força do
disposto no art. 3º da Lei nº 8.883, de 1994)
Brasília, 21 de junho de 1993, 172o da Independência e 105o da República. – ITAMAR FRANCO –
Rubens Ricupero – Romildo Canhim.
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 22.6.1993 e republicado em 6.7.1994 e retificado em de 6.7.1994

(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 202, DE 2012
Dispõe sobre o Fundo Financeiro de
Apoio aos Produtores Rurais Atingidos pela
Estiagem e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o Fundo Financeiro de Apoio
aos Produtores Rurais Atingidos pela Estiagem.
Art. 2º O Fundo Financeiro de Apoio aos Produtores
Rurais Atingidos pela Estiagem destina-se ao pagamento de ajuda financeira não reembolsável aos pequenos
produtores rurais privados de condições de subsistência,
devido à perda total ou parcial da produção agropecuária familiar, que se encontrem em áreas atingidas por
estiagem em todo o território nacional e que atendam
cumulativamente aos seguintes critérios de elegibilidade:
I – residir em Município que tenha sido declarado em situação de emergência ou calamidade pública
decorrente de estiagem;
II – ser agricultor familiar com Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP de pessoa física ativa;
III – possuir renda familiar anual de até R$
18.000,00 (dezoito mil reais).
Art. 3º Constituem recursos do Fundo Financeiro de Apoio aos Produtores Rurais Atingidos pela
Estiagem:
I – as dotações orçamentárias que lhe forem consignadas pela União;
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II – os retornos e resultados de suas aplicações;
III – o resultado da remuneração dos recursos
momentaneamente não aplicados, calculado com base
em indexador oficial;
IV – as contribuições, doações, financiamentos e
recursos de outras origens, concedidos por entidades
do direito público ou privado, nacionais ou estrangeiros;
V – outros recursos que lhe venham ser atribuídos.
Art. 4º O Fundo Financeiro de Apoio aos Produtores Rurais Atingidos pela Estiagem será administrado
por um Conselho Gestor, com a seguinte composição:
I – um representante do Ministério da Integração
Nacional, que será o seu presidente;
II – um representante de cada órgão a seguir
indicado:
a) Ministério do Desenvolvimento Agrário;
b) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
c) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
d) Casa Civil da Presidência da República;
Art. 5º O Poder Executivo expedirá a regulamentação necessária ao pleno cumprimento desta Lei no
prazo de noventa dias.
Art. 6º Será contratada auditoria externa, às expensas do Fundo, para certificação do cumprimento
das disposições constitucionais e as estabelecidas,
nesta Lei, além do exame das contas e outros procedimentos usuais de auditagem.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias
após a sua publicação.
Justificação
Mais uma vez estamos assistindo o desenrolar de
uma situação trágica para os pequenos produtores atingidos duramente pela estiagem prolongada na Região
Nordeste. Esta região brasileira tem mais de metade
do seu território sujeita às secas periódicas devido à
natureza semi-árida. As estiagens mais prolongadas
têm constituído o problema de maior visibilidade no
Nordeste, e, historicamente, têm mobilizado a maior
parte da sociedade, da economia e da política regionais.
O fato é que as secas nordestinas são um problema recorrente que não encontrou solução na nossa sociedade organizada, causando o infortúnio de grandes
contingentes populacionais que vivem nas áreas mais
afetadas pelo fenômeno natural. Os ciclos da natureza não
são passíveis de controle pelo ser humano, nem são de
previsibilidade absoluta. No entanto, a história nos mostra
que o problema ocorrerá novamente em futuro próximo.
O problema da estiagem é mais grave na Região
Nordeste, mas é oportuno lembrar que não é exclusivo
daquela região. Não são raros, também, os casos de
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perdas totais ou parciais da produção agrícola familiar
na Região Sul do país.
Até que seja encontrada uma solução definitiva
para as dificuldades causadas pelas longas estiagens,
é preciso institucionalizar uma maneira de, pelo menos, conviver com a dura realidade sem permitir que
a dignidade daqueles cidadãos diretamente atingidos
pela estiagem seja aviltada.
É com esta preocupação que trago a presente
proposição à apreciação dos meus nobres pares, convicto de que estaremos dando um passo firme no sentido de minorar o sofrimento daqueles que, por falta de
opção ou por corajosa perseverança, insistem em viver
em condições tão difíceis. – Senador Vital do Rêgo.
(À Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, de Assuntos Econômicos, cabendo á
última decisão terminativa).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB
– RJ) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB
– RJ) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente
da República, as seguintes Mensagens:
– nº 234, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2012 (nº
1.831/2011, 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 1ª Região, define jurisdição e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei nº 12.656, de 2012;
– nº 235, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2012 (nº
1.828/2011, 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 7ª Região e dá
outras providências, sancionado e transformado
na Lei nº 12.657, de 2012;
– nº 237, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 2012 (nº
1.835/2011, 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 8ª Região e dá
outras providências, sancionado e transformado
na Lei nº 12.659, de 2012;
– nº 238, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2012
(nº 1.806/2011, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe
sobre a criação de 1 (uma) Vara do Trabalho na
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jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª
Região e dá outras providências, sancionado e
transformado na Lei nº 12.660, de 2012;
– nº 239, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2012 (nº
1.874/2011, na Casa de origem), de iniciativa do
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre
a criação de Vara do Trabalho na jurisdição do
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e dá
outras providências, sancionado e transformado
na Lei nº 12.661, de 2012; e
– nº 240, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 120, de
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2011 (nº 5.022/2009, na Casa de origem), de
iniciativa da Presidência da República, que assegura validade nacional à Declaração de Nascido Vivo – DNV, regula sua expedição, altera a
Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dá
outras providências, sancionado e transformado
na Lei nº 12.662, de 2012.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB
– RJ) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – A Presidência recebeu o Ofício nº 101,
de 2012, do Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 556, de 2007.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 101/2012 – CCT
Brasília, 6 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno do
Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta
comissão aprovou em turno suplementar, em decisão
terminativa, o Substitutivo, de autoria do Senador Walter Pinheiro, ao Projeto de Lei do Senado nº 556, de
2007, que “Dispõe sobre a concessão de financiamento
às entidades operadoras de Serviço de Radiodifusão
Comunitária que migrarem para sistema digital”.
Atenciosamente, – Senador Walter Pinheiro,
Presidente Eventual da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB
– RJ) – Com referência ao Ofício nº 101, de 2012, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado nº 556, de 2007, seja
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º
a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – A Srª Senadora Angela Portela e o Sr.
Senador Clésio Andrade enviaram discursos à Mesa
para serem publicados na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, uma série de atividades que estão sendo
realizadas em todo o país, marcam a passagem hoje
(12), do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.
A data foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2002, para marcar a luta e a
mobilização mundial no combate ao trabalho infantil.
Trago este assunto à tribuna, senhores legisladores, diante de dados do Censo 2010 divulgados hoje
(12), os quais revelam que o trabalho infantil diminuiu
13,44% no país entre 2000 e 2010.
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Os números foram apresentados no Fórum Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil, no Ministério da Justiça, em Brasília.
De acordo com o IBGE, o dado geral mostra a
diminuição desta prática na faixa etária entre os 10 e
17 anos. Dessa forma, ficamos sabendo que em 2010,
havia 3,4 milhões de crianças e adolescentes nessa
idade ocupados, o que representava 3,9% das 86,4
milhões de pessoas ocupadas com 10 anos ou mais
de idade. Em 2000, eram 3,94 milhões.
Mas, os números do fórum mostram que, ao
analisar as distintas faixas etárias, percebe-se um aumento do trabalho infantil no grupo mais frágil: a faixa
de crianças e adolescentes com idade entre os 10 e
os 13 anos, que voltou a subir em 1,56%”. Em 2010,
foram registrados 10.946 casos de trabalho infantil a
mais do que em 2000.
Os dados mostram que, no Norte houve aumento
de trabalho infantil nos Estados do Acre, Amazonas,
Pará, Tocantins e Roraima. Lamento dizer que no Estado que aqui represento, há mais de sete mil crianças e adolescentes vivendo em condições de trabalho
infantil, segundo o IBGE.
Mas também me conforto em saber que há lutas
contra isso. De acordo com Socorro Santos, chefe da
Divisão do a Coordenação Estadual do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), da Secretaria
Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social (Setrabes),
são seis mil crianças, entre 7 e 15 anos, que estão inseridas no programa, recebendo benefícios no valor
de R$25,00 a R$ 40.
No âmbito nacional, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada em
2010 pelo IBGE, também apontavam que mais de um
milhão (1.068.568) de crianças com idade entre 5 e 13
anos estavam “empregadas” no país. Delas, 396.338
se encontram no Nordeste, trabalhando em situação
vulnerável.
Na maior parte do mundo, o trabalho infantil é
considerado como crime. No Brasil, como sabemos, a
legislação pertinente ao mercado de trabalho é clara,
em relação a isso.
De acordo com a Constituição Federal, até os
13 anos de idade, o trabalho é totalmente proibido
no País. O mesmo estabelecem a Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) e o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
O trabalho infantil é aceitável para jovens com
idade entre 14 e 15 anos, mas tão somente na condição de aprendizes. À população que tem idade entre
os 16 aos 17 anos, é permitido o trabalho, desde que
não seja em atividade insalubre, perigosa, penosa ou
em horário noturno (a partir das 22h).
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Diante dos dados oficiais, constatamos com tristeza
que, apesar das medidas governamentais de combate a
esta prática abominável, e das mobilizações sociais para
coibi-la, ela ainda persiste.
Lugar de criança é na escola. Não sendo assim,
se faz urgente e inadiável, a fiscalização intensificada e
a punição daquelas pessoas que ainda exploram o trabalho infantil.
Nós não podemos nos manter de mãos atadas frente a tão vergonhoso quadro. Precisamos, urgentemente,
somar esforços públicos, privados e da sociedade, para
tornarmos possível o desejo de construção de outro caminho para o futuro das nossas crianças e adolescentes.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, o governo federal anunciou
recentemente uma grande campanha de enfrentamento
ao crack e outras drogas.
Um projeto ambicioso, para o qual foram destacados R$ 4 bilhões para serem aplicados até 2014 em
ações nas áreas de saúde, educação, assistência social
e segurança pública.
A campanha “Crack, é possível vencer”, para ter pleno sucesso, tem que ter a participação de todos, a partir
do engajamento dos estados e municípios, organizações
da sociedade civil, igrejas. De todos, enfim.
O uso das drogas tem se disseminado. Já é um
problema de saúde pública. Prevenir continua sendo a
melhor solução. A informação é a melhor cautela.
Conhecendo um pouco mais a respeito das drogas,
as pessoas estarão capacitadas para lidar com a questão.
Como segundo assunto, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero dizer que tenho trazido
à tribuna, em diversas ocasiões, assuntos que mais do
que interesse político, tem o caráter de solidariedade.
É a tentativa de, pela informação, promover a prevenção de males evitáveis e promover o bem estar das
pessoas, pela conscientização, que me motivou a solicitar a elaboração da cartilha intitulada “CUIDADOS COM
A COLUNA”.
Hoje, venho solicitar, tal como nas anteriores, que
o tema conste dos Anais da Casa e também da divulgação dos trabalhos. Trata-se dos cuidados indispensáveis
com a coluna.
São orientações e conselhos que ajudam a prevenir lesões na coluna, um mal que provoca dores intensas e, não raro, além do desconforto, impossibilita a
vida profissional.
Era o que pretendia expressar hoje e agradeço
a atenção da Mesa.
Obrigado!
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/PRB
– RJ) – Não havendo mais inscritos e 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
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004
(Votação nominal)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda a
Constituição nºs 38, de 2004, e 86, de 2007)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004,
tendo como primeiro signatário o Senador
Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66,
da Constituição Federal, para estabelecer o
voto aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nºs 1.058, de 2006; 1.185,
de 2007; e 974, de 2010, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Antonio Carlos Valadares:
– 1º Pronunciamento: (sobre a Proposta de Emenda a Constituição nº 38, de 2004),
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece;
– 2º Pronunciamento: (sobre a Emenda
nº 2, de Plenário, à Proposta de Emenda a
Constituição nº 38, de 2004), pela rejeição;
– 3º Pronunciamento: (sobre as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 38, de 2004; e 86,
de 2007, nos termos do Requerimento nº 701, de
2009), favorável à Proposta de Emenda a Constituição nº 38, de 2004, nos termos da Emenda nº
3-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade da Proposta de Emenda à Constituição
nº 86, de 2007, que tramita em conjunto.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 38, de 2004; e 86, de 2007)
Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2007, tendo como primeiro signatário o
Senador Alvaro Dias, que altera o § 2º do art.
55 da Constituição Federal (determina o voto
aberto para a perda de mandato de Deputados e Senadores).
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3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
Paim, que inclui o art. 50A e altera os arts. 52,
55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto nos casos em que menciona,
terminando com o voto secreto parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
1º pronunciamento (sobre a Proposta): Relator:
Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 1-Plen): Relator ad
hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorável, nos termos
da Subemenda (Substitutivo), que apresenta.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
Valdir Raupp, que altera a redação do art.
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de
adesão ao regime especial de precatório até
a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Terceira 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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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 103, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 103, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Delcídio do Amaral,
que acrescenta o inciso VIII-A ao § 2º do art.
155 da Constituição Federal, para modificar a
sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações realizadas de forma não presencial e
que destinem bens e serviços a consumidor
final localizado em outro Estado.
Parecer sob nº 486, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Renan Calheiros, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece, com votos contrários da Senadora
Marta Suplicy e dos Senadores Eduardo Suplicy e Aloysio Nunes Ferreira.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 56, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº
56, de 2011, tendo como primeiro signatário o
Senador Luiz Henrique, que altera os incisos
VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição
Federal para dispor sobre a alíquota interestadual do Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação, quando
a operação ou a prestação ocorrer no âmbito
do comércio eletrônico.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 113, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº
113, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Lobão Filho, que altera o inciso VII
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do § 2º do art. 155 da Constituição Federal
para dispor sobre a alíquota interestadual do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação nas operações
e prestações de serviços interestaduais que
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destinem bens e serviços a consumidor final
não contribuinte.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Lopes. Bloco/
PRB – RJ) – Declaro encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 19
minutos.)
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Ata da 102ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 13 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Marta Suplicy, do Sr. Casildo Maldaner,
da Sra. Ana Rita, dos Srs. Cyro Miranda, Paulo Paim e da Sra. Lúcia Vânia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 19 horas e 56 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) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 314, de
6 do corrente, do Ministro de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, em resposta ao Requerimento nº 195, de 2012, de informações, 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) – Foi encaminhado ao Congresso Nacional o Ofício nº 113, de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho
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da Vigésima Segunda Região, enviando o Relatório de
Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2012.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 14 de junho do corrente.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GP nº 113/2012
Teresina, 30 de maio de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, anexo, Relatório
de Gestão Fiscal deste Tribunal, referente ao 1º Quadrimestre de 2012.
No ensejo, apresento protestos de elevada consideração.
Atenciosamente, – Wellington Jim Boavista,
Des. Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O expediente 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) – A Presidência designa o Senador Ricardo Ferraço
para integrar, como titular, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, nos termos do Ofício nº
151, de 2012, da Liderança do PMDB.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 151/2012
Brasília, 12 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Ricardo Ferraço, como
Membro Titular, na Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo-CDR.
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:
Ofício nº 44/2012-GSBMAG
Brasília, 13 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, cumpre-me encaminhar a
Vossa Excelência os relatórios sucintos das diligências realizadas pela Subcomissão Permanente de
Acompanhamento das Obras da Copa do Mundo de
2014 e Olimpíadas de 2016 – CMACOPOLIM, cujo
objetivo é a vistoria in loco das obras da Copa do
Mundo de 2014, realizadas nas cidades de Curitiba/
PR e Cuiabá/MT, conforme cronograma previamente aprovado, em atendimento ao Requerimento nº
435/2012, de 17-5-2012.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi.
SUBCOMISSÃO PERMANENTE
DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
DA COPA DO MUNDO DE 2014
E OLIMPÍADAS DE 2016 – CMACOPOLIM
RELATÓRIO DE VIAGEM
Data da Visita: 21-5-2012
Cidade-Sede: Curitiba/PR
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Requerimento: nº 435/2012 (Publicação: 17-512 no DSF Página(s): 19109)
Propósito da Missão: Realizar vistorias in loco
das obras da Copa do Mundo de 2014 (item 6 do Plano
de Trabalho aprovado em 5-4-2011), após realização
da Audiência Pública em 11-5-2011.
Ações Desenvolvidas: Vistoria das Obras de
mobilidade urbana, do Estádio e do Aeroporto.
Autoridades: Senador Blairo Maggi (Presidente
da Subcomissão); Senador Sérgio Sousa (Membro da
CMACOPOLIM); e Secretários Estadual e Municipal.
Programação:
1. Estádio João Américo (Clube Atlético Paranaense/Arena da Baixada). Contato: Luiz Fernando/
Engenheiro: Carlos Arcos
2. Visita a Central de Controle e Operação do
Sistema Integrado de monitoramento de Curitiba. Responsável pela Visita: Cristina Machado
3. Almoço no Centro de Treinamento do Atlético
Paranaense. (O CT abrigará a seleção brasileira, no
caso de jogos em Curitiba). End.: Estrada do Ganchinho, 1451– Umbará. Contato: Luiz Fernando
4. Linha Verde. Contato: Edson Feidel
5. Avenida Marechal Floriano. Contato: Edson
Feidel
6. Obras do Aeroporto Afonso Pena. Contato:
Antônio Pallu – Superintendente da Infraero
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) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº 454, de
5 do corrente, da Ministra de Estado Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, comunicando que
o Ministério da Defesa é o órgão que dispõe de competência legal para tratar das informações solicitadas
no Requerimento nº 189, de 2012, do Senador Randolfe Rodrigues.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – 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.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
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do Senado nº 32, de 1997 (nº 3.887/1997, naquela
Casa), do Senador Osmar Dias, que dispõe sobre o
primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início.
É o seguinte o Substitutivo:
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O Substitutivo da Câmara vai à Comissão de
Assuntos Sociais.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) –
Srª Presidente, eu pediria a V. Exª que me inscrevesse
pela Liderança do PTB, para usar da palavra, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Já chegou o documento. V. Exª é o primeiro
inscrito.
Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) –
Srª Presidente, queria que V. Exª me inscrevesse para
uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª é o primeiro inscrito.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senadora Presidente, pela ordem.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Deve estar já sobre a mesa
um requerimento de minha autoria, do Senador Paulo
Paim e do Senador Pedro Simon, que é um voto de
pesar a ser encaminhado à família do ex-Governador
do Rio Grande do Sul José Augusto Amaral de Souza,
que faleceu na manhã de hoje, aos 82 anos.
Ele nasceu em Palmeira das Missões, em 1929.
Foi eleito vereador da sua cidade natal em 1960, pelo
Partido Social Democrático, sendo esse o primeiro
cargo público que exerceu. Em seguida, elegeu-se
Deputado Estadual pelo PSD, eleito em 3 de outubro
de 1962, para a 42ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de 1963 a 1967. Governou
o Estado do Rio Grande do Sul entre 1979 e 1983.
Os votos deverão ser encaminhados para a família
em nome da viúva, Srª Miriam Gonçalves de Souza,
no endereço que está anexo ao requerimento.
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Agradeço muito.
Amaral de Souza foi também um político de grande relevo no Rio Grande do Sul, e ﬁca enlutada a política do meu Estado.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – V. Exª será atendida, na forma do Regimento, e,
assim que chegar o documento, ele será encaminhado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 549, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 218, VII, do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam encaminhados Votos de Pesar, à família do ex-governador
do Rio Grande do Sul, Amaral de Souza, falecido na
manhã desta quarta-feira (13), aos 82 anos de idade.
Nascido em Palmeira das Missões em 1929,
Amaral de Souza foi eleito vereador da sua cidade
natal em 1960, pelo Partido Social Democrático, sendo este o primeiro cargo público que exerceu. Em seguida, elegeu-se deputado estadual, eleito, em 3 de
outubro de 1962, deputado estadual, pelo PSD, para
a 42ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul, de 1963 a 1967. Governou o Estado
do Rio Grande do Sul entre 1979 e 1983.
Os votos deverão ser encaminhados para a família em nome da viúva, Srª Mirian Gonçalves de
Sousa, no seguinte endereço: Rua Lucas de Oliveira
nº 1311 Ap. 502 Bairro Bela Vista – Porto Alegre/RS
CEP: 90440-011.
Sala das Sessões, 13 de junho de 2012. – Senadora Ana Amélia – Senador Paulo Paim – Senador
Pedro Simon.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra o Senador Cristovam Buarque,
como orador inscrito, em permuta com o Senador Luiz
Henrique; em seguida, o Senador Collor, pela Liderança.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Presidenta, eu quero-me inscrever para falar
pela Liderança do Bloco de menor força.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª é o segundo inscrito, Senador Alfredo
Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Por favor, Senador Cristovam Buarque.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, ﬁco feliz, Senadora Marta Suplicy, que
a senhora esteja na Presidência neste momento, pela
sua preocupação com o assunto de que vou falar, que
diz respeito a como cuidar das crianças.
Vou falar especiﬁcamente sobre essa vergonha
das estatísticas, divulgadas ontem pela Organização
Internacional do Trabalho, que dão conta do trabalho
infantil no Brasil.
Nós estamos no séc. XXI, e eu sei que esta Casa
e a própria opinião pública brasileira hoje estão mais
preocupadas com CPMI, com Comissão de Ética do
que com problemas permanentes que temos e não
estamos trabalhando.
E um deles é a vergonha ou o suicídio de uma
sociedade que, em pleno século XXI, tem, fora da escola, trabalhando, 3,9 milhões de meninos e meninas.
Senador Paim, 3,9 milhões! Não estamos falando de algumas dezenas, não estamos falando nem
mesmo de algumas centenas que poderiam acorrer,
e que a gente lamentaria por cada uma, mas diria:
“Não é uma questão nacional”. Mas, quando chega a
4 milhões, porque 3,9 são praticamente 4 milhões, é
porque é muito grave.
O pior é que, quando analisamos crianças em
trabalhos mais duros, crianças até os 13 anos, é inadmissível perceber que nós não estamos conseguindo
reduzir esses casos de trabalho infantil.
Hoje de manhã, quando coloquei esse fato no
meu diálogo permanente, por meio do Twitter, recebi
comentários de algumas pessoas, respondendo que é
melhor criança trabalhando do que na rua assaltando.
Veja a que ponto chegamos, como se criança tivesse duas alternativas: roubar ou trabalhar. Como se
não houvesse a alternativa estudar, que é o que deve
fazer uma criança.
A Deputada Érika Kokay foi muito feliz ao comentar, de acordo com o que está hoje no jornal Correio
Braziliense, que é necessário uma mudança cultural,
que o trabalho infantil tem sido mais tolerado por todos
quando se fala em crianças de baixa renda. Dizem que
é melhor do que estarem nas drogas e na criminalidade, como se elas só tivessem essas duas opções:
trabalharem ou serem criminosas.
Desenvolver-se de forma saudável, ser criança, isso não estaria no horizonte das alternativas das
crianças brasileiras pobres. São palavras de uma Deputada do Distrito Federal, Érika Kokay, que foi muito
feliz ao chamar a atenção para vergonha que é este
País hoje dizer “criança que não trabalha termina no
crime”, esquecendo-se de que criança pode não trabalhar, nem cair no crime, indo para a escola.
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E o que me deixa triste é que o Distrito Federal
foi o campeão no aumento de crianças trabalhando.
Entre 2000 e 2010, cresceu 179% o número de crianças trabalhando.
Senador Paim, Senador Eunício, pode parecer um
pouco de pretensão minha, mas, quando fui governador
do Distrito Federal, praticamente zeramos. Daí o salto
tão grande de 2000 para cá – eu saí do Governo no
começo de 1999. E por quê? Porque tivemos programas
dirigidos para essas crianças de risco. O primeiro deles
era o Bolsa Escola. E aqui a representante da OIT diz
muito claramente: “O Bolsa Família tem ‘acobertado’
o problema”. E o jornal colocou o “acobertado” entre
aspas. E continua entre aspas o que diz a Coordenadora do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil, Isa Oliveira:
Nosso programa de transferência de renda,
tão aplaudido internacionalmente, exige a matrícula, mas falha ao atestar a frequência escolar
e o resultado dos alunos. O Governo Federal se
nega a passar dados sobre o temam, então quero
que me provem que estamos errados.
Aqui, quando começou o Bolsa Escola, que foi o
primeiro programa de transferência de renda condicionada, a família não recebia se a criança não estivesse
na escola. Posso dizer que é fácil fazer esse controle
em um pequeno Estado como o Distrito Federal. O
México é muito maior do que o Distrito Federal, e eles
conseguiram fazer isso, quando levaram daqui o programa Bolsa Escola e lá implantaram. Eles colocaram
um painel, como a gente vê nesses ﬁlmes de guerras
soﬁsticados do Pentágono, quando a gente vê bancos e bolsas de valores com aquelas televisões em
frente, eles colocaram isso para saber onde estava
cada criança mexicana. E eles sabiam se ela estava
na escola ou não.
Eu fui, Senadora Angela, visitar o programa Bolsa Escola no México, depois de alguns anos, Senador
Simon, e vi uma mãe entrando na ﬁla para receber o
dinheiro, e sair chorando. Perguntei o que houve, e me
disseram que, quando ela entregou a carteirinha dela,
lá ﬁcou mostrado que a criança faltou à aula, e ela não
recebeu. E eu perguntei: o que vai acontecer com essa
mulher que vai ﬁcar sem dinheiro? Eles disseram: “Nós
vamos mandar para outro departamento, de assistência
social, mas não vai receber um programa educacional,
que é o programa Bolsa-Escola”.
Nós paramos de fazer isso, transformamos uma
ideia educacional em uma ideia assistencial. Se tivéssemos colocado, além da ideia educacional, a ideia
assistencial, teríamos que aplaudir, e muito. Mas não
foi criar um programa assistencial, foi transformar um
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educacional em assistencial, e o resultado é este que
está nos jornais de hoje: o Brasil tem uma ﬁcha suja
no que se refere ao trabalho infantil.
Nós falamos muito aqui de ﬁcha limpa e ﬁcha suja
para políticos. É preciso começar a trabalhar em ﬁcha
limpa e ﬁcha suja para países inteiros, para governos.
No que se refere ao trabalho infantil, o Governo dos
últimos anos não tem merecido uma ﬁcha limpa. E
não é um problema difícil de ser resolvido. Não é um
problema, Senadora Marta, se quiséssemos enfocar
com clareza a transferência de renda condicionada à
educação. Faltou à aula, não recebe; portanto, se for
trabalhar, não recebe. Foi para isto que foi inventada
a Bolsa-Escola: foi para que a criança não precisasse
trabalhar. E, segundo, foi para fazer da escola um lugar
atrativo. Em escola ruim, mesmo pagando, criança não
ﬁca, porque ela não vai aceitar as condições ruins da
escola. Ou, se ﬁcar, é porque é obrigada pela família,
o que pode trazer prejuízos educacionais também.
Nós não estamos fazendo o dever de casa. Nós
não estamos fazendo o dever de casa para resolver
um dos problemas mais sérios da dignidade nacional,
que é toda, toda, toda criança na escola, toda criança
longe do trabalho. Esse é o dever de casa.
Mas não é só uma vergonha: é também um suicídio.
São 3,9 milhões de crianças que trabalham no
lugar de estudar, são 3,9 milhões de cérebros que nós
estamos perdendo, ou quase todos, porque sempre
há exceções, sempre há por aí um gênio capaz de
sobreviver e se transformar num elemento extremamente produtivo fora da escola. Mas são exceções.
A regra é que esses 3,9 milhões de crianças, daqui a
10 anos, 15 anos, pela sua incapacidade de produzir,
por não terem agarrado os instrumentos necessários,
terminem fazendo aquilo que hoje me disseram que o
trabalho é para evitar: elas terminarão caindo na própria criminalidade, elas terminarão caindo certamente
na improdutividade; e nós, perdendo esse patrimônio.
Se nós tivéssemos quatro milhões de postos de
petróleo, duvido que deixássemos esses postos de
petróleo tapados. Mas nós temos quatro milhões de
cérebros e não estamos trabalhando para que eles desabrochem para o mundo moderno através da escola.
Estamos condenando-os ao trabalho infantil, que é um
lugar onde criança não deve ﬁcar.
Aqui ﬁca, Senadora Marta, a minha fala. Sei que
as pessoas gostariam de me ouvir falar mais de CPI.
Por isso, quero o voto aberto, aqui dentro, na hora de
votar a cassação de Senador. Mas não podemos esquecer problemas como esse, de uma gravidade permanente, como o trabalho infantil no Brasil.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Cristovam, que traz um tema
tão importante como essa nódoa que ainda temos no
Brasil que é o trabalho escravo.
Com a palavra o Senador Fernando Collor, pela
Liderança do seu partido.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta desta sessão, Senadora Marta Suplicy, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, chegamos, aqueles que
integram a Comissão Nacional Organizadora da Rio+20,
ao ﬁnal de uma jornada, por vezes árdua, de preparação para a conferência.
O texto-base ainda apresenta um nível preocupantemente baixo de consenso, o que exigirá muito
de nossos negociadores nos próximos dias. O texto
necessita também de reparos, dos quais chamo à
atenção para o princípio do não retrocesso.
Recordo, a propósito, que a década de 90 foi marcada pelo ciclo de conferências mundiais convocadas
pelas Nações Unidas. A assim chamada década das
conferências, da qual a Eco-92 é o exemplo de maior
sucesso, descortinou um amplo horizonte de possibilidades e esperanças para a humanidade.
Forjaram-se nessas conferências inovadores conceitos que estão hoje incorporados aos valores globais
da sociedade. Há, contudo, um enorme déﬁcit de implementação dos objetivos acordados na Eco-92. Em
termos de valorização da biodiversidade, decididamente
estratégica para um país megadiverso como o Brasil,
estamos ainda nos estágios iniciais.
No que concerne à mudança climática, os resultados são desalentadores.
Reitero aqui, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, a necessidade de um ﬁrme compromisso brasileiro
de não se permitir que problemas de ordem diversa,
principalmente nas economias centrais, contaminem as
negociações. Por isso, desde o início dos trabalhos da
Comissão Nacional Organizadora da Rio+20, pugnei
pela inclusão do princípio do não retrocesso.
O princípio do não retrocesso é originário do conjunto de regras do direito humanitário. Signiﬁca que
nenhum novo tratado poderá fazer voltar atrás objetivos, metas, direitos, enﬁm, acordados anteriormente.
Trata-se do único instrumento de que nós dispomos
capaz de garantir a permanência dos compromissos
assumidos originalmente, há 20 anos, e os logros daí
advindos.
Por isso, é decepcionante veriﬁcar que há importantes países que se opõem ao texto do parágrafo 19
do documento recentemente apresentado. Países que
se orgulham de seu histórico de defesa dos direitos
humanos agem de forma covarde no que diz respeito
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à defesa do nosso Planeta. Os europeus ambicionam
impor-nos regras que eles mesmos não desejam para si.
Destacado na trincheira dos retrógrados está o
Primeiro-Ministro David Cameron, que, em uma tosca
justiﬁcativa para sua ausência na Rio+20, escuda-se em
uma ininteligível premissa de que o premier inglês não
visita duas vezes o mesmo país em um ano, premissa
essa que se demonstra não somente tacanha, mas
também falsa. O que faz ele é fugir ao debate, o que
é grave. Ademais, além de tudo isso, esquece-se ele
de que a Rio+20 está sendo realizada em território tido
como internacional e organizada pelas Nações Unidas.
Contudo, a estultice do Sr. Cameron parece ter
contaminado as ex-colônias britânicas, em uma demonstração cabal de que as raízes culturais são de
difícil superação. O exemplo canadense é estarrecedor: renunciou ao Protocolo de Kyoto no dia seguinte
ao encerramento da COP-17, em Durban, e o governo
conservador abandonou todos os compromissos que o
povo canadense, reconhecidamente progressista em
termos de respeito ao meio ambiente, havia assumido
nas décadas anteriores.
O Presidente Barack Obama por sua vez alegou
compromissos de campanha para não comparecer à
conferência. Creio ser uma grave falta de visão de seus
assessores políticos.
O Brasil e nós, brasileiros, por outro lado, temos
muito a mostrar. Com sobriedade, mas também com
justiﬁcado orgulho, vamos poder apresentar ao mundo
um país que alcançou progressos signiﬁcativos nos três
pilares do desenvolvimento sustentável: o ambiental,
o econômico e o social.
(Interrupção do som.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– E o ﬁzemos sem prejuízo de qualquer dos três. Avançamos de forma simultânea. Certamente esse processo não foi sem dissenso, sem divergência, mas contou
com o salutar e democrático enfrentamento de ideias.
Formamos assim uma massa crítica que veio a reforçar o espírito e o comprometimento do povo brasileiro
com a causa ambiental.
A chama da causa do desenvolvimento sustentável foi revigorada na alma brasileira, com a certeza
de que é preciso fazer mais: continuar na boa batalha.
Devemos agora envidar esforços para que a
Rio+20 transforme-se em uma plataforma para que
chefes de Estado e de governo lancem uma mensagem política e importante de conﬁança e visão de futuro. É o momento, enﬁm de cerrarmos ﬁleiras com a
Presidenta Dilma Rousseff em defesa do muito que o
Brasil já alcançou e no convencimento da comunidade
internacional do momento único que estamos iniciando.
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Esta oportunidade não pode ser perdida. Temos o direito de tornar exitosa a iniciativa da conferência Rio+20.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito obrigada, Senador Fernando Collor.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu peço a minha inscrição no horário de lideranças, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Desculpe, eu não ouvi se é Liderança ou inadiável.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – No horário de Liderança.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Está V. Exª logo em seguida ao Senador Alfredo
Nascimento.
Com a palavra o Senador Luiz Henrique, como
orador inscrito.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, ilustre representante do Estado de São
Paulo, Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores,
a Presidente Dilma Rousseff realizou um grande avanço quando da edição da medida provisória que trata
do Código Florestal.
O que estabeleceu Sua Excelência? Estabeleceu
que, nas propriedades ribeirinhas de até um módulo
ﬁscal, a revegetação, deve obedecer ao limite de cinco
metros. Estabeleceu também que, de um a dois módulos, esse limite da mata ciliar deva ser de oito metros
e que, para imóveis de dois a quatro módulos, o limite
deve ser de quinze metros. E o que é importante, Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que essa metragem deve ser medida a partir do leito regular do rio,
observado o seu comportamento hídrico durante o ano.
Por que exalto essa providência de Sua Excelência a Senhora Presidente, constante da medida
provisória que editou? Eu exalto porque esse era o
grande clamor da Frente Agropecuária, que, hoje à
noite, empossa o Deputado Homero Santos como seu
presidente. Esse era o maior pleito, a maior reivindicação da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Eu quero lembrar aqui, Srª Presidente, que todo
esse processo, que resultou no projeto de lei da Câmara, que resultou no parecer do hoje Ministro Aldo
Rebelo, que resultou no projeto convergente do Senado,
que resultou nos vetos presidenciais e na edição da
medida provisória, todo esse processo começou em
Santa Catarina, quando, ouvindo o clamor dos agricultores e pecuaristas catarinenses, pequenos agriculto-
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res e pequenos pecuaristas brasileiros residentes em
Santa Catarina, editamos, ou melhor, propusemos, a
Assembleia aprovou, e nós sancionamos o Código
Ambiental de Santa Catarina.
Eu lembro que, naquela ocasião, a aprovação
daquele Código gerou grande polêmica a partir de
uma declaração emocionada do então Ministro Carlos
Minc, dizendo que ia prender os agricultores que não
preservassem os 30 metros de mata ciliar.
Vejamos o que dispunha o Código catarinense,
que provocou tanto furor e tanta polêmica. Dispunha
muito menos, mas muito menos, do que dispõe a medida provisória de Sua Excelência a Presidente Dilma
Rousseff.
O Código catarinense estabelecia o seguinte:
São consideradas áreas de preservação
permanente pelo simples efeito desta lei as
ﬂorestas e demais formas de cobertura vegetal situadas:
I. Ao longo dos rios ou de qualquer curso
d’água, desde o seu nível mais alto [vou sublinhar esta frase: desde o seu nível mais alto] e
faixa marginal, cuja largura mínima seja, para
propriedades de até 50 hectares [o que dá mais
de módulos], cinco metros para cursos d’água
inferiores a cinco metros de largura; dez metros
para os cursos d’água que tenham de cinco a
dez metros de largura; dez metros, acrescidos
de 50% da medida excedente a dez metros,
para os cursos d’água que tenham largura superior a dez metros.
Ora, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que
ﬁzemos em Santa Catarina está muito aquém do que
acaba de fazer a Presidente Dilma Rousseff. Naquela época, procuramos estender a nossa mão para os
pequenos produtores que estavam ameaçados de criminalização, que estavam se submetendo a termos de
ajuste de conduta, que estavam desesperados. Tanto
que mais de dez mil foram à Assembleia pedir aprovação do projeto. O que ﬁzemos que provocou tanta
celeuma, que fez com que nos rotulassem de estar
promovendo a destruição da natureza? O que ﬁzemos
foi um Código equilibrado para permitir a conjugação
entre preservação, com forte dispositivo de preservação, e produção agropecuária.
Mas, Srª Presidente, o que dizia a lei original sobre matéria ﬂorestal? A Lei de 1965, editada em pleno
regime autoritário, que hoje tem sido exaltada porque
teria sido redigida por um grupo de cientistas agrários e
ambientais da melhor qualidade do País naquela época.
O que dizia a lei ambiental original de 1965?
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Consideram-se de preservação permanente pelo só efeito desta lei as ﬂorestas e demais formas de vegetação natural situadas ao
longo de rios ou qualquer outro curso d’água
em faixa marginal cuja largura mínima será:
de cinco metros para rios com menos de dez
metros de largura; igual à metade da largura
dos cursos d’água que meçam de 10 a 200
metros de largura, de distancia entre as margens; de 100 metros etc.
Ora, tanto a lei original quanto a lei catarinense
falava em estabelecer essa medida a partir do maior
nível dos rios obtidos pelos rios. Aqui, no Congresso
Nacional, estabelecemos como norma de medição o
leito regular durante o ano. Essa medida de cinco metros
estabelecida para os agricultores de um módulo ﬁscal
vai beneﬁciar 80% dos produtores rurais brasileiros.
Faço essa observação, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, para dizer que aquele Código catarinense,
que armou todo esse processo de formação, de criação
e de redação de uma nova lei ﬂorestal para o Brasil,
estava muito aquém daquilo que hoje já é lei, via medida provisória, editada por Sua Excelência a Senhora
Presidente da República, o que, entendo, para concluir,
nobre Senadora Marta Suplicy, vai nos conduzir, no
âmbito da comissão mista paritária, de 13 Senadores
e 13 Deputados Federais, ao restabelecimento daquela
grande convergência que nos fez aprovar aqui o texto
do Senado com cerca de 80 votos favoráveis.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com certeza V. Exª conta com amplo apoio
aqui nesta Casa, Senador Luiz Henrique, frente a esse
pronunciamento.
Com a palavra o Senador Eunício Oliveira para
uma comunicação inadiável.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras
e senhores que nos acompanham pela Rádio Senado e pela TV Senado, até o’ próximo dia 22 o mundo
estará, novamente, de olhos voltados para o Brasil e
para os trabalhos da Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável.
Agora, como foi há vinte anos, quando da realização da primeira Conferência que passou para a
história como Rio-92, a ﬁnalidade é renovar o compromisso de governantes, lideranças sociais e políticas
e, na verdade, de todos os cidadãos do Planeta com
a redução da probreza por meio do desenvolvimento
sustentável, do fomento à chamada economia verde,
da obtenção de energias limpas, da redução drástica
do desmatamento.
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É assim que, hoje, ocupo esta tribuna para assinalar o destaque que o Brasil ocupa no mundo quando
o assunto é meio ambiente, em função da posição de
vanguarda que o País adotou nos últimos anos e que
levou algum tempo para ser percebida por importantes
nações desenvolvidas.
Segundo, para salientar um princípio que considero universal quando penso em desenvolvmento
sustentável: a preservação do meio ambiente começa
no quintal das nossas casas e estende-se por nossas
cidades e pelas regiões onde vivemos, trabalhamos
ou produzimos.
Se cada um de nós, se cada cidadão, se casa
empresário ou governante tiver essa consciência, teremos um Planeta menos hostil no futuro.
Nesse
esse ponto, chamo a atenção para um bioma que faz parte da minha história e da minha vida,
nascido um sertanejo cearense: a caatinga. Presente
em mais de 90% do território do meu querido Ceará,
mas que está presente em todos os nove Estados do
Nordeste e no norte de Minas Gerais, ocupando 11%
do Território Nacional, a caatinga é única no mundo.
Graças a essa importância, terá vasto programa de
exposições e debates no Rio de Janeiro.
Srª Presidente, apenas para quantiﬁcar sua importância para o meu Ceará, lembro que ela abrange
150 dos nossos 184 Municípios e abriga cerca de 56%
da nossa população.
Neste exato momento, o semiárido cearense enfrenta, mais uma vez, as terríveis consequências econômicas, sociais e humanas da seca: racionamento de
água, prejuízos para grande parcela dos rebanhos, a
quebra das safras agrícolas e assim por diante.
Felizmente, observamos também uma evolução
na maneira de encarar a realidade da escassez de
chuvas que aqui, como em outras regiões do Planeta, é um dado permanente e inescapável da natureza.
O meu Estado tem progredido nessa mentalidade, como comprovam o “Pacto pela Convivência com
o Semiárido” e o “Pacto das Águas”, ambos assumidos
pelo Estado e pela sociedade civil, tendo como ponto
de partida termos de referência cuidadosamente pesquisados e elaborados pelo Conselho de Altos Estudos
e Assuntos Estratégicos da Assembleia do meu Estado.
Graças
raças a um processo democrático e participativo, formatou-se uma série de projetos, com claras deﬁnições de ações, prazos de execução e mecanismos
de avaliação e controle.
Outro fator que me leva a conﬁar na participação vantajosa do Ceará e de toda a região Nordeste
no futuro da economia verde está ligado ao seu magníﬁco campo de energia eólica. Do potencial total de
143 gigawatts que o Brasil detém, mais da metade –
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75 gigawatts – pertence ao Nordeste, região beijada
pelos ventos o tempo todo. Hoje, os três maiores parques eólicos em operação estão instalados no meu
querido Ceará.
Para
ara ﬁﬁnalizar,
nalizar, Srª Presidente, e mostrar a relevância que o Brasil vive, anuncio aqui que acabo de
apresentar projeto de lei que cria o chamado Fundo
Nacional de Aterros Sanitários. Tenho certeza de que
a hora é esta!
O art. 10 da Lei 12.305, de 2010, que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, determina ao
Distrito Federal e aos Municípios a responsabilidade
pela gestão desses resíduos.
Convém lembrar que quem dá a missão também
deve dar os meios. A lei estabelece que cabe à União as
funções de planejamento, coordenação e ﬁscalização,
enquanto ao Município compete a execução da nova
política por meio de aterros sanitários, em substituição
aos insalubres e degradantes lixões.
Entretanto, uma questão é fundamental e permanece: onde e como os Municípios encontrarão recursos
para investir em toda essa infraestrutura?
A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá dispor
sobre as demais condições e meios para a aprovação
de projetos e respectivos desembolsos, assim como o
Governo Federal indicar quais os órgãos que ﬁcarão
responsáveis pela execução.
Srª Presidente, eu agradeço a V. Exª pela paciência. Tenho certeza de que estou colaborando para
que o nosso País atinja, ao mesmo tempo, dois equilíbrios igualmente essenciais: o equilíbrio federativo e
o equilíbrio ambiental.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Ninguém pode ser contra essas duas questões,
não é, Senador Eunício? Estamos juntos.
Com a palavra, agora, a Senadora Angela Portela
como oradora inscrita.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a expressão inclusão social é
muito falada, é muito debatida em todos os meios: nos
meios governamentais, no Parlamento, na sociedade.
Inclusão social é disponibilizar a todos, particularmente
aos mais necessitados, a oportunidade de acesso a
bens e serviços. É desenvolver um sistema que beneﬁcie a todos, não apenas aos mais favorecidos.
Devemos registrar que o combate à exclusão
não se limita a garantir acesso à terra ou à segurança
alimentar. Essas conquistas, claro, são muito importantes, são fundamentais. No entanto, a verdadeira
inclusão vai muito além disso. Precisamos democra-
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tizar também o acesso a tecnologias da informação.
Esse acesso, que se traduziria na inserção de todos
na sociedade de informação, permite a todos potencializar o emprego do tempo, ampliar conhecimentos,
conviver com as mais recentes conquistas humanas
e simpliﬁcar a rotina do dia a dia.
Tenho abordado este tema aqui, no Plenário do
Senado, inclusive desta tribuna por acreditar que a inclusão digital se tornou essencial para os brasileiros,
em especial para os brasileiros que vivem na região
amazônica, os brasileiros que vivem no extremo norte,
no meu Estado de Roraima. A verdadeira inclusão digital
não se limita a utilizar nova linguagem que se expande.
Vai muito além. É usufruir do suporte proporcionado
pela tecnologia para melhorar as condições de vida.
Constitui papel do poder público estender esses
bens e serviços a todos, promovendo assim a real inclusão digital. Por isso mesmo revestem-se da mais alta
importância as medidas que deverão ser tomadas em
curto prazo pelo Governo Federal para reduzir o custo
dos serviços de telecomunicações para os brasileiros.
O Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo,
pretende simpliﬁcar o número de áreas de interurbano.
As chamadas áreas de DDD hoje são nada menos do
que 4.200. Passarão a 67. Dentro de cada uma dessas
regiões, as ligações telefônicas serão cobradas como
locais. Isso proporcionará uma substancial economia a
todos os usuários. É evidente que haverá uma retração
de receita para as empresas operadoras, que o Ministro
Paulo Bernardo calcula, em um primeiro momento, na
casa de 300 milhões. Tudo indica, porém, que no médio prazo essa perda será mais do que compensada
pelo aumento do consumo dos serviços.
Outra medida é o compartilhamento das redes
das operadoras, o que acirraria a competição e traria
reﬂexos positivos aos consumidores.
Trata-se da cessão automática da capacidade
ociosa eventualmente existente nas redes de ﬁbra ótica
das empresas. Hoje, como inexiste a obrigatoriedade
de compartilhar as redes, as empresas cobram o que
bem entendem, dentro dessa faixa.
Não é preciso dizer que assim se costuma chegar a preços abusivos. Lá em nosso Estado, na região
Norte, os preços cobrados pela Internet banda larga
são absurdos, são abusivos.
A capacidade excedente será agora transferida
a outras empresas. Pelos cálculos do Governo, o impacto ﬁnal sobre as tarifas chegará a 30%. É um valor
signiﬁcativo.
Está em fase ﬁnal de estudo, pelo que informou
o Ministro Paulo Bernardo, o Plano Geral de Metas de
Competição, que levará as empresas a compartilharem
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outros serviços, outros equipamentos, com preços regulados pela Anatel.
Uma vez colocadas em práticas essas normas,
pequenas empresas poderão entrar em localidades que
não contavam com rede e que não contariam tão cedo,
para concorrer com quem já está instalado. Isso baixará, também, o preço, beneﬁciando o consumidor ﬁnal.
No futuro breve, provavelmente este ano, haverá também um compartilhamento de antenas. Além
de racionalizar o uso dos equipamentos já instalados,
evitará o aumento da poluição visual de nossos centros urbanos.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, sabemos
que a intenção da Presidenta Dilma, assim como a do
Ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, é reduzir
a carga tributária incidente sobre o setor de comunicações. Os tributos são, evidentemente, repassados
ao consumidor ﬁnal, contribuindo para a elevação das
tarifas.
Nesse caso, a ação federal não se mostra tão
simples. O tributo com maior incidência sobre as tarifas telefônicas - assim como sobre outras tarifas - é o
Imposto Estadual, o ICMS.
Hoje, o peso dos tributos federais incidentes sobre os serviços telefônicos limita-se a 8%. Já o ICMS
ﬁca entre 25% a 35%, constituindo o maior peso sobre
o bolso do consumidor.
Será necessária, assim, uma negociação política.
Espera-se, a bem da inclusão digital, que o Governo
Federal tenha como empreendê-la, fazendo ampla
negociação com os governos estaduais.
Está sob exame também a inclusão dos aparelhos celulares de alta tecnologia, como os smartphones
entre os beneﬁciados pelos incentivos ﬁscais abertos
pela chamada Lei do Bem. Pelos cálculos do Ministério das Comunicações, há potencial queda entre 30
e 35% nos preços desses equipamentos, chegando
mais barato aos consumidores trarão um signiﬁcativo aumento nas vendas e, dessa forma, elevarão a
produção, o emprego e a renda. Haverá signiﬁcativo
estímulo à economia.
Concedo o aparte ao nobre Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senadora Ângela Portela, esse tema deveria ser recorrente aqui, deveríamos, Senadora Marta, um dia, até
quem sabe parar alguma das Comissões para discutir
essa situação, que, na verdade, são duas: uma é o fato
da inclusão digital, ou melhor dito, da exclusão digital
que temos nas camadas populares, porque o Brasil é
um País que está caminhando para um maior número
de usuários, mas concentrados na parcela, como alguns dizem, do andar de cima da sociedade; segun-
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do, como usar os recursos que já estão disponíveis
no Ministério das Comunicações há anos, para fazer a
execução desse programa. Mas tem um terceiro ponto
que eu queria levantar: é que o verdadeiro lugar da inclusão social é uma escola boa, de qualidade, como,
diga-se de passagem, os CEOs, que foram uma bela
experiência e que ainda sobrevivem. Temos que ter
a inclusão digital como parte da educação formal de
nossas crianças em escolas boas, de qualidade, com
professores preparados e as escolas bem equipadas.
Enquanto isso não acontece, felizmente, V. Exª está
aqui trazendo o assunto para que façamos o esforço
de superar o que não ﬁzemos até aqui, que é colocar
a inclusão digital dentro de cada escola.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigada, Senador Cristovam Buarque, e incorporo o seu aparte ao nosso pronunciamento.
É recorrente, aqui, esse tema por nossa parte por
detectarmos que o nosso Estado de Roraima, a nossa
região Norte, é a que mais sofre com aquilo que V. Exª
colocou muito bem: a exclusão digital.
Felizmente, o Governo da Presidenta Dilma, Senador, tem tomado algumas medidas, e faço questão de
relatá-las aqui no nosso pronunciamento, para diminuir
essa situação que é grave em nosso País.
A desoneração tributária constitui também um
importante instrumento para baratear os bens e serviços ligados à tecnologia de informação. Vimos aqui
o Ministério das Comunicações tomando medidas importantes para reduzir, para fazer acontecer essa desoneração tributária, para que as empresas possam
fazer investimentos, possam compartilhar infraestrutura
de Internet banda larga com os cabos de ﬁbra ótica já
existente com outras empresas.
Nós entendemos que aumentando a competitividade entre essas empresas um serviço de melhor
qualidade e com melhores preços certamente vai ser
disponibilizado para a população das regiões Norte e
Nordeste, que são as que mais sofrem com isso.
Eu queria agradecer à Senadora a tolerância do
tempo. Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada Senadora Angela Portela. Esse é
um assunto realmente que o Senador Cristovam tem
razão, a gente precisa discutir mais sobre ele, porque,
inclusive, a questão de digitalizar todas as escolas,
acho importante os alunos terem acesso a sua professora. Mas a banda larga V. Exª colocou muito bem,
ela praticamente inexiste numa parte do parte do país,
de tão ruim que é.
Então, eu não sei se nós temos condição de colocar banda larga, colocar os professores com acesso a digitalização, a informática, os alunos ao mesmo

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tempo. Eu acho que tudo tem que ser feito, e ao mesmo tempo, mas o problema é muito, muito sério. E é
uma visão de um Brasil real, essa que é a questão, e
o salário do professor, a qualidade do ensino. Então,
são várias questões que V. Exª trouxe com muita propriedade. Parabéns.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT - RR) –
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Agora V. Exª falou como oradora inscrita, em
seguida o Senador Alfredo Nascimento...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Mas antes dou a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu quero me inscrever pela liderança da oposição após a Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não. V. Exª é o primeiro após a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB - PA) –
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Agora o Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Srª Presidente.
Srs. Senadores e Senadoras, eu tenho acompanhado com grande interesse um debate importante
para a população brasileira, cujo desfecho terá como
resultado, eu espero, um avanço no atendimento de
saúde do Brasil.
Falo da validação dos diplomas de Medicina expedidos por instituições estrangeiras, exigência regulamentada pelo Governo Federal, por intermédio do
programa Revalida, com amplo apoio do Conselho
Federal de Medicina e toda a área médica do Brasil.
O reconhecimento de tais diplomas e a decorrente
autorização para o registro proﬁssional de médicos formados no exterior tem sido apontado como mecanimo
essencial para ampliar a oferta de médicos no Brasil,
especialmente nas regiões mais remotas.
Esse é um debate relevante também para o Estado do Amazonas, e minha expectativa é somar esforços junto ao Governo Federal, aos acadêmicos, ao
Conselho Federal de Medicina e aos representantes da
área médica para construir uma solução que contemple a expectativa de ampliar o contingente de médicos
no Brasil e também no meu Estado, o Amazonas, sem
ferir o direito ao exercício da proﬁssão, nem os princípios do amplo acesso e da segurança no atendimento
médico. Esses são direitos inalienáveis, fundamentais,
tanto do cidadão que buscou formação fora do Brasil,
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quanto do paciente que busca atendimento médico de
qualidade, com segurança e conﬁabilidade.
Nos últimos anos, o Brasil tem sido o destino
preferencial de médicos graduados no exterior, um
contingente de proﬁssionais formados não apenas
por proﬁssionais de outras nacionalidades que escolhem nosso País para viver e construir suas carreiras,
como principalmente por brasileiros que buscam seus
estudos fora do País.
Para que se tenha uma ideia, as estimativas do
Conselho Federal de Medicina registram que o número
de brasileiros que estão cursando ou já obtiveram seus
diplomas de Medicina fora do Brasil chega a mais de
seis mil pessoas. A cada ano, cerca de 600 estudantes reetornam ao Brasil para o exercício da proﬁssão.
Ao virem para cá, esses médicos deparam-se com a
exigência de reconhecimento de seus diplomas e submetem-se às exigências das universidades brasileiras
para a conquista do registro proﬁssional.
O programa Revalida foi criado para uniformizar
os requisitos: o Governo Federal instituiu um exame nacional, aberto a candidatos brasileiros ou estrangeiros
que comprovem ter concluído a graduação em curso
reconhecido no país estrangeiro, com carga horária
mínima de 7.200 horas, das quais 35% em regime de
internato, e um período de integralização mínimo de seis
anos. Esses requisitos, Srª Presidenta, estão alinhados
ao que é exigido nos cursos de Medicina brasileiros.
É importante frisar que, a despeito das críticas,
a validação do diploma de Medicina é necessária para
garantir a segurança do próprio paciente. É importante
um exame mais aprofundado desse tema, tarefa a que
me dediquei nas últimas semanas e que culminou na
formulação do projeto de lei que apresento hoje para
o exame desta Casa.
Minha expectativa é introduzir, na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação, os requisitos a serem cumpridos para a revalidação dos diplomas de graduação em
Medicina, de maneira a uniformizar os procedimentos
adotados. O projeto detalha as exigências curriculares
a serem demonstradas pelos candidatos ao reconhecimento de seus diplomas. Também vincula a revalidação
à aprovação no exame nacional, destinado a veriﬁcar
a compatibilidade da formação recebida no exterior
com os conhecimentos, habilidades e competências
requeridos para o exercício proﬁssional da Medicina
no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Sr. Presidente, esse projeto reﬂete a preocupação da comunidade acadêmica e da comunidade médica. Eleva a condição legal exigências descritas na
Resolução nº 1, de 28 de janeiro de 2002, do Conselho Nacional de Educação e, especiﬁcamente no que
se refere a diplomas de Medicina, o projeto corrobora
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o que já foi deﬁnido na portaria interministerial que
criou o Revalida, estabelecendo, entre os critérios de
reconhecimento, a exigência de duas avaliações: uma
escrita e outra prática.
No mesmo sentido, há várias decisões da Justiça Federal e Estadual que, analisando recursos dos
interessados na revalidação do diploma por meio das
provas determinadas pela citada portaria, julgaram-no
dentro da legalidade, consagrando a necessidade de
se estabelecerem parâmetros rígidos para o reconhecimento do diploma médico.
A proposta que apresento a V. Exªs também pretende contribuir para a ampliação da oferta de médicos nas comunidades mais carentes de proﬁssionais
de saúde. Não resta mais dúvida da necessidade de
políticas públicas e mecanismos que estimulem a
permanência desses proﬁssionais nas cidades mais
distantes e de infraestrutura mais precária, de modo a
garantir a todos os brasileiros o direito à saúde.
Por isso, incluí no projeto uma exigência de que
o candidato à validação realize 2.500 horas de prática
proﬁssional em território brasileiro, preferencialmente
em localidades carentes de proﬁssionais de saúde.
Para concluir, Srª Presidenta, peço o apoio de V.
Exª e de todos os meus Pares para garantir a tramitação dessa minha proposta, para que possamos, juntos,
aperfeiçoá-la e aprová-la, colocando-a em prática. É
uma contribuição fundamental para a saúde no Brasil
e também um gesto de grande consideração não apenas com o meu Estado do Amazonas, mas com toda
a região Norte e Nordeste do nosso País.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Alfredo Nascimento.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 203, DE 2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para instituir
procedimentos relativos à revalidação de
diplomas estrangeiros de Medicina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte §
3º, renumerando-se o atual § 3º como § 4º:
“Art. 48 ..................................................
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§ 3º A revalidação de diploma de graduação em Medicina expedido por universidade
estrangeira dependerá de:
I – análise curricular que comprove o
cumprimento de carga horária mínima de sete
mil e duzentas horas letivas, integralizadas em,
no mínimo, seis anos;
II – aprovação em exame nacional destinado a veriﬁcar a aquisição de conhecimentos,
habilidades e competências requeridas para
o exercício proﬁssional adequado aos princípios, diretrizes, necessidades e prioridades do
Sistema Único de Saúde (SUS);
III – realização de duas mil quinhentos e
vinte horas de prática proﬁssional, em território brasileiro, preferencialmente em localidades carentes de proﬁssionais da saúde, sob
a supervisão de instituição de ensino superior
nacional, pública ou privada, que possua curso de graduação em Medicina reconhecido,
conveniada com a universidade estrangeira
expedidora do diploma.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O Brasil tem recebido, nos últimos anos, um aﬂuxo de médicos formados no exterior que pretendem
atuar em território nacional. Parte desse contingente
de proﬁssionais é formada por estrangeiros, que emigram motivados pelas perspectivas de desenvolver
uma carreira no País. Outra parte constitui-se de brasileiros que, diante da diﬁculdade dos processos seletivos para graduação em Medicina nas instituições
públicas, bem como das altas mensalidades cobradas
pelas instituições privadas nacionais, optaram por estudar em universidades estrangeiras, principalmente
aquelas localizadas nos países vizinhos.
Ocorre que, a ﬁm de obter o registro proﬁssional,
é obrigatória a revalidação do diploma obtido no exterior junto às universidades públicas nacionais. Porém,
no caso especíﬁco dos diplomas de Medicina, tem
havido grande variação nas exigências estabelecidas
pelas diferentes universidades brasileiras que recebem
pedidos dessa natureza.
Com vistas a racionalizar esses processos, o
Poder Executivo instituiu exame nacional, aberto a
candidatos brasileiros ou estrangeiros que comprovem ter concluído a graduação em curso devidamente
reconhecido no país de conclusão, com carga horária
mínima de 7.200 horas, das quais 35% em regime de
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internato, e período de integralização mínimo de seis
anos. São requisitos similares aos estabelecidos pelas
diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Medicina oferecidos no Brasil. Por isso, a iniciativa conta
com o apoio do Conselho Federal de Medicina (CFM),
que vê o exame como um mecanismo eﬁciente para
assegurar que o proﬁssional formado no exterior tenha
nível equivalente ao diplomado no País.
Nesse sentido, o presente projeto de lei objetiva
introduzir, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), os requisitos a serem cumpridos para a revalidação dos diplomas de graduação em Medicina, de
maneira a uniformizar os procedimentos adotados.
Assim, a proposição detalha as exigências curriculares a serem demonstradas pelos candidatos à
revalidação de diploma, que não destoam das exigências a que se submetem os estudantes de Medicina no Brasil. Adicionalmente, vincula a revalidação
à aprovação no exame nacional, destinado a veriﬁcar
a compatibilidade da formação recebida no exterior
com os conhecimentos, habilidades e competências
requeridos para o exercício proﬁssional no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Por ﬁm, o projeto estabelece o requisito de que o
candidato realize 2.520 horas de prática proﬁssional, em
território brasileiro, preferencialmente em localidades
carentes de proﬁssionais da saúde. Essa atividade de
treinamento em serviço, com carga horária equivalente
ao que é exigido nos cursos de Medicina oferecidos
no Brasil em regime de internato, deve realizar-se sob
a supervisão de instituição de ensino nacional, mediante convênio com a universidade expedidora do
diploma. Com isso, garante-se não somente a prática
proﬁssional indispensável para a adequada formação
dos médicos, mas também a melhoria da atenção à
saúde nas localidades remotas e áreas rurais, onde é
escassa a presença desses proﬁssionais.
Essas são as razões que nos levaram a apresentar o presente projeto de lei. Esperamos contar com o
apoio do Congresso Nacional para a sua aprovação.
– Senador Alfredo Nascimento.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
O Presidente Da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
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Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional
como prova da formação recebida por seu titular.
§1º Os diplomas expedidos pelas universidades
serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados
em universidades indicadas pelo Conselho Nacional
de Educação.
§2º Os diplomas de graduação expedidos por
universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos
internacionais de reciprocidade ou equiparação.
§3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado
expedidos por universidades estrangeiras só poderão
ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na
mesma área de conhecimento e em nível equivalente
ou superior.
(Às Comissões de Assuntos Sociais; de
Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de
Educação, Cultura e Esporte, cabendo à última decisão terminativa)
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Passo a palavra à Senadora Ana Rita, em
permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin, como
oradora inscrita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, público
que nos acompanha pela tribuna de honra, espectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, subo
a esta tribuna para homenagear um companheiro e
um grande homem que estava à frente do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) desde 2007,
Marcio Pochmann. Recentemente, nosso companheiro
deixou esse instituto tão importante para o nosso País
para enfrentar um novo desaﬁo. Desta vez, de caráter
político-eleitoral. Ele foi convidado, pelo conjunto do
Partido dos Trabalhadores do importante Município
de Campinas, São Paulo, e por lideranças da sociedade civil, para assumir a pré-candidatura do partido
naquele Município.
Gostaria, Srª Presidenta, neste breve discurso,
de falar um pouco da trajetória de Pochmann à frente do Ipea, uma fundação pública federal vinculada à
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República, cujas atividades de pesquisa fornecem
suporte técnico e institucional às ações governamen-

250

25310

Quinta-feira 14

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tais para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiros. Os
trabalhos do Ipea são disponibilizados para a sociedade por meio de inúmeras publicações e seminários
e, mais recentemente, via programa semanal de TV
em canal fechado.
Nesses cinco anos EM que Pochmann esteve no
Ipea, o instituto reassumiu o protagonismo na indução
do desenvolvimento nacional, produzindo conhecimento e fortalecendo sua interlocução com a sociedade.
O Ipea tem sido peça importante na retomada do planejamento de Estado para as políticas públicas, uma
prática que havia caído em desuso no País.
O Ipea passou a contar, a partir de 2008, com
planejamento estratégico, atuando mediante um plano de metas e relatório de atividades. Isso estimulou
uma mudança na forma de produzir conhecimento na
Casa, que passou a ser organizada sob a égide de sete
eixos estruturantes, referentes aos grandes desaﬁos
do desenvolvimento brasileiro, como: Inserção Internacional Brasileira Soberana; Macroeconomia para o
Desenvolvimento; Estrutura Produtiva e Tecnológica
Avançada e Regionalmente Integrada; Infraestrutura
Econômica, Social e Urbana; Sustentabilidade Ambiental; Proteção Social, Garantia de Direitos e Geração
de Oportunidades; e Fortalecimento do Estado, das
Instituições e da Democracia.
Para atender essas demandas, o Ipea deu um
salto não apenas na abrangência de seu conteúdo,
mas no volume de sua produção editorial. De 104 títulos publicados (entre livros, revistas, boletins, pesquisas, etc.), em 2007, passou-se a 346 publicações,
em 2011. Um salto qualitativo e quantitativo.
Pochmann realizou concurso público no Ipea em
2008, quando foram inseridos 117 novos servidores,
dando “sangue novo” à casa. Também criou novas
diretorias, com adequação às realidades locais e regionais, acordos de cooperação técnica e convênios.
Foram oferecidas mais bolsas de pesquisa, partindo
de 106 concessões, em 2007, para 584, em 2011, e
instituiu o Proredes, que é o apoio a redes de pesquisa
entre instituições. Essa iniciativa resultou na Plataforma Ipea de Pesquisa em Rede, a Rede Ipea, formada
hoje por mais de 50 entidades, entre instituições de
pesquisas, universidades e organizações civis de 25
unidades da Federação.
Srªs e Srs. Senadores, investir em conhecimento
e em pesquisa é indispensável a um País que deseja
construir prosperidade e consolidar-se como uma nação plenamente desenvolvida. Por isso exalto o Ipea,
que, sob a liderança do Marcio Pochmann, cumpriu,
nesse período, um importante papel para o nosso País.

JUNHO 2012

Junho de 2012

Ressalto, de forma especial, o Projeto Cátedras,
que incentiva a implantação de disciplinas no ensino
de graduação e/ou de pós-graduação, voltados aos
temas do desenvolvimento nacional. Foi retomada no
período Pochmann a função formadora do Ipea, com
a criação de um mestrado em Políticas Públicas, em
parceria com a Fiocruz.
Outro ponto foi a criação de indicadores, ferramentas indispensáveis para entender e prospectar
a realidade, com softwares inovadores e programas
especíﬁcos de georreferenciamento, que agregam informações de diferentes fontes. Essas medidas serão
pontes para que, no futuro, o Ipea possa consolidar
as “Bases de Dados da República”, que permitirão um
salto de qualidade no acesso a dados complexos ao
cidadão brasileiro.
Ressalto, ainda, que o Ipea está conectado com
o cidadão, pois toda a produção do instituto está disponibilizada no sítio na Internet, inclusive por meio de
e-books e e-pubs, para leitura em tablets. Pelo que
soube, o portal Ipea obteve quase dois milhões de visitantes únicos, baixando arquivos, acessando vídeos ou
utilizando seus softwares online. A presença nas redes
sociais também auxiliou na divulgação dos trabalhos
do Instituto e na interlocução com o público, contando
hoje com mais de 22 mil seguidores no Twitter do Ipea.
Os eventos acompanharam o crescimento da
produção, pulando de 492, em 2008, para mais de
1.600, em 2011. Com destaque para as Conferências
do Desenvolvimento (Codes), um grande e democrático
painel de debates sobre os rumos do País.
Todas essas mudanças estão visíveis e transparentes para o público. O Ipea teve recursos multiplicados nos últimos anos, graças à atuação e produtividade do Instituto. Em 2007, o orçamento era de R$185,5
milhões e, em 2011, atingiu R$305,3 milhões. Todos
os recursos foram muito bem aplicados, com inteira
responsabilidade, e estão obtendo belos resultados.
Prezado Marcio Pochmann, parabenizamos pelo
seu trabalho à frente do Ipea ao longo desses cinco
anos e damos as boas-vindas à Vanessa Petrelli Corrêa, que assume a pasta. Certamente, pelo seu destacável currículo e compromissos, dará continuidade
a esse exitoso trabalho.
Srª Presidenta, era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Assino embaixo, Senadora. Tenho o maior apreço
pelo Márcio Pochmann. O trabalho que ele fez à frente do Ipea realmente é excepcional. Campinas vai ter
muito a lucrar, se porventura ele conseguir vencer as
eleições lá. Eu diria também que ele foi secretário do
meu governo em São Paulo e fez o maior projeto de
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renda mínima – porque ainda não existia o Bolsa Família instituído como agora – do mundo em São Paulo,
e com uma competência extraordinária. Essa competência ele depois levou para o Ipea e, agora, torcemos
para que leve para a cidade de Campinas também.
Damos também as boas-vindas a Drª Vanessa
para que ela continue esse brilhante trabalho.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Muito obrigada, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra, o Senador Paulo Davim, como
Líder do seu partido.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Presidente Marta Suplicy, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, hoje realizamos,
na Comissão de Educação e Esporte, uma audiência
pública para discutirmos as cotas de patrocínio dos
clubes brasileiros no Campeonato Brasileiro. Por que
essa discussão? Evidentemente, essa discussão foi
uma demanda da sociedade, dos que nos procuraram
para promover esse debate, até porque existe uma
diferença abissal entre os clubes que participam do
campeonato brasileiro no tocante a cotas de patrocínio.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vende
o direito de imagem, o direito de arena para emissoras de tevê, e parte desse dinheiro é distribuído com
os clubes. Para se ter uma ideia, foi distribuído para
os clubes da série A do campeonato brasileiro R$1,2
bilhão este ano; para a série B, R$37 milhões. Ou
seja, 3% do que foi distribuído na série A é que estão
sendo destinados à série B. E nós achamos que essa
diferença é segregatória e condenatória. Segregatória, porque exclui os clubes pequenos, sobretudo das
regiões mais pobres do Brasil; e condenatória, porque
condena os pequenos clubes a continuarem sem perspectiva de crescimento. E os grandes clubes, esses,
sim, permanecem na hegemonia do futebol brasileiro.
Há uma diferença muito grande na concepção
que se tem ou que se tinha do futebol. O futebol é o
esporte da alma do brasileiro. O futebol é o esporte
que promove a maior integração nacional. Entretanto,
não está se prestando a isso, haja vista que, dos 27
Estados da Federação, apenas nove Estados têm representantes na série A do Campeonato Brasileiro e
apenas nove Estados da Federação, dos 27, têm representantes na série B.
Portanto, aquele esporte que era tido, anteriormente, como o esporte de maior integração nacional
deixou de sê-lo, porque o campeonato brasileiro já não
integra mais os Estados, já não tem representantes de
todas as regiões; está se concentrando no centro-sul
do Brasil. E a gente não pode dar as costas, nem esquecer, nem relevar o papel social do futebol no Brasil.
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É inegável que o futebol tem um papel de resgate do jovem que está nas ruas, tem um papel importante como coadjuvante no combate às drogas que
acometem a juventude brasileira. Nós não podemos
aceitar essa diferenciação. Nós queremos que essas
cotas de raciocínios tenham o critério claro, palpável
e objetivo, que sejam transparentes, que contemplem
não só os grandes clubes do futebol brasileiro, mas
que contemplem todos.
É bem verdade que os clubes que têm maiores
torcidas, esses naturalmente serão melhor aquinhoados, mas só não podem relegar os clubes menores,
mas que têm historia.
Existe agora, no Brasil, os clubes que têm donos,
aquele clube que um ano disputa um campeonato por
uma cidade do interior, no outro ano já vai para outra cidade, e por ai vai. Clubes que não têm história,
clubes que não têm torcida, que não devem, de forma alguma, ser priorizados em detrimento de clubes
históricos do Brasil, pelo fato de estarem em regiões
mais distantes do eixo Rio-São Paulo, que é onde essas coisas acontecem.
Essa audiência pública hoje foi importante. Contamos com a presença do Dr. Eduardo Serrano da
Rocha, Presidente da Liga de Futebol do Nordeste,
contamos com a presença do Senador Zezé Perrella,
importante futebolista...
(Interrupção do o som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – O Senador Zezé Perrella, que é ligado ao Cruzeiro; o jornalista Juca Silveira, Diretor do Planejamento do Grupo
Bandeirante de Comunicação; Marcelo Campos Pinto,
Diretor Executivo do Globo Esporte, da Rede Globo;
Alexi Portela Júnior, representando aqui o Clube Vitória da Bahia. Várias sugestões foram extraídas desse
debate, como, por exemplo, a sugestão de criação da
premiação de série A e série B, de acordo com a classiﬁcação, o reconhecimento daqueles clubes que têm
grandes torcidas e que estão contribuindo para o pay
per view, comprando os pacotes, o debate e a discussão para a adequação do FGTS pagos pelos clubes,
a solicitação de que as empresas estatais contribuam
também para os clubes das séries B, C e D, os clubes
do Nordeste e Norte do Brasil.
Por que a Petrobras patrocina o Flamengo, a
Eletrobrás, o Vasco, e por que elas não patrocinam
clubes menores do Norte e Nordeste do Brasil, já que
são empresas estatais? Esses recursos, que são públicos, poderiam ajudar esses clubes menores, inclusive para manterem as suas divisões de base, para
retirarem crianças das ruas, para descobrirem novos
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talentos do futebol brasileiro. E ainda houve a rediscussão da Lei Pelé.
Portanto, foi um debate proveitoso. Eu tenho absoluta certeza, estou convencido de que nós poderemos,
com o documento que encaminharemos às instituições
que aqui estiveram, contribuir para o resgate do futebol
brasileiro e dos pequenos clubes.
Era só, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito obrigada, Senador Paulo Davim.
Passo a Presidência à Senadora Ana Rita enquanto faço o meu pronunciamento.
A Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Sra. Ana Rita.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES)
– Com a palavra a Senadora Marta Suplicy.
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Senadora Ana Rita.
Prezados ouvintes da TV Senado, espectadores,
Senadores e Senadoras, hoje, de manhã, participei de
um seminário na Câmara dos Deputados, organizado
pelo mandato do Deputado José de Filippe, ex-prefeito
de Diadema. E foi extremamente interessante, porque
foi um pouco da continuação do mesmo seminário
iniciado em São Paulo, agora com a participação de
Deputados também.
Tratamos da questão da região metropolitana.
Tivemos a presença de vários especialistas, que enriqueceram muito a nossa informação sobre outros
países, principalmente os Estados Unidos, que têm
uma semelhança conosco na paixão pelo automóvel.
O cidadão, na Europa, está muito mais acostumado a pegar ônibus, a usar metrô, e, se tiver carro, ele
deixa em casa ou usa no ﬁm de semana. Já o cidadão
americano não vive sem automóvel. Mesmo em cidades
como Los Angeles, com aquelas imensidões, e muitas
outras cidades que não são tão grandes, como Washington ou Portland, mencionadas hoje no seminário,
você pode se deslocar apesar das distâncias grandes.
E as pessoas mais abastadas moram nos subúrbios,
ao contrário do que é no Brasil, e se deslocam usando o transporte público. Não é que essas pessoas não
tenham automóveis. Têm automóveis e têm paixão por
automóvel, mas o automóvel ﬁca em casa e é usado
de vez quando, porque o transporte público funciona.
As pessoas, quando podem usar o transporte público
e deixar o carro em casa, preferem fazê-lo, principalmente nas grandes metrópoles, porque, nas grandes
metrópoles, você vai mais rápido no transporte público.
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Nós tivemos essa experiência em São Paulo,
numa grande avenida, a Avenida Rebouças, quando
ali ﬁzemos um corredor expresso que passa na frente
do Hospital das Clínicas e do Incor. E vários médicos
e vários enfermeiros me falavam que passaram a deixar o carro em casa, principalmente quem morava na
Zona Sul de São Paulo, para vir de ônibus, uma vez
que chegavam muito mais rápido do que se viessem
de automóvel, exatamente por conta desse corredor
de ônibus expresso. Quer dizer, nós já tivemos essa
experiência.
Agora, essa experiência foi apresentada por especialistas: o Robin Blair, Diretor Executivo da Autoridade
Metropolitana de Transportes de Los Angeles; o Vice-Presidente da empresa TranSystems Planejamento,
Irving Taylor; o professor e pesquisador da Universidade
Estadual de Portland, Gil Keley; o Secretário Executivo
da Autoridade de Transportes de Maryland, Harold Nartlett; e Jeff Soule, Diretor de Programas Internacionais
da Associação Americana de Planejamento.
Eu tenho pensado que uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer no Brasil é tratar
da questão das regiões metropolitanas, porque nós
temos 39 regiões metropolitanas no Brasil. E o que é
uma região metropolitana? Você tem a capital e os Municípios vizinhos. E muitos desses Municípios vizinhos
já não têm um espaço de terra livre entre a capital e o
Município vizinho. Cresceu. É como São Paulo capital,
São Bernardo, Diadema, Osasco, Guarulhos. É tudo
uma coisa só. Só que a administração não é uma coisa
só, e o sistema de transporte é uma confusão, assim
como o lixo, assim como a segurança. Bandido rouba
em Diadema, mas foge para São Paulo.
Então, pensei, primeiramente, em apresentar
uma PEC criando um novo Ente Federativo, porque
nós temos o Governo Federal, o governo do Estado e
o Município. Mas o mundo mudou. Isso é muito antigo.
Hoje, com as metrópoles, mais da metade da população brasileira – 103 milhões de pessoas – mora nas
metrópoles, nesses lugares de que falo. E nós não
temos respostas, porque o governo estadual funciona de um jeito, o Governo Federal muitas vezes não
repassa os recursos que aquele Estado precisa, e o
Município, muitas vezes, não tem como fazer sequer
uma obra de pavimentação.
Eu não estou falando mais de um Estado como
São Paulo, que tem suas diﬁculdades, mas a cidade
de São Paulo tem um orçamento de R$36 bilhões.
Não dá para fazer tudo o que tem para fazer, mas dá
para fazer muito.
Um deputado que assistia ao seminário comigo
me disse: “Olha, sou de Pelotas, uma cidade que tem
320 mil habitantes, e lá não temos como fazer pavi-
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mento”. E nós estamos aqui falando desses números e
dessas ações. Então, nós temos situações diferentes; o
Brasil é muito heterogêneo, cada Estado é de um jeito.
Mas nós temos que começar a pensar o futuro,
porque o presente já está muito ruim nessas regiões
metropolitanas, e nós já crescemos desordenadamente,
não tivemos planos diretores decentes nem obedecidos, quando existiam, como na cidade de São Paulo,
que tem um plano diretor feito há dez anos. À época, não havia plano diretor há mais de 25 anos, mas,
quando esse foi elaborado, não foi executado. Está lá
para ser executado.
E por que o plano diretor é importante? Porque
as cidades, muitas vezes, crescem desordenadamente, e um plano diretor é para pensar as cidades. Se as
pessoas estão se concentrando na Zona Leste, onde
não tem emprego, não tem infraestrutura, você tem
que levar empregos e infraestrutura para lá em vez
de transportar as pessoas para o centro da cidade.
O que achei interessantíssimo do que foi falado é
que eu tinha pensado em fazer uma PEC criando este
ente federativo que seria a autoridade metropolitana,
provavelmente eleita e que teria recursos das três instâncias. Mas o que achei interessante é que eles têm
a experiência de uma autoridade metropolitana para
transportes. Achei que isso talvez tenha mais chance
de passar, porque, se você faz uma autoridade metropolitana que vai cuidar do transporte, do lixo, da segurança, não se aprova nunca isso, porque o governador
e o prefeito vão perder muito poder, o que é muito difícil. Então, é muito mais fácil fazer algo que seja uma
autoridade metropolitana apenas para transportes, que
teria recursos das três instâncias.
Os americanos colocaram algo que a gente sabe
que é importante, mas eu não havia me dado conta
de que, sem isso, a gente não vai a lugar nenhum: a
participação popular. Quando você faz uma mudança
desse porte, a população tem de saber o que essa autoridade vai fazer. Lá nos Estados Unidos, eles ﬁzeram
até a população se autotaxar para ter mais recursos
do que os que viriam para cada meta do processo. Por
exemplo: quer mais tantos quilômetros de metrô? Então, as áreas beneﬁciadas vão pagar um tanto a mais
porque serão beneﬁciadas; as áreas comerciais vão
pagar mais ainda porque terão mais possibilidade de ter
um comércio melhor. E a população deu muitas idéias
diferentes das que a tal autoridade metropolitana tinha
tido até então, porque ela vive o problema do transporte.
Basta você falar com um taxista, em qualquer cidade
a que você vá, para que ele lhe dê uma solução para
o problema que a cidade está tendo na área do transporte melhor do que qualquer técnico, porque está lá
o dia inteiro enfrentando aquela diﬁculdade.

Quinta-feira 14

253

25313

Eles falaram lá em referendo. Não sei se temos
possibilidade de fazer assim, porque não estou lembrada quando se usa o referendo, mas sei que podemos
usar o plebiscito.
Eu acredito, talvez, em um projeto de lei que focasse nessa autoridade metropolitana para o transporte.
Algo que ﬁcou evidente na exposição dos americanos
me deu a percepção de que isso tem de ser elaborado
junto com o plano diretor, porque este estabelece o
lado para o qual a cidade vai crescer, quais as zonas
de habitação popular. Então tem de ser pensado junto,
porque, se você estabelece shoppings em tal direção,
fábricas em outra, zonas residenciais etc., você precisa ter o transporte conveniente para cada local. Isso
nós temos de pensar junto com essa tal autoridade
metropolitana, se ela for, um dia, aprovada.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
A SRª MARTA SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Srª
Presidente, por favor, apenas mais dois minutos para
concluir.
Parece-me que ainda estamos muito atrasados
nessa solução. Temos de começar a ter uma proposta
clara. Assim, hoje tomei a decisão de fazer essa proposta clara, estudando bastante, conversando com os
Ministérios aﬁns, conversando com governadores e
prefeitos de grandes metrópoles, para que possamos,
conjuntamente, pensar esse século XXI, pois essa é
uma das questões que também incidem na população.
Os americanos estavam comentando que em Portland, uma cidade antes extremamente poluída e com
outros problemas, eles diminuíram, Senadora Ana Rita,
30% da poluição depois que mudaram algumas áreas
de mobilidade urbana e incrementaram enormemente
o uso de bicicletas. Comentou-se na discussão que,
quando se quer valorizar os prédios aqui, as pessoas
falam: “Ah, esse é um apartamento maravilhoso; com
quatro vagas na garagem”. E eles estavam dizendo
que lá ocorre o contrário: os prédios não são mais valorizados por terem garagem, mas por terem chuveiros
para ciclista. Quer dizer, a cabeça já mudou.
Ouvi vários discursos falando da Rio+20, mas
essa cultura de como diminuir a poluição, através de
vários segmentos, de várias ações, é que nós temos
de mudar.
Nós temos que pensar seriamente no Brasil. Nós
não podemos pensar só na Amazônia, só em coisas
isoladas ou só nos córregos. Tudo isso é importante,
e o Código Florestal está aí para responder a essas
questões, mas nós temos que pensar também, com
muita rapidez, nas grandes metrópoles e na contribuição ou no desastre que as grandes metrópoles podem
acarretar para uma nação se não houver uma resposta
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conveniente para a confusão, a poluição, a diﬁculdade
de mobilidade urbana e para péssima qualidade de
vida que ali se experimentam.
Muito obrigada pela consideração, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Rita. Bloco/PT – ES) –
Parabéns, Senadora Marta, pelo seu discurso. Muito a
admiro pela forma como se coloca diante do Plenário.
Antes de devolver a Presidência à Senadora marta
Suplicy, passo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin pelo prazo regimental de dez minutos.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta. Duas
mulheres coordenam o plenário no dia de hoje. Isso é
muito importante.
Senadora Ana Rita, Senadora Marta, ocupo esta
tribuna no dia de hoje para fazer um breve relato a
respeito das nossas atividades realizadas na última
semana nos Estados Unidos, em Washington e em
Nova York.
Eu e a Senadora Lídice da Mata estivemos representando a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o tráﬁco nacional e internacional de
pessoas, participando de um evento organizado pelo
departamento de Estado americano que nos permitiu uma semana de muito trabalho e de muito debate
acerca desse que é um problema do Brasil e de quase
todas as nações do mundo, aﬁnal de contas, o tráﬁco
de pessoas, no Brasil e em grande parte das nações,
é talvez o crime mais invisível, mas é o segundo crime, Senadora Marta, que mais mobiliza recursos internacionalmente. Há uma estimativa de que cerca
de US$30 bilhões são movimentados anualmente por
conta dessa atividade criminosa e degradante que é
o tráﬁco de pessoas.
Tivemos lá nos Estados Unidos inúmeras reuniões, Presidenta Marta. Primeiro, visitamos quase
todos os departamentos, os ministérios do governo
americano. Aqui quero destacar o ministério, que lá é
departamento, de saúde e direitos humanos, um único ministério que trata desses dois assuntos: saúde e
direitos humanos. Estivemos no ministério da justiça
e estivemos no próprio departamento de Estado. Tivemos no FBI uma reunião muito importante. Estivemos
no parlamento, tanto na câmara de deputados como
no senado. E com inúmeras organizações não governamentais tivemos várias reuniões.
Encerramos os nossos trabalhos na última segunda-feira. E antes de retornarmos ao Brasil, o que
ﬁzemos no período da tarde, pela manhã, visitamos –
e tivemos que ir de metrô, porque o endereço não nos
foi comunicado previamente, tampouco poderíamos ter
ido no transporte de van –, visitamos, Senadora Marta,
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um abrigo de pessoas protegidas por conta de serem
vítimas do tráﬁco de pessoas.
Algumas questões eu gostaria de pontuar. Primeiro, a importância da viagem. Apesar de todas as
diferenças que existem entre estas duas nações, Estados Unidos e Brasil – temos concordâncias em alguns aspectos, mas muitas discordâncias em outros
–, esse intercâmbio, essa análise das duas realidades
foi muito importante para ambos os lados. Do nosso
lado, há algumas medidas que eles adotam e nós ainda não adotamos no Brasil e que são extremamente
importantes.
Em outros aspectos, Senadora, há algumas medidas que nós adotamos no Brasil e eles ainda não
adotam, alguns aspectos da legislação brasileira que
são diferenciados da legislação americana, e no Brasil
nós estamos muito mais avançados.
O tráﬁco de pessoas lá, como aqui, não é um crime muito compreendido pela sociedade. Aqui no Brasil,
nós temos diﬁculdades inclusive de investigações, de
inquéritos, de processos abertos por conta desse crime.
O crime é detectado quando o Poder Judiciário
ou a força policial investiga o trabalho forçado, ou seja,
o trabalho escravo, a prostituição, mas são muito poucos os inquéritos, os processos iniciados por conta de
denúncia de tráﬁco de pessoas. Lá não é diferente.
A legislação brasileira é incompleta e até errada
no que diz respeito à abordagem desse crime. O Código Penal brasileiro trata de tráﬁco de pessoas, assinalando mulher para ﬁns de exploração sexual.
Não é só mulher. Homem sofre exploração sexual também. Meninos, meninas, homens, mulheres,
trabalhadores são traﬁcados também para ter a sua
força de trabalho explorada. Crianças são traﬁcadas
para ser ilegalmente adotadas. Pessoas são traﬁcadas.
E temos centenas de milhares de desaparecimentos,
sobretudo de crianças, nunca desvendados. E muitas
são traﬁcadas... Inclusive o Dr. Hélio Bicudo, que em
breve estará conosco, trabalha muito nesse assunto,
porque são crianças traﬁcadas para ter os seus órgãos
extraídos. Mas o Código Penal brasileiro fala de mulher
para ﬁns de exploração sexual.
A nossa viagem mostrou, Senadora Marta, que,
além de mudar o Código Penal brasileiro, nós precisamos de outra lei especíﬁca sobre tráﬁco de pessoas. No
Brasil nós temos um Plano Nacional de Enfrentamento,
que tem força de lei por ser um decreto presidencial
assinado por vários ministérios, mas precisamos ir
além do decreto presidencial. A partir do momento em
que o Governo, o Estado brasileiro valorizar, prestar
mais atenção a esse crime e investigar, punir o crime
de tráﬁco de pessoas, os casos de exploração sexu-
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al, de trabalho escravo irão diminuir. Não tenho dúvida
quanto a isso, dúvida nenhuma.
Agora, Senadora Marta, um aspecto me chamou
muito a atenção. Trata-se do debate de um tema que
precisa ser travado no Parlamento – quanto a isso tenho
quase uma opinião formada – e precisamos debatê-lo
muito, porque é algo extremamente polêmico.
No Brasil, a prostituição, não só de mulheres –
são em número maior aquelas que são submetidas à
prostituição e, muitas vezes, até forçadas –, mas também de muitos homens, que também sofrem o mesmo
problema, não é crime. É correto que ela não seja crime, é correto, é justo, é humano, pois seria penalizar
uma pessoa duas vezes, porque ela já é penalizada.
Muitos dos que vivem da prostituição o fazem por falta
de oportunidade, por necessidade. Mas no Brasil é crime o agenciamento da prostituição. Esse é crime. Os
cafetões, as cafetinas, esses cometem crime, porque
estão agenciando.
Nos Estados Unidos, tudo é muito diferente. Em
apenas um ou dois Estados – não me recordo exatamente –, a prostituição não é crime, mas, na grande
maioria dos Estados, a prostituição é crime. Isso tem
diﬁcultado muito o processo de combate ao tráﬁco de
pessoas naquele país.
Não houve uma ONG, entre as várias que visitamos, com as quais nos reunimos, inclusive parlamentares, que se manifestasse a favor da lei da maioria
dos Estados norte-americanos.
Entretanto, Senadora Marta, o que discutimos, até
com certa profundidade, é o seguinte: até que ponto
nós poderíamos qualiﬁcar, classiﬁcar o caso de agenciamento da prostituição como um tráﬁco de pessoas.
Porque o que é o tráﬁco? Tem, necessariamente,
que transportar? Não, necessariamente não tem que
transportar. Temos, em nível internacional, a Convenção de Palermo.
Fomos a uma reunião importante, uma das melhores, nas Nações Unidas, com a Unicef, e quero relatar aqui o que ela espera do Brasil: dispositivos que
vão além da Convenção de Palermo, porque essa convenção, assim como qualquer outra convenção internacional, seja ela relativa a direitos dos trabalhadores
ou qualquer outro, não estabelece o patamar máximo,
mas mínimo, e cabe a qualquer nação ampliar isso.
Estou quase convencida, Senadora Marta: uma
pessoa, um agenciador, um cafetão, que viva de explorar a prostituição, explorar o corpo alheio, essa
pessoa está promovendo o tráﬁco. Quem passa uma
trouxinha de droga, quem passa um cigarro de droga,
ou um medicamento para droga, esse é traﬁcante. E
quem comercializa o corpo de outrem não estaria traﬁcando pessoas? Não estaria? Esse é um bom debate,
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Senadora Marta, esse é um debate que precisamos
enfrentar nesta Casa.
Meu tempo já acaba, V. Exª me dá dois minutos,
vou voltar à tribuna, vou voltar mesmo, porque vou escrever, muitas das coisas não tive condições de concluir,
tantas foram as reuniões, os encontros que tivemos lá.
Mas, antes de concluir, quero destacar outro fato:
lá, nos Estados Unidos, o governo trabalha muito com
organizações não governamentais. O Brasil trabalha
muito pouco com organizações não governamentais,
muito pouco, precisamos trabalhar mais. O último abrigo
que visitamos tem cinquenta e poucos apartamentos,
é uma entidade não governamental que o controla.
Com um orçamento pequeno, razoavelmente pequeno,
consegue manter um bom padrão – não que lá seja
perfeito, tem muita diﬁculdade, tanto quanto a nossa,
não tenho dúvida quanto a isso, eles mesmos colocam
que há muitos abrigos que não são seguros. E todos
os abrigos, Senadora Marta, todos, que alojam pessoas vítimas do tráﬁco são abrigos que começaram para
alojar mulheres vítimas de violência doméstica. Começaram para isso, porque, para as vítimas do tráﬁco de
pessoas, não havia abrigos, e, com muita diﬁculdade,
estão se convencendo, como precisamos nos convencer da necessidade de termos abrigo para ajudar essas
pessoas a inseri-las de volta na sociedade com toda a
assistência psicológica material que elas precisam ter.
Então, foi uma atividade muito importante, que
muito deverá contribuir, não só com a CPI, mas com o
debate acerca da nossa legislação, que diz, no fundo,
respeito aos direitos humanos. Os direitos humanos,
precisamos debater profundamente.
Muito obrigada, Senadora Marta.
Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin, a Sra. Ana Rita deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Marta
Suplicy, 1ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senadora Vanessa. Estávamos sentindo sua falta aqui no plenário.
Os assuntos que V. Exª traz são extremamente
importantes para a sociedade. Lembrei agora que temos
que agradecer essa CPI a uma Senadora que esteve
conosco, que foi quem a propôs, a Senadora Marinor
Brito, que, infelizmente, agora, não pôde acompanhar
o seu desenvolvimento.
Eu estou aqui prontinha para ouvir mais detalhes
que V. Exª vai trazer dessa expedição, junto com a Senadora Lídice, a compreensão da questão do tráﬁco,
que realmente é um problema muito sério no mundo
todo, mas no Brasil, principalmente em algumas regiões do Brasil, mais sério ainda.
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Com a palavra o Senador Eduardo Lopes, orador inscrito.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.
) – Obrigado, Srª Presidenta.
Cumprimento a todos que nos acompanham
agora, seja aqui no Plenário, como também na Rádio
Senado, TV Senado, na Internet.
Quero nesta tarde falar um pouco sobre o relacionamento comercial Brasil/Argentina. Muito tem se
falado nos últimos dias sobre o acirramento das relações comerciais entre o Brasil e a Argentina.
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, sob a presidência do operoso Senador
Paulo Paim, recentemente se ocupou de realizar uma
audiência pública para debater a questão, convidando
para tanto economistas, representantes de diversos
segmentos empresariais e sociais.
Durante os debates observei um tom recorrente, marcado pela acusação de passividade do Governo brasileiro ante as práticas protecionistas impostas
pelo governo argentino, na tentativa de combater ou
de conter a crise econômica que atinge aquele país.
A reação natural a esse discurso é a geração do
ânimo de retaliação, havendo mesmo quem acuse o
governo portenho de agredir a nossa soberania e atentar contra o ideal que norteou a formação do Mercado
Comum do Sul, o Mercosul, composto pelo Brasil, Argentina, Paraguai e o Uruguai, e exigir, inclusive, uma
ofensiva diplomática.
Realmente, o Mercosul foi concebido para ser
uma aliança comercial cujo objetivo principal é o de
dinamizar a economia regional, movimentando entre
si mercadorias, pessoas, força de trabalho e também
capitais.
Entretanto, embora se tenha instituido, de maneira
muito clara, com o desígnio de formar um bloco econômico com a ﬁnalidade de facilitar o comércio entre
os países membros, mediante a adoção de redução
ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e
busca de soluções em comum para problemas comerciais, isso acabou não se concretizando.
As duas maiores economias do Mercosul, juntamente Brasil e Argentina, há muito enfrentam algumas
diﬁculdades nas relações comerciais.
A Argentina vem impondo barreiras no setor automobilístico e também da linha branca, os eletrodomésticos (geladeiras, micro-ondas, fogões), pois a livre
entrada dos produtos brasileiros diﬁcultou o crescimento
destes setores naquele país.
Na área agrícola, também ocorrem diﬁculdades
de integração, pois os argentinos alegam, por exemplo, que o Governo brasileiro oferece subsídios aos
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produtores de açúcar. Desta forma, o produto chegaria
ao mercado argentino a um preço muito competitivo,
prejudicando o produtor e também o comércio local.
Em 1999, o Brasil chegou a recorrer à Organização Mundial do Comércio – OMC, pois a Argentina estabeleceu barreiras aos tecidos de algodão e lã
produzidos no Brasil.
No mesmo ano, a Argentina começou a exigir selo
de qualidade nos calçados vindos do Brasil, medida
que prejudicou a sua entrada no mercado argentino.
Estas são algumas diﬁculdades que precisam
ser discutidas e negociadas, para que se torne possível a superação de barreiras e fazer com que o bloco
econômico funcione plenamente.
Entretanto, embora seja evidente o embate nas
relações comerciais entre o Brasil e a Argentina, estou
convencido de que a melhor forma de solucioná-lo não
é a retaliação. E mais, creio que a adoção dessa via
trará graves e grandes prejuízos à economia brasileira.
Srª Presidenta, as relações comerciais entre o
Brasil e Argentina têm sido historicamente marcadas por
momentos de convergências e outros de divergências.
Mesmo no ambiente do Mercosul, onde se supôs que
seria mais propícia a construção da estabilidade pela
cooperação e parceria comercial, o interesse nacional se sobrepõe ao interesse coletivo do bloco, o que,
de certa forma, compromete o desejo da integração.
Vários fatos podem inﬂuenciar esse comportamento de ambos os países: desconﬁança, estratégia
política e conjuntura econômica.
Assim, cabe às lideranças políticas da Argentina
e do Brasil articularem alianças de forma a superar
suas divergências.
A Argentina, sabemos, está passando por grandes diﬁculdades económicas. O país precisa de liquidez. Para tanto, terá que garantir superávit na sua
balança comercial para botar em caixa pelo menos
US$10 bilhões.
Então, é compreensível que seu governo tome
as medidas que ache necessárias para corrigir as distorções. Se corretas ou não, quem tem que julgar isso
é o povo argentino.
De qualquer sorte, esse julgamento não descarta
a legitimidade de outras nações reagirem contra medidas que afetam seus próprios interesses. Todavia,
essa reação, por sua vez, não lhes dá o direito de intervir nas questões internas daquele país, que tem um
governo eleito democraticamente.
Felizmente, não é esse o nosso caso. Respeitamos a soberania alheia como princípio basilar de nosso
relacionamento com os povos de todas as nacionalidades. Regemo-nos pelos fundamentos da cooperação
em prol do progresso da humanidade.
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Na questão do comércio, Brasil e Argentina têm
tido posições discordantes. Em fevereiro, o governo da
Presidente Cristina Kirchner adotou um novo regime
de importações, com medidas restritivas à entrada de
produtos de outros países, principalmente do Brasil,
objetivando preservar as ﬁnanças internas de seu país.
De pronto, o Governo brasileiro se contrapôs impondo barreiras à entrada de produtos argentinos no
Brasil, a exemplo da taxa discriminatória à importação
de automóveis.
Filas de caminhões transportando produtos estão retidos na fronteira, aguardando liberação pelas
alfândegas tanto da Argentina quanto do Brasil. Do
lado argentino, a maior parte é de produtos alimentícios, como batatas congeladas, vinhos, queijos, frutas,
trigo e carne bovina.
Esse impasse é especialmente danoso à saúde
econômica brasileira e creio que temos que tomar a
iniciativa para demovê-lo.
Explico por que. Em 2011 o comércio bilateral
entre os dois países, apenas com produtos manufaturados, aqueles que geram mais empregos, rendeu
ao Brasil um superávit de US$6,7 bilhões, ou seja,
quase R$14 bilhões.
E esse resultado positivo já vem de longa data.
Desde 2006, a relação comercial entre os dois
países tem sido crescentemente favorável ao Brasil.
A única exceção foi uma queda em 2009, reﬂexo da
crise econômica mundial de 2008. Mesmo assim, naquele ano, o nosso saldo positivo com a Argentina foi
de US$2,9 bilhões.
A Argentina é o maior importador de produtos
manufaturados do Brasil. Importa mais do que os Estados Unidos e mais do que toda a União Europeia,
segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério da Indústria e Comércio.
No ano passado, quando já estavam em vigor
as restrições do governo argentino, eles compraram
de produtos industrializados brasileiros o equivalente
a US$20,4 bilhões.
Enquanto isso, no mesmo período, os Estados
Unidos compraram menos de US$12 bilhões, valor
esse bem abaixo dos US$16 bilhões que aquele país
comprou de nós em 2008, quando estava em plena
crise econômica.
Portanto, a Argentina merece maior atenção por
parte do Brasil, pois são parceiros históricos e as duas
nações mais expressivas do Mercosul.
É isso que reconhece o presidente da Federação
das Indústrias de São Paulo (FIESP), Dr. Paulo Skaf,
a aﬁrmar que “a Argentina é o nosso maior cliente em
manufaturas. Exportamos muita commodity para o
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mundo, mas são os argentinos os que mais compram
produtos manufaturados brasileiros”.
E disse mais: “A conclusão é que temos que vender mais para a Argentina, mas também precisamos
comprar mais deles”.
Desde o início dessa crise comercial, empresários
brasileiros têm participado de reuniões com autoridades e colegas argentinos, na busca de soluções para
o problema comercial.
Ao que parece, há um sentimento por parte dos
empresários brasileiros de que a Argentina precisa de
ajuda e não de retaliação. É preciso que se estabeleça um equilíbrio na balança comercial entre os dois
países, que há muito é deﬁcitária para os hermanos.
Segundo dados da Associação de Comércio Exterior do Brasil, os argentinos, já de muito tempo, vêm
superando os Estados Unidos na importação de manufaturados brasileiros. Em 2002, eles compravam 2%
do que o Brasil exportava em industrializados. Hoje,
está na casa dos 10%.
Portanto, longe de ser uma vilã, a Argentina ainda é o nosso grande ﬁlão comercial e muito temos a
ganhar com uma política conciliatória.
Eu quero aqui comungar também com os nossos
amigos do Sul, representantes da região Sul, do padecimento deles, principalmente o Rio Grande, que têm
sido fortemente afetados pela atual crise.
Entretanto, defendo o diálogo, e não a retaliação,
como a ferramenta mais hábil para resolver e perpetuar a excelente parceria que estabelecemos com os
nossos irmãos argentinos.
Para isso, Srª Presidenta, concluindo, estou apresentando um requerimento para que se possa fazer
uma audiência pública e conjunta entre a Comissão
de Relações Exteriores e a Comissão de Assuntos
Econômicos...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Estou também pensando em convocar representantes
do Ministério das Relações Exteriores, empresários,
de repente o embaixador argentino, para que possamos, então, buscar uma saída que não seja a retaliação, mas sim o diálogo, a conversa, e cheguemos à
melhor solução.
Obrigado, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – É uma boa ideia, Senador. Vamos ver se fazemos
essa audiência pública. Muito boa ideia.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs.
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Parlamentares que está convocada sessão solene do
Congresso Nacional, destinada a comemorar o Dia
Internacional do Cooperativismo, no dia 6 de julho do
corrente, sexta-feira, às quatorze horas, no plenário
do Senado Federal.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Eu queria fazer uma breve comunicação, se possível.
Um minuto.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não. V. Exª é o primeiro inscrito, mas, se
quiser falar agora...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Vou fazer daqui mesmo. É uma breve comunicação só.
V. Exª pode acabar de fazer a leitura.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Está bom. Vou anunciar os presentes, depois,
dou a palavra a V. Exª para breve comunicação e, depois, como orador inscrito. V. Exª é o primeiro.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Agora, ﬁquei confusa. Vocês são de Goiás ou
de Uberlândia?
Então, quero dar as boas-vindas aos alunos do
Núcleo de Preparação de Oﬁciais da Reserva (NPOR),
de Uberlândia, Minas Gerais.
Muito bem-vindos, aqui, ao Senado.
Quero também anunciar, mas já saíram, os universitários do curso de Arquitetura e Urbanismo da
Unucet, de Anápolis, Goiás; os alunos do Ensino Social
Proﬁssionalizante de Brasília; e também os professores aposentados de Bauru, do Estado de São Paulo.
Muito bem-vindos todos!
Pois não, Senador Jayme Campos, para breve
comunicação.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de formular esta breve comunicação
para registrar, com muita alegria, o aniversário, na data
de hoje, do Município de Santo Antônio de Leverger,
no nosso Estado.
Situado na Região Metropolitana do Vale do Rio
Cuiabá, a 27 quilômetros da capital, numa área de pouco mais de 12 mil quilômetros, esse próspero centro
conta hoje com cerca de 30 mil habitantes.
Sua economia baseia-se, principalmente, no turismo, na pesca e na pecuária leiteira e de corte.
Com suas belas praias; seu famoso Carnaval, que
se destaca no Estado; seu belo artesanato de bambu;
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Santo António de Leverger hoje oferece ao turista excelentes roteiros, que incluem desde a majestosa paisagem pantaneira às visitas a pontos históricos, como
as usinas das Flechas, de Tamandaré, Aricá e Itaici,
esta última construída em 1896, marco inicial do processo de industrialização do Mato Grosso e a grande
responsável pela colonização regional.
Além destas atrações, o complexo de Águas
Quentes, ali situado, dispõe de completa infraestrutura
de atendimento para receber seus visitantes.
Há que se ressaltar, também, o valor histórico do
pequeno povoado levergense de Mimoso, às margens
da Baía de Chacororé, posto que lá nasceu o patrono
das comunicações e ícone da integração brasileira, o
Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon.
O nome do Município homenageia, a um só tempo,
Santo António, inspirador da primeira capela ali fundada
em meados dos anos 1700, e Augusto Leverger, bravo
comandante e defensor do solo mato-grossense, por
ocasião da Guerra do Paraguai.
Ao abraçar afetuosamente o povo de Santo António de Leverger, pelo transcurso de mais um aniversário, aproveito para saudar o Prefeito Harrison Ribeiro e
toda a sua equipe, cumprimentando, também, o Vereador Ugo Padilha, meu colega de Partido e Presidente
da Câmara Municipal, por cujo intermédio felicito as
demais lideranças políticas locais, expressando meus
votos de desenvolvimento crescente, num futuro pleno
de realizações e alegrias.
Lá também é a terra do saudoso e querido amigo, que Deus levou, Jonas Pinheiro, um dos baluartes,
um dos ícones da política matogrossense, que dedicou
sua vida toda em prol de Mato Grosso, mas, particularmente, sempre defendeu também os interesses de
Santo Antônio. Aqui, quando homenageio Santo Antônio de Leverge, também estou homenageando, por
conseguinte, Jonas Pinheiro, grande Senador, grande
Deputado, grande homem público daquele Estado.
Quero registrar a presença aqui, se V. Exª me
permite, do valoroso companheiro, Deputado Federal
pelo meu Estado, Mato Grosso, que muito bem representa a região norte do Estado, nosso amigo Deputado
Federal Nilson Leitão, grande homem público, prefeito
de Sinópolis por dois mandatos, uma cidade próspera.
Hoje aqui representando o povo matogrossense no
Congresso Nacional.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Jayme Campos, V. Exª tem a palavra
como orador inscrito.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Vou liberar.
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A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Então, eu vou dar a palavra ao Senador Sérgio Souza.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Permuto com o Sérgio.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Foi feita a permuta.
Pois não, Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Srª Presidente, obrigado, caro colega Jayme
Campos, importante defensor dos interesses do Mato
Grosso, V. Exª tem um papel fundamental nesta Casa
em defesa do seu Estado, em defesa da produção, em
defesa dos interesses do Brasil.
Venho aqui hoje, Srª Presidente, no dia em que
se inicia a Rio+20, para falar sobre sustentabilidade,
mas sustentabilidade dentro de uma política econômica
que o Governo brasileiro vem adotando. Sustentabilidade dentro de um setor produtivo brasileiro, um dos
mais importantes, senão o mais importante, que é o
agronegócio, que é a agricultura.
Srª Presidente, na próxima quinta-feira, amanhã,
Senador Jayme, teremos uma audiência pública às 11
horas, na Comissão de Agricultura do Senado Federal,
para debatermos os juros agrícolas.
O Governo brasileiro disponibiliza para o Plano
Safra em torno de R$100 bilhões ao ano. Para a safra
2011/2012, foi um pouco mais que isso e deve ser um
pouco mais do que isso também para a safra 2012/2013.
Entretanto, estamos acompanhando uma atuação forte do Governo no sentido da redução dos juros.
Juros, por exemplo, da taxa Selic, que eram no ano
passado superiores a dois dígitos, chegaram este ano
ao patamar de 8,5%, percentual inédito desde que se
iniciou a medição deste índice, Srª Presidente.
Entendemos que o setor agrícola brasileiro vai
bem, muito obrigado. No entanto, não podemos descuidar. Sabemos que é uma competição mundial, são as
grandes commodities brasileiras, também se incluem
aí as commodities agrícolas, e que foi o maior responsável pela balança positiva no ano de 2011. Dados que
já apresentei aqui desta tribuna demonstram que, se
não fosse o setor agrícola, agropecuário, da agroindústria brasileira, o déﬁcit na balança comercial seria
em torno de US$50 bilhões.
Então, é, sim, esse setor o grande responsável
não só pela balança comercial, mas também por termos tido um PIB positivo no ano de 2011. Enquanto
o agronegócio cresceu quase 6% no PIB nacional, o
PIB como um todo cresceu 2,7%. Se nós tirarmos aí
esses 6%, que representam mais de 20% de todo o PIB
nacional, talvez nós tenhamos quase zero, ou próximo
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disso, de crescimento brasileiro no que diz respeito à
produção de todas as riquezas deste País.
Então, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
eu convoco todos aqueles que têm um interesse no
sentido de que tenhamos juros reduzidos para a agricultura para a audiência pública que ocorrerá na data
de amanhã, às 11 horas, na Comissão de Agricultura
do Senado.
Foram convidados o Ministro da Agricultura, Ministro Mendes Ribeiro; o Ministro Guido Mantega, da
Fazenda; e entidades como a CNA, a OCB, a Fetag,
que defendem esse setor, para que juntos venhamos,
em um debate à altura desta Casa, colocar as posições do setor e também ouvir a posição do Governo
nesse sentido.
A nossa meta é que os juros agrícolas caiam
de 6,75% ao ano a, pelo menos, 6%. O ideal seriam
5,5%, imaginando que uma inﬂação projetada para
este ano pode chegar a 4,5%, como anunciado ontem
aqui nesta Casa pelo Ministro Tombini, Presidente do
Banco Central.
No entanto, entendemos que o Governo tem as
suas diﬁculdades, mas 6%, 5,75%, 1% a menos representaria um R$1 bilhão a mais, que ﬁcaria com o setor
produtivo, ﬁcaria com os produtores rurais do meu País,
do Brasil por inteiro. E esse R$1 bilhão seria também
como um indutor da economia, porque ele ﬁca com
o consumidor, que vai gastar no momento de buscar
uma melhora no solo, uma compra de máquinas, até
mesmo uma melhoria da sua propriedade. E aí o setor
comercial também será beneﬁciado.
Dentro dessa linha de sustentabilidade da agricultura e também da economia brasileira, eu gostaria
de chamar a atenção de todos os brasileiros e, em
especial, dos Senadores desta Casa, para que nós
comecemos a tratar as questões climáticas com mais
razão, com mais atenção.
Eu sou o Relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, mas não tenho uma visão tão somente
ambientalista, eu tenho uma visão de sustentabilidade. E a irrigação agrícola no Brasil é pouco difundida.
O Brasil, que é um País que tem 12% de toda a
água potável, água ﬂuvial do Planeta, desconsiderando
a água também de subsolo e também desconsiderando águas congeladas, que não é o caso do Brasil. Nós
temos problemas de secas, que assolaram principalmente os Estados do Sul e também o Mato Grosso do
Sul, gerando um prejuízo de US$20 bilhões em apenas
dois anos. Na cadeia, o Brasil perdeu pelo menos 50
bilhões ao imaginarmos a logística desenvolvida para
o transporte e para a transformação desse produto
primário e produto acabado. Nós temos que buscar
uma política agrícola de irrigação.
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Eu entendo que assiste razão ao Governo de ter
a irrigação como uma questão de integração nacional.
A transposição do São Francisco realmente é
uma inclusão daqueles Estados e daquela sociedade
em uma integração nacional. Mas nós não podemos
descuidar das questões ligadas ao agronegócio e à
agricultura.
O meu Estado, Paraná, que tem o maior lago artiﬁcial do mundo, o Lago de Itaipu, há poucos meses,
nós assistimos, a uma centena de metros, a uma lavoura toda morrendo de sede. Então, a irrigação tem
que ser um plano de governo, tem que ser um projeto
de Estado, para que nós venhamos a garantir a renda
ao produtor, a produtividade e também a segurança
alimentar, não só do nosso querido Brasil, mas de
todo o Planeta.
O Brasil é o grande responsável por alimentar
a humanidade hoje. Nós, que éramos, até algumas
décadas, dependentes de alimentos, importávamos
os alimentos, hoje somos o segundo maior produtor
mundial de alimentos. E não foi somente pela expansão das áreas agrícolas, mas também pelo aumento
da produtividade.
Recentemente, na Comissão de Agricultura, o
Senador Blairo Maggi lembrou que, na década de 80,
no Cerrado, se produziam 1.800 quilos de grãos por
hectare. Hoje, produz em torno de 10.600 quilos de
grãos por hectare.
Então, Srª Presidente, faço um apelo ao Governo brasileiro, faço um apelo à sociedade organizada
para esta audiência pública que acontecerá amanhã,
às 11 horas, na Comissão de Agricultura, para debatermos os juros agrícolas e também não deixarmos
de solicitar ao Governo a inclusão, dentro dos recursos disponibilizados ao Plano Safra, para que esses
recursos possam também ser disponibilizados para a
compra de máquinas agrícolas e não somente para o
ﬁnanciamento da produção agrícola.
Srª Presidente, nesse sentido de que o Plano
Safra 2012/2013 será o grande indutor do desenvolvimento da agricultura brasileira, nós poderemos deixar
marcada uma redução de juros, no momento em que
todo o Brasil vê isso acontecendo em todos os setores, inclusive, na poupança – nós acompanhamos isso
recentemente. Mas a agricultura, há anos, não tem
uma redução de juros, mesmo vendo a taxa Selic cair
a percentuais menores que dois dígitos.
Então, Srª Presidente, na semana que se aproxima sobre sustentabilidade, a Rio+20, estaremos a
semana toda, no Rio de Janeiro, representando esta
Casa, o Senado Federal, mas não podemos descuidar dos interesses do nosso Brasil, inclusive da agricultura brasileira.

JUNHO 2012

Junho de 2012

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Muito obrigada, Senador Sérgio Souza.
Com a palavra o Senador Jayme Campos, como
orador inscrito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Não querendo, de forma alguma, fazer pressão, mas
como já são 16h08, eu perguntaria a V. Exª se haverá
Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador, haverá Ordem do Dia, acabei de conﬁrmar com o Presidente Sarney. Estamos aguardando
um pouco. Está para terminar a Comissão de Inquérito
e há duas comissões acontecendo, que estão discutindo a medida provisória.
Então, estamos aguardando. Espero que, nos próximos minutos, nós consigamos começar. Realmente,
não sei nem o que V. Exª vai falar, mas concordo que
está muito bagunçada a situação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É
verdade. Eu estive na Comissão Parlamentar de Inquérito e posso lhe garantir que, pelo menos até às
18 horas, não termina.
A SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – É. Nós não vamos esperar até às 18 horas.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – E a
maioria dos Senadores estão lá. Por isso, eu falei a V.
Exª, tentando despertá-la para este assunto.
A SR. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Agradeço a informação.
Então, vamos ver as duas Comissões outras que
estão reunidas, quanto tempo elas vão demorar, para
que a gente possa agilizar o mais rápido possível e
não esperar a Comissão de Inquérito, porque não vai
dar certo. E temos assuntos importantes para votar,
inclusive com votação nominal.
Por favor, depois eu recompenso esse tempo em
que ﬁcamos aqui.
Desculpe-me.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Serei rápido. Não usarei nem o tempo regimental.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diversas
vezes tenho vindo a esta tribuna em defesa das pessoas com deﬁciência. Não só na condição de Presidente
da Comissão de Assuntos Sociais, onde temos aprovado um expressivo número de proposições voltadas
ao aperfeiçoamento dos direitos e garantias desses
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brasileiros, como também na qualidade de autor de
muitas das proposições no mesmo sentido.
O projeto que libera a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para obras de acessibilidade em imóveis e a proposta de obrigatoriedade de
informações em braile nos cardápios, rol de serviços,
normas explicativas e placas indicativas dos restaurantes, bares, hotéis e similares são exemplos recentes das iniciativas resultantes desta minha constante
preocupação em facilitar a vida destes nossos irmãos.
Desta vez, tenho a satisfação de anunciar que
protocolei hoje, nesta Casa, projeto de lei que dispõe
sobre a obrigatoriedade de fornecimento de versão
em áudio de manuais de instrução que acompanham
produtos ou serviços.
Tal proposição adentra, a um só tempo, o campo da acessibilidade, Senadora Marta, e o campo dos
direitos do consumidor. Quando a pessoa com deﬁciência visual adquire um produto ou serviço, em geral
não domina plenamente seu funcionamento; depende, portanto, de que outra pessoa, não portadora da
mesma deﬁciência, leia as instruções impressas no
material fornecido.
Assim, enfrentamos uma assimetria inaceitável,
posto ser dever do fornecedor, consoante os princípios que formam a Constituição Federal, possibilitar a
todos o acesso às informações necessárias para que
a relação de consumo se dê de maneira plena, respeitando as diferenças, limitações e possibilidades de
todos os cidadãos.
É justamente esse espírito de ampliação do acesso à informação que norteia a proposta, para que todos
os produtos e serviços sejam acompanhados, também,
de manual apresentado na versão em áudio.
Considerando as facilidades proporcionadas pela
rede mundial de computadores e com o propósito de
evitar custos adicionais aos fornecedores, o projeto
faculta que essa versão possa ser oferecida por meio
de arquivo eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do fabricante.
Srª Presidente, ﬁnalizando estas minhas palavras,
espero contar com o apoio e com as contribuições dos
ilustres colegas, certo de que, ao produzirmos instrumentos legais como este que ora propomos, estaremos
ajudando a ediﬁcar uma sociedade mais justa para um
Brasil mais próspero, se Deus quiser.
Portanto, Srª Presidente, esse é um projeto meritório e que, não tenho dúvida alguma, é muito importante para as pessoas com deﬁciência visual. E quero
crer que possibilitará a muitos a oportunidade de ter
essas facilidades.
Encerro pedindo aqui o apoio dos colegas Senadores para que esta matéria tramite com a maior ra-
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pidez possivel e possamos ter não só um Brasil mais
próspero, mas acima de tudo um Brasil mais justo.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Obrigada, Senador Jayme Campos.
Vou passar a palavra ao Senador Casildo Maldaner, como orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Nobre Presidente Senadora Marta Suplicy,
Srªs e Srs. Senadores, antes de entrar no tema propriamente dito, quero fazer um registro com muita
honra. Aqui, na tribuna de honra desta Casa, está o
nosso Deputado Federal Mauro Mariani, catarinense,
que traz o nosso Prefeito de Campo Alegre, do norte
catarinense, Prefeito Vilmar Grosskopf.
Campo Alegre é, eu diria, como Petrópolis, no Rio
de Janeiro, como Canela e Gramado, no Rio Grande
do Sul. Campo Alegre é uma cidade que ﬁca no alto,
sujeita à geada, ao gelo, à neve. O pessoal vai lá para
apreciar a região. Muitos catarinenses têm casa de praia
e também casas de campo para passarem o inverno.
Campo Alegre é uma cidade que chama as pessoas,
como Bom Jardim, como São Joaquim, como Urupema, assim como Canela e Gramado. Campo Alegre é
uma cidade onde se respira bons ares. Há pinhões,
há ovelhas, há javalis. Os javalis daquela região são
criados soltos na natureza e têm a carne frutada, porque se alimentam de guavirova, do pinhão. O produto,
todo ele, é especial. Essa carne, regada a bom vinho,
a cerveja artesanal...
Essa é a nossa Campo Alegre. Faço esse registro
com muita honra.na presença do prefeito e também
dos empresários de transporte coletivo de Jaraguá do
Sul e de Brusque, duas grandes cidades, que têm os
melhores PIBs de Santa Catarina.
Cara Presidente, nobre colegas, direito e cidadania são conceitos que caminham lado a lado, indissociáveis. Nossa sociedade tem no Estado democrático
de direito seu alicerce fundamental, regido por um
regramento jurídico organizado, dando a todos os cidadãos garantias, direitos e deveres.
Esse sistema serve a todos de forma igualitária.
Contudo, pelo grau de complexidade, sua operação é
reservada àqueles que recebem qualiﬁcação especíﬁca.
São operadores do Direito: nossos juizes, promotores, delegados, enﬁm, os advogados. São esses
proﬁssionais que promoverão a consecução das leis
que, ao ﬁm, têm por objetivo o bem comum e a justiça.
É elementar a associação direta entre a qualidade do ensino de ciências jurídicas e a competência e
postura ética dos proﬁssionais formados.
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A longeva tradição, aliada ao vasto leque de oportunidades proﬁssionais da carreira jurídica, tem levado
milhares de brasileiros a buscarem os cursos de Direito.
Infelizmente, a quantidade não tem se revertido, necessariamente, em qualidade das instituições de ensino.
A evolução é notável. Em 1991, os cursos jurídicos no Brasil eram 165; em 2001, passaram para 380
cursos; em 2004, já eram 733 cursos de formação em
Direito; e, em 2011, portanto no ano passado, totalizaram 1.210 cursos. Para efeito de comparação, podemos veriﬁcar o aumento dos cursos de Direito nos
Estados Unidos, país com população maior que a brasileira. Vejam bem, digo isso apenas para comparar o
Brasil aos Estados Unidos, onde há mais gente e cuja
população é maior que a nossa brasileira. Em 1991,
época igual à nossa, havia lá 176 escolas de Direito
e, no Brasil, 165; em 2004, eles atingiram 189, e nós
fomos para 733; atualmente, os Estados Unidos possuem 202 escolas de Direito, cursos de formação em
Direito, e nós estamos em 1.210 cursos.
Com isso, alcançamos, no ano passado, aproximadamente 695 mil alunos matriculados em cursos de
Direito, o que corresponde a 11% do total de estudantes
de todo o ensino superior do País. Então, no ano passado, 11% dos alunos de cursos superiores funcionando
no Brasil estavam matriculados em cursos de Direito.
Com isso, o Brasil está formando 87.523 proﬁssionais
por ano, o que signiﬁca 243 por dia, ou seja, surgem
10 novos bachareis em Direito a cada hora no Brasil.
Desde 1994, com a sanção da Lei nº 8.906, que
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil, a aprovação no exame da OAB
tornou-se requisito obrigatório para exercício da advocacia. Quer dizer, o exame é desde 1994 no País. Até
então não era necessário.
As estatísticas do Exame da Ordem revelam um
quadro, eu diria, preocupante. No último exame realizado, foram 101.932 inscritos, dos quais apenas 25.912
foram aprovados, ou seja, há um alarmante índice de
reprovação de aproximadamente 74%. Esses dados
não são meus; foram fornecidos pela própria OAB –
Ordem dos Advogados do Brasil.
De um lado, se os índices revelam a baixa qualidade dos cursos de graduação em Direito, de outro,
levantam uma série de questionamentos acerca da
obrigatoriedade do diploma. Repito: se, de um lado,
os índices revelam a baixa qualidade dos cursos de
graduação em Direito, de outro, levantam uma série
de questionamentos acerca da obrigatoriedade do
diploma. Para o Supremo Tribunal Federal, há plena
constitucionaiidade no requisito. A questão foi dirimida
em outubro do ano passado, com o entendimento da
Corte de que o Exame, além de legal, contribui para a
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seleção dos proﬁssionais em exercício, tendo em vista
o risco à coletividade da baixa qualidade dos serviços
prestados pelo advogado.
Isso não signiﬁca, caros colegas, que não podemos questionar a forma de realização e o próprio conteúdo da prova. O questionamento pode ser feito. Não
signiﬁca que não podemos questionar isso. Questões
de cunho excessivamente subjetivo, por exemplo, cuja
correção depende exclusivamente da interpretação
do avaliador não são relevantes na análise do futuro
proﬁssional, abrindo margem para dúvidas sobre o
processo. Isso eu até tenho ouvido por onde passo. É
esse o questionamento das propostas, das perguntas,
das questões subjetivas, que, muitas vezes, levam a n
interpretações e, às vezes, os avaliadores interpretam
de uma maneira que pode ser diferente na avaliação
de outros que não estão ligados ao curso. Isso pode
ser questionado.
Outro vetor deve ser analisado criteriosamente,
não só esse da subjetividade.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Passarei à conclusão, Presidente. Dê-me só
um instante para que eu termine objetivamente a tese.
O exame da Ordem avalia a qualidade dos proﬁssionais recém-formados e permite que lancemos
um olhar sobre as instituições de ensino de que são
oriundos. O estudante não pode ser responsabilizado
isoladamente pela baixa qualidade do ensino superior.
A Ordem criou igualmente o Programa OAB Recomenda, concedendo às instituições um selo de qualidade do ensino jurídico. A metodologia cruza informações do Enade – Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes e do próprio exame da Ordem.
Em 2011, dos 1.210 cursos existentes no Brasil,
790 foram avaliados pela Ordem. Apenas 89 deles,
portanto 7,4% do total, mereceram o selo de qualidade. Apenas 7,4% mereceram o selo de qualidade.
Nas palavras do Presidente do Conselho Federal
da OAB, o Advogado Ophir Cavalcante Junior, “é nesse ponto que cresce em importância o papel da OAB
no sentido de criar instrumentos que ensejem uma
permanente e eﬁciente capacitação de seus inscritos,
dando a eles condições de conhecimentos que permitam transformá-lo no agente social de uma adequada
postulação judicial”.
Estou encerrando, Presidente.
Mas não podemos restringir essa responsabilidade à OAB.
O Governo Federal, por intermédio do Ministério
da Educação, deve aumentar a ﬁscalização e as exigências sobre as instituições de ensino. Obviamente,
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a assertiva é válida não apenas para os cursos de Direito, mas para todo o ensino brasileiro.
De nada adianta ampliarmos o número de vagas,
o acesso às universidades se não formarmos proﬁssionais qualiﬁcados para construir o futuro deste País.
Trago essas considerações em vista de um café
da manhã que tivemos hoje, na Ordem dos Advogados do Brasil, em que esses temas foram levantados.
Trago essa análise para meditarmos, para pensarmos
em como adentrar nessas questões que são tão importantes para o Brasil.
Esse é o tema, essa é a análise que gostaria de
trazer e assim o faço na tarde de hoje.
Muito obrigado, Srª Presidente e nobres colegas,
até pelos minutos que excedi do meu tempo regulamentar.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO No 550, DE 2012
Nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal
e para os ﬁns do disposto no Artigo 13 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro licença para
ausentar-me dos trabalhos da Casa nas datas de 19
a 22 de junho do corrente ano, em razão de compromissos da Rio+20.
Brasília, 13 de junho de 2012. – Senador Acir
Gurgacz.
REQUERIMENTO Nº 551, DE 2012
Requeiro, na forma do disposto no artigo 40 do
Regimento Interno, autorização para participar de reunião da Rio+20, no período de 19 a 22 de junho, do
corrente, visto que fui designado para representar o
Senado Federal na Delegação oﬁcial da Casa.
Sala das Sessões, 6 de junho de 2012. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
REQUERIMENTO Nº 552, DE 2012
Tendo sido designada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, Senador José
Sarney, para integrar a Delegação que representará
esta Casa na Rio+20, requeiro, nos termos do art. 40
do Regimento Interno do Senado Federal, licença para
me ausentar dos trabalhos da casa no período de 19
a 21 de junho de 2012. – Senadora Marta Suplicy.
REQUERIMENTO Nº 553, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Art. 40, do Regimento
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da
Casa no período de 19 a 23 de junho de 2012, por ter
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sido designado membro da Comissão Externa destinada a representar o Senado Federal no âmbito da
Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, no Rio de Janeiro – RJ.
Nestes termos, Aguarda deferimento.
Sala das Sessões, 13 de junho de 2012. – Senador Paulo Davim.
REQUERIMENTO Nº 554, DE 2012
Requer, nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, combinado com o disposto no art. 40, §
1º, inciso II, alínea c, do Regimento Interno do Senado
Federal, autorização para ausentar-se dos trabalhos da
Casa, nos dias 18 a 22 de junho de 2012, com objetivo
de participar, sem ônus para a Casa, como membro
da Comissão Externa para representar o Senado na
Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento
sustentável, a Rio+20. – Senador Francisco Dornelles.
A SRª PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão votados oportunamente.
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
Os Itens 1, 2 e 3 são Propostas de Emendas à
Constituição, estão com a discussão concluída, em
fase de votação.
Sendo evidente a falta de número no plenário da
Casa, vou passar ao Item 6, que é simplesmente discussão; podemos fazer com qualquer número.
Item 6:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 103, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 103, de 2011, tendo como
signatário o Senador Delcídio do Amaral, que
acrescenta o inciso VIII-A ao § 2º do art. 155
da Constituição Federal, para modiﬁcar a sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações realizadas de forma não presencial e
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que destinem bens e serviços a consumidor
ﬁnal localizado em outro Estado.
O Parecer sob nº 486, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Renan Calheiros, é favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece, com votos contrários da Senadora
Marta Suplicy e dos Senadores Eduardo Suplicy e Aloysio Nunes Ferreira.
São os seguinte os itens que tramitam
em conjunto:
Item 7:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 56, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº
56, de 2011, tendo como primeiro signatário o
Senador Luiz Henrique, que altera os incisos
VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição
Federal para dispor sobre a alíquota interestadual do Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação, quando
a operação ou a prestação ocorrer no âmbito
do comércio eletrônico.
Item 8:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 113, DE 2011
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 56, 103 e 113, de 2011)
Proposta de Emenda à Constituição nº
113, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Lobão Filho, que altera o inciso VII
do § 2º do art. 155 da Constituição Federal para
dispor sobre a alíquota interestadual do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação nas operações e prestações
de serviços interestaduais que destinem bens
e serviços a consumidor ﬁnal não contribuinte.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A matéria constará, durante cinco sessões deliberativas ordinárias, em fase de discussão, em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas
assinadas por um terço dos Srs. Senadores.
Em discussão. (Pausa.)
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Não havendo oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria está pronta, foi
emendada, e volta à CCJ.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004
(Votação nominal)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
a Constituição nºs 38, de 2004, e 86, de 2007)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004,
tendo como primeiro signatário o Senador
Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66,
da Constituição Federal, para estabelecer o
voto aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nºs 1.058, de 2006; 1.185,
de 2007; e 974, de 2010, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Antonio Carlos Valadares:
- 1º Pronunciamento: (sobre a Proposta
de Emenda a Constituição nº 38, de 2004),
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece;
- 2º Pronunciamento: (sobre a Emenda
nº 2, de Plenário, à Proposta de Emenda a
Constituição nº 38, de 2004), pela rejeição;
- 3º Pronunciamento: (sobre as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 38, de 2004; e
86, de 2007, nos termos do Requerimento nº
701, de 2009), favorável à Proposta de Emenda a Constituição nº 38, de 2004, nos termos
da Emenda nº 3-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade da Proposta de
Emenda à Constituição nº 86, de 2007, que
tramita em conjunto.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 38, de 2004; e 86, de 2007)
Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2007, tendo como primeiro signatário o
Senador Alvaro Dias, que altera o § 2º do art.
55 da Constituição Federal (determina o voto
aberto para a perda de mandato de Deputados e Senadores).
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3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
Paim, que inclui o art. 50A e altera os arts. 52,
55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto nos casos em que menciona,
terminando com o voto secreto parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 1º pronunciamento (sobre a Proposta):
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 1-Plen):
Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorável, nos termos da Subemenda (Substitutivo),
que apresenta.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 63, de 2011,
tendo como primeiro signatário o Senador
Valdir Raupp, que altera a redação do art.
3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de
dezembro de 2009, para ampliar o prazo de
adesão ao regime especial de precatório até
a data de 31 de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 689, de 2011, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Terceira 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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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 204, DE 2012
Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio
de 2012, para permitir a dedução integral
das Áreas de Preservação Permanente, de
Reserva Legal e de uso restrito da base de
cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea “c” do inciso II do caput do art.
41 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 41 .................................................
II - .........................................................
..............................................................
c) dedução das Áreas de Preservação
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, gerando
créditos tributários até o limite de cem por
cento do imposto devido.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, atendeu
em grande parte aos anseios da sociedade brasileira
pela modernização do Código Florestal, antes embasado em lei da década de 1960 do século passado.
O novo diploma, embora ainda carente de ajustes
no sentido de harmonizar a expansão do agronegócio
com a preservação do meio ambiente, consegue, na
medida do possível, se adequar às necessidades de
um país como o Brasil, ao mesmo tempo ávido por
crescimento econômico e pela manutenção de seus
recursos naturais.
Entre os méritos da recente lei está, sem dúvida, a possibilidade de utilização de créditos tributários
para redução do imposto sobre a propriedade territorial
rural, por parte de contribuintes comprometidos com
programas oﬁciais de preservação ambiental.
O que procuramos, nesta proposição legislativa,
é aprimorar o texto do art. 41 do novo Código Florestal,
no sentido de explicitar o direito do proprietário rural
em abater a integralidade do imposto devido mediante
a utilização dos referidos créditos.
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Contando com as importantes contribuições que
esta Casa poderá oferecer ao debate e eventual aperfeiçoamento da nossa iniciativa, submetemos aos ilustres
Pares o presente projeto. – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012
Mensagem de veto
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de
agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de
1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006;
revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e
a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências.
A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 41. É o Poder Executivo federal autorizado
a instituir, sem prejuízo do cumprimento da legislação
ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade
agropecuária e ﬂorestal, com redução dos impactos
ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as
seguintes categorias e linhas de ação: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 571, de 2012).
I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais
como retribuição, monetária ou não, às atividades de
conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente:
a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o
aumento do estoque e a diminuição do ﬂuxo de carbono;
b) a conservação da beleza cênica natural;
c) a conservação da biodiversidade;
d) a conservação das águas e dos serviços hídricos;
e) a regulação do clima;
f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico;
g) a conservação e o melhoramento do solo;
h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito;
II - compensação pelas medidas de conservação
ambiental necessárias para o cumprimento dos objeti-
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vos desta Lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre outros:
a) obtenção de crédito agrícola, em todas as suas
modalidades, com taxas de juros menores, bem como
limites e prazos maiores que os praticados no mercado;
b) contratação do seguro agrícola em condições
melhores que as praticadas no mercado;
c) dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito da base de
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, gerando créditos tributários;
d) destinação de parte dos recursos arrecadados
com a cobrança pelo uso da água, na forma da Lei no
9.433, de 8 de janeiro de 1997, para a manutenção,
recuperação ou recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
na bacia de geração da receita;
e) linhas de ﬁnanciamento para atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa,
proteção de espécies da ﬂora nativa ameaçadas de
extinção, manejo ﬂorestal e agroﬂorestal sustentável
realizados na propriedade ou posse rural, ou recuperação de áreas degradadas;
f) isenção de impostos para os principais insumos
e equipamentos, tais como: ﬁos de arame, postes de
madeira tratada, bombas d’água, trado de perfuração
de solo, dentre outros utilizados para os processos de
recuperação e manutenção das Áreas de Preservação
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito;
III - incentivos para comercialização, inovação e
aceleração das ações de recuperação, conservação
e uso sustentável das ﬂorestas e demais formas de
vegetação nativa, tais como:
a) participação preferencial nos programas de
apoio à comercialização da produção agrícola;
b) destinação de recursos para a pesquisa cientíﬁca e tecnológica e a extensão rural relacionadas à
melhoria da qualidade ambiental.
§ 1o Para ﬁnanciar as atividades necessárias à
regularização ambiental das propriedades rurais, o
programa poderá prever:
I - destinação de recursos para a pesquisa cientíﬁca e tecnológica e a extensão rural relacionadas à
melhoria da qualidade ambiental;
II - dedução da base de cálculo do imposto de
renda do proprietário ou possuidor de imóvel rural,
pessoa física ou jurídica, de parte dos gastos efetuados com a recomposição das Áreas de Preservação
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito cujo
desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008;
III - utilização de fundos públicos para concessão
de créditos reembolsáveis e não reembolsáveis destinados à compensação, recuperação ou recomposição
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das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva
Legal e de uso restrito cujo desmatamento seja anterior a 22 de julho de 2008.
§ 2o O programa previsto no caput poderá, ainda,
estabelecer diferenciação tributária para empresas que
industrializem ou comercializem produtos originários
de propriedades ou posses rurais que cumpram os padrões e limites estabelecidos nos arts. 4o, 6o, 11 e 12
desta Lei, ou que estejam em processo de cumpri-los.
§ 3o Os proprietários ou possuidores de imóveis
rurais inscritos no CAR, inadimplentes em relação ao
cumprimento do termo de compromisso ou PRA ou
que estejam sujeitos a sanções por infrações ao disposto nesta Lei, exceto aquelas suspensas em virtude
do disposto no Capítulo XIII, não são elegíveis para
os incentivos previstos nas alíneas a a e do inciso II
do caput deste artigo até que as referidas sanções
sejam extintas.
§ 4o As atividades de manutenção das Áreas de
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso
restrito são elegíveis para quaisquer pagamentos ou
incentivos por serviços ambientais, conﬁgurando adicionalidade para ﬁns de mercados nacionais e internacionais de reduções de emissões certiﬁcadas de
gases de efeito estufa.
§ 5o O programa relativo a serviços ambientais
previsto no inciso I do caput deste artigo deverá integrar
os sistemas em âmbito nacional e estadual, objetivando a criação de um mercado de serviços ambientais.
§ 6o Os proprietários localizados nas zonas de
amortecimento de Unidades de Conservação de Proteção Integral são elegíveis para receber apoio técnico-ﬁnanceiro da compensação prevista no art. 36 da Lei
no 9.985, de 18 de julho de 2000, com a ﬁnalidade de
recuperação e manutenção de áreas prioritárias para
a gestão da unidade.
(Às Comissões de Agricultura e Reforma
Agrária; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão
terminativa)
PROJETO DE LEI Nº 205, DE 2012
Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de versão em áudio de manuais
de instruções que acompanham produtos
ou serviços.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei no 10.098, de 19 de dezembro de
2000, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:
“Art. 21-A. Os produtos ou serviços cuja
comercialização se dê acompanhada de manu-
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al de instruções ou outra forma de orientação
de utilização em formato impresso deverão ser
acompanhados, também, de versão em áudio,
para atender aos consumidores e usuários com
deﬁciência visual, nos termos do regulamento.
Parágrafo único. A versão em áudio de
que trata o caput poderá ser disponibilizada
na internet para download gratuito, em sítio
eletrônico cujo endereço deverá ser indicado
na versão impressa.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após cento e oitenta dias da data de sua publicação.
Justiﬁcação
Nos últimos anos, vêm sendo construídos o marco
legal e as políticas públicas destinadas a assegurar, às
pessoas com deﬁciência, o pleno exercício da cidadania. Não obstante os esforços realizados por diversos
setores do Poder Público e da iniciativa privada, são
conhecidas as enormes diﬁculdades encontradas pelas
pessoas com deﬁciência em sua vida cotidiana. Dos
buracos nas calçadas às diﬁculdades de encontrar bons
acervos de audiolivros, inúmeros são os percalços e os
desaﬁos enfrentados por esse segmento da sociedade.
A proposta que ora submetemos à análise dos
nossos pares adentra, a um só tempo, o campo da
acessibilidade e o dos direitos do consumidor. Quando
a pessoa com deﬁciência visual adquire um produto
ou serviço, em regra, ainda não domina plenamente
seu funcionamento. Depende, portanto, de que outra
pessoa, que não seja portadora da mesma deﬁciência, leia as instruções impressas no material fornecido.
Dessa forma, temos uma assimetria inaceitável:
é dever do fornecedor, consoante os princípios que
formam a Constituição Federal, possibilitar a todos o
acesso às informações necessárias para que a relação de consumo se dê de maneira plena, respeitando
as diferenças, limitações e possibilidades de todos os
cidadãos.
É com esse espírito de ampliação do acesso à
informação que propomos que todos os produtos e
serviços sejam acompanhados, também, de manual
apresentado na versão em áudio. Considerando as
facilidades proporcionadas pela rede mundial de computadores, e com o propósito de evitar custos adicionais aos fornecedores, propomos, também, que essa
versão possa ser oferecida por meio de arquivo eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do fabricante.
Dessa maneira, entendemos que encontraremos
o devido equilíbrio entre a preservação do direito das
pessoas com deﬁciência à informação sobre produtos e
serviços que adquirirem e o respeito à lógica que rege
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o setor privado, de produzir com o menor custo possível para uma participação competitiva no mercado.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres
Pares para a aprovação da proposição que ora apresentamos. – Senador Jayme Campos.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Direitos Humanos e Legislação Participativa,
cabendo á última decisão terminativa)
PROJETO DE LEI Nº 206, DE 2012
Acrescenta o § 3º-A ao art. 68 da Lei nº
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para que
não se considere como execução pública
a utilização de composições musicais ou
literomusicais nas unidades de frequência
individual e de uso exclusivo do usuário,
nos empreendimentos destinados à prestação de serviços de hospedagem.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 68 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º-A:
“Art. 68. ................................................
..............................................................
§ 3º-A Não se subsumem à regra do § 3º
as unidades de frequência individual e de uso
exclusivo do usuário nos empreendimentos ou
estabelecimentos destinados à prestação de
serviços de hospedagem.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A proposta objetiva aprimorar o conteúdo normativo encartado no art. 68 da Lei nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), que altera,
atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais
e dá outras providências, de modo a isentar do pagamento de direitos autorais os hotéis, motéis e estabelecimentos aﬁns, a despeito de possuírem receptores
de rádio e televisão instalados em suas unidades de
hospedagem individual.
O cerne da questão, portanto, é a necessidade
de desobrigar hotéis e motéis do pagamento de direitos autorais por terem colocado, nas unidades de hospedagem individual, televisores e rádios à disposição
dos seus hóspedes, sob o óbvio fundamento de que
a utilização desses aparelhos receptores dentro dos
quartos de tais estabelecimentos não poderia conﬁgurar execução pública de obras, mas mera execução
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de caráter privado, visto que dependente da vontade
exclusiva de cada hóspede em promovê-la.
Com efeito, a partir da publicação da Lei nº 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) passou a admitir ser devida a cobrança de
direitos autorais de hotéis e motéis, por serem estes
considerados locais de frequência coletiva, com base
no art. 68, § 3º, da referida lei. Contudo, é preciso
mencionar, no particular, que esse entendimento do
STJ acabou por prejudicar os hóspedes dos hotéis e
motéis, que, independentemente do uso que façam,
enquanto alojados, de aparelhos receptores de radiodifusão, acabam arcando, por via oblíqua, com os
custos decorrentes dessa cobrança.
Nesse cenário, é preciso distinguir a execução
pública de obra daquela ocorrida em caráter privado.
Nos saguões dos hotéis e motéis, é indiscutível a validade da cobrança de direitos autorais pela execução
de obra intelectual. Entretanto, admitir a cobrança de
direitos autorais pela mera instalação de rádios e televisores no quartos dos estabelecimentos e empreendimentos destinados à hospedagem escapa aos
rudimentos do bom senso.
Diante de todo o exposto, contamos com o apoio
dos dignos Pares para a aprovação deste projeto de
lei. – Senadora Ana Amélia.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Mensagem de veto
Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras
providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Comunicação ao Público
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do
autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.
§ 1º Considera-se representação pública a utilização de obras teatrais no gênero drama, tragédia,
comédia, ópera, opereta, balé, pantomimas e assemelhadas, musicadas ou não, mediante a participação de
artistas, remunerados ou não, em locais de freqüência
coletiva ou pela radiodifusão, transmissão e exibição
cinematográﬁca.
§ 2º Considera-se execução pública a utilização
de composições musicais ou lítero-musicais, mediante
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a participação de artistas, remunerados ou não, ou a
utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos,
inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer
modalidade, e a exibição cinematográﬁca.
§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva
os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais,
estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis,
clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração
direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de
transporte de passageiros terrestre, marítimo, ﬂuvial
ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem
ou transmitam obras literárias, artísticas ou cientíﬁcas.
§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório
central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.
§ 5º Quando a remuneração depender da freqüência do público, poderá o empresário, por convênio com
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o escritório central, pagar o preço após a realização
da execução pública.
§ 6º O empresário entregará ao escritório central,
imediatamente após a execução pública ou transmissão, relação completa das obras e fonogramas utilizados, indicando os nomes dos respectivos autores,
artistas e produtores.
§ 7º As empresas cinematográﬁcas e de radiodifusão manterão à imediata disposição dos interessados, cópia autêntica dos contratos, ajustes ou acordos,
individuais ou coletivos, autorizando e disciplinando a
remuneração por execução pública das obras musicais
e fonogramas contidas em seus programas ou obras
audiovisuais.
....................................................................................
(Às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo e; de Ciência e Tecnologia
Inovação, Comunicação e Informática, cabendo
á última decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
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Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A Proposta de Emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos
art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
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tados, o Projeto de Lei da Câmara nº 43, de 2012 (nº
7.491/2010, na Casa de origem, do Deputado Sandro
Mabel), que inclui na Lei nº 5.917, de 10 de setembro
de 1973, que “aprova o Plano Nacional de Viação”, o
trecho rodoviário que especiﬁca.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, o Projeto será apreciado terminativamente pela
Comissão de Serviços de Infraestrutura, onde poderá
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 118, de
2012, da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado nº 135, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 118/2012 – Presidência/CAS
Brasília, 13 de junho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em Turno Único, a Emenda no 1-CAE-CAS
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(Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado no 135, de
2010, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983, para ﬁxar
o piso nacional de salário dos vigilantes.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com referência ao Ofício nº 118, de 2012, a
Presidência comunica ao Plenário que à matéria poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão
de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O parecer lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso
do Ministro de Estado de Minas e Energia:
– Nº 82, de 13 de junho de 2012, por meio do qual
solicita dilatação do prazo para envio da resposta
ao Requerimento nº 201, de 2012, de informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
Cópia do Aviso foi encaminhada à Requerente.
O Requerimento ﬁcará na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 555, DE 2012
Solicita informações ao Senhor Ministro
de Estado do Desenvolvimento Agrário acerca
dos processos de certiﬁcação de georreferenciamento pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.
Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com artigo 216, inciso I do Regimento Interno do Senado Federal e ouvida a Mesa,
requer sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro
de Estado do Desenvolvimento Agrário, consubstanciadas nos seguintes documentos:
Certidão do número total de processos de certiﬁcação de imóveis rurais (relacionados à análise de
sua planta georreferenciada) em tramitação no INCRA
desde 2001 até a presente data, indicando-se o total
de pedidos apreciados (deferidos, indeferidos, os com
pendências a cargo do responsável técnico contratado
pelo proprietários e os arquivados por falta de providências do responsável técnico ou do proprietário) e
o total de pedidos pendentes de apreciação;
Listagem dos processos de certiﬁcação de imóveis rurais pendentes de apreciação em cada uma das
Superintendências Regionais do INCRA;
Certidão do número de processos de certiﬁcação
de imóveis rurais nos quais os interessados tenham
obtido algum tipo de medida judicial impondo ao INCRA a análise do respectivo processo, indicando-se
os processos em que tais medidas já foram cumpridas pela autarquia e quais os que ainda se encontram
pendentes de cumprimento;
Qualquer estudo, análise, estimativa ou proposta
que tenha sido produzido no âmbito do INCRA acerca
dos recursos humanos e materiais necessários para
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a apreciação tempestiva dos processos de certiﬁcação de imóveis rurais, suprindo-se as deﬁciências que
acarretam a demora excessiva na tramitação de tais
processos.
Justiﬁcação
O requerimento que ora é apresentado se justiﬁca
pela necessidade de o Parlamento tomar conhecimento
dos procedimentos levados a cabo pela Administração
Federal na certiﬁcação de imóveis rurais, tendo em vista
a necessidade imposta pela Lei n. 10.267 de apresentação da planta georreferenciada para a alteração das
matrículas dos mencionados imóveis.
O cumprimento de tal exigência por parte dos
proprietários tem encontrado grande diﬁculdade na
estrutura burocrática do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, onde – segundo tem
noticiado a imprensa – estão represados milhares de
processos administrativos de certiﬁcação de imóveis
rurais, muitos há mais de ano.
Essa demora acarreta, por sua vez, a impossibilidade de qualquer operação econômica que envolva a transferência de domínio ou o parcelamento das
áreas rurais em questão, trazendo inegáveis prejuízos
econômicos para os proprietários.
Desse modo, é relevante que o Parlamento tome
conhecimento da situação atual desse problema, bem
como tenha consciência das possíveis soluções que a
própria autarquia já tenha proposto ao Governo federal,
muitas das quais por certo passarão, necessariamente,
pela ação do Poder Legislativo.
Assim, as informações ora requeridas são de
fundamental importância para o desempenho de nossas atribuições constitucionais de acompanhamento
e ﬁscalização das ações do Poder Executivo. – Senadora Kátia Abreu.
(Às Comissões de Assuntos Sociais; de
Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de
Educação, Cultura e Esporte, cabendo à última decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 556, DE 2012
Requeiro, nos termos do Art. 256, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a Retirada do Projeto
de Resolução nº 5, de 2011, que, “institui no âmbito

JUNHO 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do Senado Federal a Frente Parlamentar de Políticas
sobre Álcool e Drogas. – Senador Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência defere o requerimento, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. GLPMDB nº 154/2012
Brasília, 13 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a retirada do nome do Senador Waldemir Moka
como membro titular da Comissão do Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA).
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mário Couto com a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Enquanto o orador segue
para a tribuna, queria fazer um registro, aliás, renovar
os cumprimentos a V. Exª, por ter incluído, na Ordem
do Dia de hoje, as propostas de emenda à Constituição
tratando do voto aberto para votações importantes, entre as quais cassação de mandato de parlamentares.
Gostaria de dizer a V. Exª que esse gesto, essa
iniciativa foi extremamente relevante e corresponde
ao anseio e à esperança da sociedade brasileira na
valorização da Instituição que tão bem preside V. Exª.
Parabéns, Presidente Sarney. Fiquei muito honrada com essa inclusão na pauta. Cumprimentos pela
sua iniciativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª, que tem sido sempre
generosa com esta Presidência.
Senador Mário Couto com a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Sªs e Srs. Senadores, falo hoje
sobre o meu querido Estado do Pará, Estado que tem
a proteção da Virgem de Nazaré. Falo hoje, paraenses,
do nosso Estado porque tenho orgulho de ver que a
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situação do meu querido Pará, nos dias de hoje, é bem
diferente da administração passada.
Encontramos aquele Estado numa situação deplorável. Um Estado falido, um Estado à beira do abismo.
Encontramos aquele Estado saqueado. Encontramos
aquele Estado num mar de corrupções, comum nos
governos petista, desse PT que fez com que este País
se transformasse num País cheio de corrupções, o que
nunca imaginávamos que fosse acontecer na história
deste nosso querido País.
A dívida do meu Estado, paraenses, era quase
de R$1 bilhão. O Estado sem leme. O Estado sem
governo. Os bandidos tomaram conta do Estado do
Pará. O dinheiro dos paraenses era desviado à luz do
dia. Foram bilhões – vou repetir, paraenses – de reais
desviados para se fazer escolas, para se fazer hospitais, para a segurança pública, para a construção de
estradas, para a manutenção de estradas. Tudo isso,
paraenses, do imposto que V. Sªs pagam; tudo isso
arrecadado do pagamento dos impostos que V. Sªs
pagam no produto que vão comprar no comércio.
Vejam que, em cada produto, tem um rótulo com
o imposto cobrado. Tirem o valor deste imposto e veja
como diminui o custo do produto cobrado. O nosso
País, paraenses e brasileiros, é um dos países que
mais cobra dos seus ﬁlhos, é um dos países que mais
cobram impostos no mundo. Infelizmente, a maioria
desse dinheiro pago por vocês não chega a vocês. Hoje
o País não tem saúde, não tem segurança, não tem
educação, não tem estradas, e assim era o meu Pará.
Os ratos saíam aos milhares para tirar o dinheiro
dos cofres públicos e colocar em seus próprios bolsos. Foram milhões e milhões desviados, e as obras
públicas não feitas; a segurança chegou ao ponto em
que os bandidos – isto é verdade Brasil, é verdade o
que vou falar aqui e foi comprovado pelo povo paraense – cobravam de você pedágio para entrar numa
rua no Estado do Pará. Os bandidos tomaram conta
do Estado. A Ana Júlia, que era governadora naquela
época, foi vista por várias vezes aqui neste Senado
não atrás do interesse paraense, mas dançando carimbó, paraenses!
Lembram que naquela época morreram duzentas crianças no Hospital da Santa Casa? Duzentas
crianças foram assassinadas no Hospital da Santa
Casa. Uma menina de 12 anos de idade serviu aos
bandidos que estavam numa cadeia no Município de
Abaetetuba, maltratada, queimada por cigarros, e a
governadora dançava carimbó neste mesmo dia aqui
no Senado Federal.
Hoje o Governo do Pará é outro. Hoje o Pará retoma o seu crescimento. Hoje o Pará recuperou-se da
uma dívida de R$1 bilhão deixada por Ana Júlia Ca-
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repa. Um bilhão, paraenses, era o furo do governo. O
Governador Simão Jatene, com a habilidade que tem
em economia, conseguiu, felizmente, para o bem do
povo paraense, pagar todas essas dívidas, sanear e
planejar. Hoje o Estado do Pará é outro. A saúde inaugura hospitais, a educação licita escolas de grande
porte, quadras esportivas. A violência diminuiu pela
metade. Ainda temos muito a fazer. Naquela época
morriam duas mil pessoas por ano, paraenses, duas
mil pessoas eram mortas à bala ou à faca, por ano, no
Estado do Pará; hoje esse número caiu pela metade.
Os bandidos saem do Estado; a segurança começa a
ser reposta, e o.povo começa a andar nas ruas. Naquela época, tinha medo.
O Pará voltou a crescer, paraenses, o Pará voltou
a ser amado pelos paraenses, voltou a ter a credibilidade dos paraenses. Não temos corrupção no Estado
do Pará. Nosso Governador é sério, o nosso Governador é um homem de trabalho, nosso Governador não
para no palácio; está sempre no interior do Estado,
observando a situação.
Dizia a semana passada na Câmara Federal o
Deputado Poti que o governo de Ana Júlia tinha sido
um governo sério, que o governo de Ana Júlia não praticou corrupção durante os quatro anos. O governo da
Ana Júlia foi o governo que mais praticou corrupção no
Estado do Pará. O governo da Ana Júlia foi o governo
que mais abandonou o povo paraense.
E eu vou ler o que está acontecendo com ela,
para que eu possa conﬁrmar ao Brasil e a todos os
paraenses o que eu sempre falei nesta tribuna, o que
eu sempre disse nesta tribuna: que o povo paraense
estava sendo saqueado, que o povo paraense estava
sendo roubado, que os petistas paraenses roubavam
o Estado, que o nosso dinheiro estava sendo levado
pelos ratos do governo da Ana Júlia Carepa.
Começam agora as condenações da Ana Júlia
Carepa a conﬁrmar, paraenses, pelo que eu sempre
batalhei aqui, o que eu sempre denunciei aqui, o que
eu sempre acusei aqui: que o Pará estava abandonado,
porque o dinheiro que era arrecadado era desviado.
Hoje o Pará tem saldo em caixa. Hoje o Pará trabalha. Hoje o Pará apresenta obras ao povo paraense.
Hoje o Pará tem planejamento. As contas do Governo
estão abertas a quem quer que seja.
“Ministério Público ajuíza ação contra Ana Júlia e
mais cinco pessoas. Todos são acusados da utilização
indevida de cerca de 366 milhões de reais.”
Quantos hospitais, quantas escolas, quanto se
poderia fazer por cada um de vocês, paraenses? Agora
a Ana Júlia vai ter que responder para a Polícia Federal
e para o Ministério Público onde ela colocou os R$366
milhões que foram emprestados do Banco Nacional
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de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
para fazer obra para você, paraense, para melhorar a
sua situação, para trazer o bem-estar da sua família,
para que você pudesse frequentar um hospital melhor,
para que você pudesse ter segurança nas ruas, para
evitar que o seu parente – porque eu sei que muitos
perderam seus parentes no governo Ana Júlia – fosse
assassinado nas ruas.
Todo esse dinheiro era exatamente para isso,
paraenses, mas não foi aplicado para isso. Foi para os
bolsos dos ratos petistas que estiveram no governo da
Ana Júlia Carepa.
Outro noticiário recente: “Ana Júlia abusou de
irregularidades”. Eu falei sempre isso, Pará. Como eu
falei sempre, Brasil, no Pagot. Este mesmo Pagot cuja
vinda à Comissão Mista Parlamentar de Inquérito querem obstruir. Não querem trazer o Pagot aqui porque
sabem que, se o Pagot vier aqui, aborrecido como
está... Porque abandonaram o Pagot. O PT é assim:
“Rouba para mim, mas eu nunca soube, eu nunca vi.
Se te pegarem, responde tu. Nós não responderemos
por ti.” Assim é o PT. Assim são os petistas. Eles nunca
assumem a responsabilidade.
Atinge o espantoso índice de 99% a quantidade
de irregularidades encontrada no manuseio de recursos
nos valores de R$275 milhões repassados à gestão
da Ana Júlia Carepa pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Noventa e nove por
cento foram roubados de vocês, paraenses! Noventa
e nove por cento, paraenses! Isso é uma estupidez!
Nunca se viu isso, Pará!
Eu falava aqui, eu dizia aqui... Eu falava que eu
sabia que isso estava acontecendo, eu falava e dizia
que sabia que o Pará estava sendo saqueado pelo
governo petista! Quantas vezes bradei! Quantas vezes gritei! Quantas vezes bati nesta tribuna dizendo
que Ana Júlia Carepa e seus ratos roubavam o povo
paraense! Quantas vezes bradei! Quantas vezes falei!
Quantas vezes denunciei que o Dnit era um órgão de
ratos e de ladrões petistas! Foram muitas as vezes,
Brasil! Foram muitas as vezes, Pará! Encobriam tudo
e ainda querem colocar Ana Júlia no Banco do Brasil.
Ô PT desgraçado! Por que vieste a esta Pátria PT maltratar os paraenses e os brasileiros? Depois de tanto
roubar ainda querem colocar Ana Júlia no Banco do
Brasil. Noventa e nove por cento das irregularidades
de um empréstimo foram roubados no Governo de Ana
Júlia, do povo paraense.
A Auditoria Geral do Estado conclui também que
não houve a regular prestação de contas no valor de
R$79 milhões no Governo de Ana Júlia Carepa. Eu
sempre disse, Pará, eu sempre vim aqui. Por anos e
anos eu denunciei, por anos anos e anos eu alertei a
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Presidência, por anos e anos eu mandei correspondência à Procuradoria Geral da República. Foram anos
e anos na tentativa de se abrir uma CPI, foram anos e
anos na tentativa de parar a roubalheira, tanto no Pará
como no restante do País.
A Veja fala: “Ana Júlia indicada para a diretoria
de uma subsidiária do Banco do Brasil com salário de
R$30 mil”.
Parece que é até bom roubar neste país, parece
que roubar neste país é bom porque ganha prêmio; é
premiado quem rouba neste País, brasileiros! Ana Júlia
roubou tanto, como acabei de mostrar ao Brasil e ao
Pará, e o PT está dando para ela o salário de R$30 mil
por mês, Brasil! Trinta mil reais por mês, Brasil, como
prêmio para a Ana Júlia pelo tanto que ela roubou dos
paraenses!
“Indicada para a diretoria de uma subsidiária do
Banco do Brasil com um salário de R$30 mil, a ex-governadora do Pará está enrolada com o sumiço de
R$77 milhões”.
(Interrupção do som)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
podemos mais continuar assim, meu País querido!
Este País está sem leme. Quem rouba neste País é
premiado com um salário de R$30 mil! O que se espera mais deste País? Brasil, todos ali roubavam, todos
ali saqueavam.
Quanto ao Deputado Puty, que era Chefe da
Casa Civil, olhem o que os jornais dizem sobre ele: “O
Deputado Federal Cláudio Puty continua sob investigação da Polícia Federal por cobrança de propina de
madeireiros”.
(Interrupção do som)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA – Fora
do microfone.) – Era da governadora, era do gabinete
da governadora, de uma turma de ratos petistas que
assumiram o governo pela primeira vez e que não
souberam ver dinheiro na sua frente e mastigavam,
comiam, faziam tudo que queriam com o dinheiro do
bolso do paraense, e a Ana Júlia...
Meu querido Presidente, quanta honra tê-lo nesta Presidência!
E a Presidenta da República está para mandar
chamar o Pagot e premiar o Pagot. Não se assuste
Brasil! Olhem o que estou dizendo desta tribuna na
tarde de hoje. Não se assustem! Não se assustem
se o Pagot for chamado pela Dilma para receber uma
condecoração e para tomar conta de uma empresa
maior do que o Dnit! Não se assustem, porque o que
estamos vendo hoje, Presidente, é o cúmulo do cinismo em nossa Pátria. Infelizmente, infelizmente Brasil,
na Pátria amada, na Pátria querida, na Pátria que tem
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uma bandeira que diz “Ordem e Progresso” e em que
hoje não temos ordem nem progresso.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo
Maldaner, Suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Cyro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senador Mário Couto.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Antes de chamar a próxima inscrita, Senadora Ana Amélia, eu gostaria de colocar em votação o
Requerimento de nº 550, de 2012, do Senador Acir
Gurgacz, que requer licença para ausentar-se dos
trabalhos da Casa para participar como integrante da
Comissão externa para representar o Senado na Conferência da ONU Rio+20, no período de 19 a 22 de
junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Em votação o Requerimento de nº 551, de
2012, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que requer
licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa para
representar o Senado, por indicação da Presidência da
Casa, na Conferência da ONU Rio+20, no período de
19 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Em votação o Requerimento de nº 552, de
2012, da Senadora Marta Suplicy, que requer licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa para representar o Senado, por indicação da Presidência da Casa,
na Conferência da ONU Rio+20, no período de 19 a
21 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Em votação o Requerimento nº 553, de 2012,
do Senador Paulo Davim, que requer licença para se
ausentar dos trabalhos da Casa para participar, como
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integrante da Comissão Externa do Senado, da Conferência da ONU Rio+20, no período de 19 a 23 de
junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Com muito prazer, concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Cyro Miranda, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, nossos telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu, hoje,
gostaria de, na tribuna, prestar contas de duas ações
parlamentares e políticas que, no ﬁnal da tarde de ontem, o Senador Paulo Paim e eu tivemos pela causa
dos aposentados do Aerus/Varig.
Junto com a líder dos aeronautas, Graziella Baggio, fomos recebidos, o Senador e eu, pelo Ministro
Luís Inácio Lucena Adams, titular da Advocacia-Geral
da União, para veriﬁcar o andamento do processo que
envolve a expectativa de dezenas de aposentados,
muitos dos quais já morreram, Presidente, sem ver
resgatado um direito líquido e certo que tinham, por
terem contribuído, religiosamente, para o Fundo Aerus, que lhes daria uma aposentadoria complementar.
Uma omissão da secretaria responsável pela
ﬁscalização dos fundos de pensão complementares
acabou resultando num prejuízo incalculável para essas pessoas. Muitas estão sem dinheiro para a alimentação, para a compra de medicamentos e para outras
necessidades.
É uma situação de tragédia humana, em que a
sensibilidade das autoridades do poder federal deveria
ser um pouco mais visível na solução desse problema,
que se arrasta há pelo menos seis anos. E, a cada dia,
há a notícia de que morreu mais um ex-comandante,
um ex-comissário, uma ex-comissária. As viúvas e os
viúvos aumentam, e os relatos dessas tragédias são
praticamente diários. Eles têm uma mobilização grande
para um acordo, e esse acordo já não acontece. E o
que se vê é que, agora, apenas uma decisão política
poderá resolver essa questão.
Saímos o Senador Paulo Paim e eu com a missão de o Senador pedir uma audiência ao Ministro
Gilberto Carvalho, da assessoria direta da Presidenta
Dilma Rousseff, para tentar desvendar esse mistério
que não consegue tirar do papel uma solução para os
aposentados do fundo Aerus. Eles tenham a certeza
de que estamos fazendo a nossa parte e, se até agora
nada se conseguiu, foi porque esgotamos e estamos
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fazendo o esgotamento de todas as alternativas nesse processo.
Aguardamos ainda uma decisão do Supremo
Tribunal Federal, que tem como relatora a Ministra
Carmem Lúcia, de uma defasagem tarifária da Varig
que pode, de algum modo, atenuar, pelo menos minimamente, essa questão. Mas tudo ainda está numa
situação de dependência, de nebulosidade.
Queria, agora, também fazer um agradecimento
ao Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e ao
secretário-adjunto da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, João Rabelo,
que abriu a sua agenda hoje à tarde para receber uma
comitiva nutrida de representantes do setor da produção de suinocultura brasileira.
Estava lá o presidente da entidade, Marcelo Lopes; da Associação de Criadores de Suínos do meu
Estado, Valdecir Folador; do presidente da associação
de Santa Catarina, Losivanio de Lorenzi; do presidente
da associação do Espírito Santo, José Pupin; de Minas
Gerais, José Arnaldo; de São Paulo, Valdomiro Ferreira; e do Mato Grosso, Paulo Lucion, que conversaram
hoje, aliás, com os Senadores Pedro Taques e Blairo
Maggi. E outros produtores: Mauro Gobbi, Edson Zancanaro, Rafael Acabroli, Jean Santana e Edson Gros.
A audiência, tanto com o Ministro da Agricultura, que teve a presença e o apoio dos Senadores Luiz
Henrique da Silveira, Casildo Maldaner e Paulo Bauer,
além do representante do Senador Sérgio Souza, é um
pedido dramático se, em 30 dias, não for atendido pelo
Governo Federal, no âmbito de duas medidas fundamentais: a prorrogação dos vencimentos das dívidas
de custeio e investimento de produtores de suínos em
todo o Brasil, desses Estados citados agora; aumento
dos limites de crédito para retenção de matrizes para o
valor de R$500,00 por matriz até o limite de R$2 milhões
por CPF; além, é claro, de uma medida de mais longo
prazo, que é a inclusão da carne suína no PGPM, que
é a Política de Garantia dos Preços Mínimos.
O Rio Grande do Sul, apenas para dar um retrato, emprega 120 mil pessoas, empregos diretos; mais
de 1,3 milhão de empregos indiretos; 30% a 40% dos
suinocultores estão à beira da falência. Os atingidos
são especialmente dos Estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná. Os problemas maiores são os
embargos sanitários da Rússia, a Argentina com uma
exigência de certiﬁcação para os animais que entram
lá, ou para a carne, e a queda da exportação para a
Argentina de 3,5 mil toneladas por mês para apenas
500 toneladas por mês.
O presidente da entidade deixou bem claro que,
hoje, o universo da produção da suinocultura atinge 50
mil produtores em todo o País. Para se ter um retrato
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dessa crise – que não é de agora, mas que se agravou nos últimos meses –, somente no Estado de Santa
Catarina, o número de produtores de suínos passou
de um total de 130 mil para pouco mais de 50 mil, num
intervalo de apenas sete anos, de acordo com dados
do Centro Agropecuário Brasileiro. Entre os anos de
1996 e 2006, em todas as regiões do País, mais de
70 mil produtores deixaram a atividade, em sua maioria micro e pequenos proprietários rurais, gerando um
grave impacto social.
Mesmo nos sistemas mais especializados, em
que os produtores se relacionam diretamente com as
agroindústrias através dos contratos de integração, é
nítida a redução de pessoas na atividade. Entre janeiro de 2001 a 2005, mais de três mil granjas do ciclo
completo deixaram de produzir somente no Estado de
Santa Catarina. São essas as consequências dos anos
de inércia da área federal em apoiar essa atividade. A
continuar nesse ritmo, em pouco tempo, perderemos
o restante dos produtores, colocando em risco o segmento da produção da suinocultura brasileira.
Eu estive, a convite do Senador Waldemir Moka,
no Estado de Mato Grosso do Sul, visitando o Município
de Chapadão do Sul. Lá também ouvi de produtores,
de criadores de suínos, a declaração de que estavam
abandonando a atividade simplesmente por falta de
condições para plantar.
No rico Estado de Mato Grosso, do Senador Blairo
Maggi, do Senador Pedro Taques, do Senador Jayme
Campos, a situação é, da mesma forma, dramática na
produção da suinocultura, agravada por aumento dos
custos de produção.
Mas eu não venho aqui apenas falar dessa agenda que tomou parte da minha tarde de ontem e de hoje
aqui, no Congresso Nacional, e que é um problema
social relevante. Também trago aqui outra questão que
interessa, especialmente, aos produtores rurais e, de
modo geral, à sociedade brasileira.
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) iniciou, na terça-feira, leilão para vender o novo
serviço de voz e banda larga, o moderno sistema 4G,
que promete uma velocidade, na Internet, até 50 vezes
maior do que o serviço atual.
Depois de grande disputa, no primeiro dia, as
quatro operadoras de telefonia mais conhecidas do
mercado – OI, TIM, Claro e Vivo – venceram o leilão
de lotes nacionais do cobiçado serviço de telefonia
móvel 4G. E a Anatel arrecadou, nesse leilão, R$2,5
bilhões, cerca de 30% a mais do que o preço mínimo
previsto para esse leilão.
As empresas vencedoras já avisaram que, quando
implantarem a nova tecnologia, o serviço e os novos
aparelhos vão custar bem mais caro do que é cobrado
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hoje. Até aí, senhoras e senhores, nenhuma grande
novidade, Os consumidores já sentem, no bolso, os
custos do serviço de telefonia que temos hoje.
O que quero trazer ao plenário é a informação
que jornais destacaram no dia de ontem: “A Anatel não
conseguiu vender a banda larga rural, como pretendia
inicialmente”.
Como nenhuma das seis concorrentes apresentou
uma oferta para esse serviço, a telefonia móvel rural
foi automaticamente atrelada às quatro faixas nacionais disponibilizadas para o serviço 4G, e as empresas terão de investir no serviço para a região rural por
força desse edital. A obrigatoriedade de atender à área
rural recebeu muitas críticas por parte das empresas
interessadas em entrar apenas nesse ﬁlé mignon, que
é o mercado de 4G. Isso porque será preciso investir
mais para a implantação dados no campo.
Fica claro, mais uma vez, Sr. Presidente, que os
investidores preferem garantir os serviços que vão gerar
maior lucro para as suas empresas, como o mercado
das grandes cidades brasileiras. Mas a Anatel, como
agência reguladora e concessionária desses serviços,
precisa trabalhar e ﬁscalizar para que isso não aconteça.
Tenho insistido aqui, no plenário, que a comunidade rural brasileira tem o direito de contar com o
serviço de telefonia, assim como os centros urbanos,
e que o Governo, através da Anatel, precisa ﬁscalizar
a implementação desse serviço.
Não podemos admitir que pessoas que vivem no
campo ﬁquem isoladas, marginalizadas com a exclusão, pela falta de sinal nos telefones celulares ou pelo
não acesso à Internet e, por consequência, vivam com
diﬁculdades para se comunicarem ou mesmo para pedirem socorro nas estradas.
Introduzi este assunto aqui, Sr. Presidente, nos
meus pronunciamentos, trazendo o exemplo das produtoras rurais da região da fronteira do Rio Grande
do Sul, entre as cidades de Santana do Livramento,
Quaraí e Alegrete, que reclamam, há quatro anos, da
falta de sinal do serviço de telefonia móvel.
Pois os problemas não se resumem ao meu Estado. Lembro o caso recente do caminhoneiro gaúcho
Renato Varela de Oliveira, 43 anos, que ﬁcou conhecido no Brasil inteiro, porque estava transportando um
caminhão de laranjas pelo interior do Paraná e sofreu
um acidente no início deste mês.
O motorista, preso nas ferragens, não conseguiu
pedir socorro, porque o celular ﬁcou sem sinal. Ele só
sobreviveu, porque, durante cinco dias, comeu as laranjas que transportava, até ser encontrado pelo pai,
que percorreu três Estados para encontrar o ﬁlho acidentado. Um verdadeiro milagre.
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Mas isso poderia ter sido resolvido, porque ele
tinha um telefone celular. Essa vítima, o Renato Varela
de Oliveira, tinha um celular, mas dali não podia falar,
porque não havia sinal. De que adianta o serviço? No
rico Estado do Paraná! Agora, Presidente Cyro Miranda,
imagine no interior de Goiás, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Pará, no interior do Amapá,
de Roraima! Como ﬁca essa situação? A exclusão é
total, porque a falta de acesso à informação e até ao
entretenimento é inteiramente provocada pela ausência desse telefone.
A publicidade das empresas da telefonia é milionária, de alta qualidade e sempre vende a ideia de
que, qualquer que seja o momento, estaremos conectados com o mundo.
Na vida real do campo brasileiro não é assim. Na
realidade do interior e das estradas que cortam o Brasil, os produtores rurais, os motoristas de caminhão e
estudantes de escola no campo continuam isolados.
O leilão do serviço de Internet rápida ou 4G é um
passo importante para dar mais qualidade à banda larga, o que é necessário para as transmissões da Copa
do Mundo de 2014. Mas, até lá, é preciso garantir que
teremos também investimentos, para atender ao Brasil rural e para conectá-lo aos avanços tecnológicos.
Não é possível admitir que as empresas de telefonia invistam apenas nos mercados considerados
mais lucrativos. No momento da concessão do serviço,
o Governo deve garantir, sim, a melhoria dos serviços
nas capitais, mas também assegurar o atendimento nas
áreas mais remotas do Brasil, onde também acontece o desenvolvimento e onde uma agricultura familiar
próspera precisa desse serviço.
É com grande pesar também que gostaria de aproveitar a ﬁnalilzação deste meu pronunciamento nesta
Casa para registrar, como já ﬁz no início da sessão, a
morte do ex-governador do meu Estado José Augusto
Amaral de Souza, aos 82 anos, ligado ao meu partido, o PP, e um dos líderes da antiga Arena, ex- PDS.
Amaral de Souza, como era conhecido, sofreu
um acidente vascular cerebral em 2006 e, desde então, sofria com as consequências do derrame. Nasceu
em Palmeira das Missões , ao norte do Rio Grande do
Sul, no ano de 1929 e mudou para Porto Alegre aos
10 anos de idade. O ex-governador gaúcho iniciou a
carreira política em 1960, como Vereador em Palmeira das Missões. Depois, foi eleito Deputado Estadual,
Deputado Federal e Vice-Governador de Sinval Guazzeli, também ex-Deputado Federal. Ocupou o Palácio
Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul, entre
os anos de 1979 e 1983.
Seu estilo conciliador foi a característica marcante
para administrar o Estado gaúcho, considerado uma
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panela de pressão durante o ﬁm do regime militar no
Brasil. Mais tarde, cursou Direito e Filosoﬁa e se orgulhava de dizer que sua maior virtude era a de saber
conciliar e não ter inimigos.
Meus sentimentos à família, em nome da esposa,
a viúva Miriam, e dos três ﬁlhos, pela grande perda e
dor desse ente querido. O Rio Grande do Sul perde
mais um grande líder político e um personagem da importante história do Rio Grande do Sul, especialmente
pelo seu espírito conciliador.
Para terminar, Sr. Presidente Cyro Miranda, gostaria de lamentar que, hoje, no ínicio desta sessão,
na abertura da período deliberativo, não tenha sido
possível o Senado apreciar pelo menos a Proposta de Emenda à Constituição relacionada à questão
do voto aberto, não só na cassação de mandatos de
parlamentares, mas também em relação a outras deliberações, como a escolha de embaixadores, de dirigentes do Cade, agências reguladoras, de Ministros
do Supremo Tribunal Federal.
O Presidente da Casa, José Sarney, fez a sua
parte, qual seja, incluiu na Ordem do Dia de hoje, mas
a coincidência e o paralelismo de uma movimentada
CPMI do Cachoeira, como ﬁcou conhecida, acabou
reﬂetindo na falta de quórum da sessão deliberativa.
Da mesma forma, reuniões marcadas pela Comissão Mista de Orçamento e também comissões
mistas para tratar de medidas provisórias seguindo o
rito determinado pelo Supremo Tribunal Federal para
tramitação, hoje mais complexa, de medidas provisórias
não permitiram quórum para votar matérias relevantes
como as três propostas de emenda à Constituição que
tratam exatamente do sistema de voto aberto para as
votações mais relevantes aqui.
Eu, particularmente, continuo defendendo que
façamos a preferência para votação da emenda do
Senador Alvaro Dias, porque ela trata tão-somente da
questão de cassação de mandatos. As demais tratam
de outras votações. É uma pena, lamentável, porque,
na semana que vem, por conta da Rio+20, nós não teremos sessões deliberativas – já foi acordado –, dada a
ausência de muitos Senadores que estarão participando desse grande evento das Nações Unidas com sede
no Rio de Janeiro e que tem tudo a ver com o Brasil,
que, com o novo Código Florestal, atualizado, moderno, quer continuar produzindo com sustentabilidade.
Faço este registro como reconhecimento da iniciativa do Presidente José Sarney, mas lamentando que o
acúmulo de atividades simultâneas aqui tenha impedido o quórum na sessão de hoje para apreciarmos pelo
menos uma das três medidas provisórias que tratam
do voto aberto para votações aqui no Senado Federal.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
V. Exª tem toda razão em todas as suas ponderações e pontuações que aqui trouxe, principalmente na
última, de que pessoas morrem por falta de socorro, por
falta de sinal. Em plena época em que vivemos, quando
a comunicação é fácil em todo o mundo, no Paraná,
um Estado rico – e, como disse, avalie os outros! –,
esse sinal de alerta tem de ser levado muito a sério.
Também corroboro suas palavras no sentido de
que esta Casa está parada pelo menos nas duas últimas semanas. As Comissões não estão funcionando,
não há número suﬁciente em plenário. Infelizmente,
todos estão convergindo para um problema que está
aﬂigindo a Nação, sim, mas que está tendo um reﬂexo
tremendo nos nossos trabalhos.
V. Exª está de parabéns por tudo que comentou.
Obrigado.
Antes de passar a palavra ao próximo inscrito,
que será o ilustríssimo Senador Inácio Arruda, que
falará pela Liderança do PCdoB, tenho de colocar em
votação um requerimento que está sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 477, de 2012, do Senador Eunício Oliveira e de
outros Senadores, solicitando a realização de sessão
especial destinada a comemorar os 63 anos da criação da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB),
a realizar-se no dia 5 de novembro de 2012.
Em votação o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Passo a palavra ao Senador Inácio Arruda,
que tem o tempo regulamentar de 20 minutos para
fazer seu pronunciamento.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, tenho a felicidade de anunciar
que estarei presente à Conferência Rio+20, conferência
ambiental e também de debates sobre o desenvolvimento com sustentabilidade.
Para mim é muito signiﬁcativo, pois tive oportunidade de participar da Conferência do Rio em 1992, a
Eco 92. Preparatória para essa conferência, ﬁzemos no
Estado do Ceará a Primeira Conferência Internacional
do Semiárido, sobre as regiões semiáridas do mundo. Participamos, em 2011, da Segunda Conferência
Internacional do Semiárido, já na condição de Senador da República, representando o Senado. Também
estivemos com uma representação do Parlasul, com
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parlamentares do Parlasul de todos os Estados representados e mais o Chile, que participou conosco dos
debates da Conferência Internacional do Semiárido.
Serei palestrante em mesa oﬁcial, a convite da
organização da Conferência, que é feita pelas Nações
Unidas e, evidentemente, pelos países que formaram
uma secretaria executiva para conduzir os trabalhos
da Conferência. Na mesa de que participarei vamos
discutir cidades sustentáveis e inovação, como garantir
que as cidades, que têm recebido, no caso do nosso
País, mais de 80% da população brasileira, sejam efetivamente sustentáveis.
Como ﬁz na regulamentação da Constituição brasileira, sendo relator do Estatuto da Cidade, vou defender, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que garantir
cidades saudáveis, sustentáveis e inovação é aplicar o
Estatuto da Cidade, garantindo planejamento urbano,
garantindo que as atividades municipais tenham forte
planejamento e que o planejamento tenha um sentido
inclusivo, integrador. No caso do Brasil, que tem vastas regiões metropolitanas, que o planejamento seja
integrado com as regiões metropolitanas e que, ao
fazer o planejamento, ao torná-lo inclusivo, integrado,
ele seja fator de desenvolvimento, para que a riqueza
cresça nessas regiões, para que a prosperidade cresça nessas regiões e que seja distribuída efetivamente.
Esse é o caminho que temos que percorrer no
Brasil, na América do Sul e, tenho a convicção, em
razão da situação na Ásia, em países de dimensões
como a da Índia, com mais de um bilhão de habitantes, e da China, com mais de 1,3 bilhão de habitantes. Não há outro caminho a percorrer senão oferecer
cidades saudáveis. Cidades saudáveis exigem planejamento, organização, debate, inclusão da população.
Isso tudo pode abrir um caminho absolutamente novo;
senão vejamos, o que precisamos alcançar nas cidades brasileiras?
É preciso garantir, entre nós, na América do Sul,
programas especiais. Metas a serem alcançadas na
questão da mobilidade urbana, porque algumas cidades
já podemos dizer que têm a garantia da imobilidade,
estão imóveis. Vejam a situação de São Paulo, maior
cidade da América do Sul, maior cidade da América
Latina. Não garante mobilidade para a sua população,
para os seus moradores, uma mobilidade efetiva, eﬁcaz, capaz. E temos exemplos no Brasil. E aqui, ao
nos defrontarmos com a ﬁgura do ex-Governador do
Estado do Paraná, Roberto Requião, podemos citar
o exemplo que foi oferecido ao Brasil e à América do
Sul, da cidade de Curitiba, do ponto de vista de planejamento urbano.
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Esses bons exemplos têm que ser apreendidos
por todos nós, levados à Conferência, discutidos, e veremos em que vamos inovar, qual o passo da inovação.
Eu considero que é ousado, no caso nosso brasileiro, da América do Sul, cidades como São Paulo,
Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Curitiba e sua região
metropolitana, Porto Alegre e sua região metropolitana,
Fortaleza e sua região metropolitana, a cidade de Belém e sua região metropolitana, Manaus e sua região
metropolitana, uma cidade gigantesca como Bogotá,
La Paz, Buenos Aires, Lima, Caracas; são cidades
enormes que precisam de um plano ousado. Isso é
nós trabalharmos com a integração da nossa região,
isso é fazer valer não só o Parlasul como o Mercosul,
é ter um programa ousado de sustentabilidade das
cidades para fazer vicejar a economia.
Ora, senão vejamos: para garantir mobilidade
urbana nessas grandes cidades, qual o tipo de transporte? Qual o melhor transporte? Eu vejo que precisamos discutir essas questões. Mobilidade tem que
ter transporte de qualidade; transporte de qualidade,
nessas grandes cidades, precisa de metrô; metrôs,
de qualidade, bem feitos; obras de qualidade, obras
integradas que possam garantir que ônibus com metrô facilitem o ﬂuxo nas cidades, permitam às pessoas
terem tranquilidade no seu transporte.
É preciso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que a questão urbana inclua mobilidade e, na
mobilidade, inclua o trem, o metrô, abra espaço para
a bicicleta, para que as cidades não ﬁquem travadas
com os automóveis, porque é lógico: as pessoas têm
o automóvel quase como um grande fetiche, cada um
precisa de um, cada um tem que ter um. É evidente
que, diante de uma exigência feita pela propaganda
massiva de que cada um tem que ter um automóvel, a
indústria automobilística faz a festa com os programas
que são oferecidos em cada canto do mundo, mas,
para ter cidade sustentável, é preciso que as pessoas
se movam, que não ﬁquem paralisadas, e aí a nossa
opção é pelo metrô, é pela bicicleta, é pelas ciclovias,
é pela garantia de mais sustentabilidade em cada uma
dessas regiões com transporte adequado.
Garantir cidades sustentáveis, na minha opinião
– é isso que irei defender na Rio+20 –, é ter um vasto programa de recuperação das bacias hidrográﬁcas
das grandes cidades. Porque essas bacias, os rios,
riachos, lagoas, manguezais das grandes cidades são
a sua riqueza. É uma riqueza. Tem valor inestimável
do ponto de vista econômico.
Imagine ter um rio bem tratado, bem cuidado,
que corta a sua cidade, que se transforma em espaço
público de lazer, que se transforma em espaço de inclusão social. Essas questões são, ao mesmo tempo,

JUNHO 2012

Junho de 2012

a defesa do meio ambiente e do desenvolvimento, do
progresso, da inclusão, da qualidade de vida.
Precisamos de um vasto programa que estabeleça como meta: nós não podemos ter cidades que
não tratam os seus esgotos, que não tratam os seus
resíduos sólidos. Já temos muitos programas, boas
propostas, mas precisamos materializar. Precisamos
dar garantias. Precisamos estabelecer prazos.
A Copa do Mundo tem um prazo, tal dia começa.
Os estádios têm que estar prontos. O terminal de passageiros do aeroporto tem que estar pronto. O terminal
do porto tem que estar pronto. As vias têm que estar
prontas. O VLT tem que estar pronto. Ora, se podemos
ter prazo para a Copa do Mundo, por que não podemos
ter prazo para que as nossas cidades tenham 100%
de esgotamento sanitário, para garantir qualidade de
vida, mais saúde?
Um dos vetores de infecção mais examinados
nas Secretarias de Saúde dos Estados é exatamente
a ausência de tratamento de esgoto e resíduos sólidos.
Vamos fazer metas. Acho que essa é a ousadia de um
programa de sustentabilidade para as cidades. Vamos
garantir em nossas cidades, ao lado do esgotamento
sanitário, com metas, o tratamento de resíduos sólidos,
com metas. Isso tudo exige investimentos, recursos.
Alguns bilhões de reais são necessários. Vamos gerar
empregos. Vamos gerar riqueza. Vamos garantir também moradia que recepcione as inovações que estão
circulando na área da produção de energia que as cidades podem incorporar, não só como projeto piloto,
mas em larga escala.
Temos ao nosso lado as universidades produzindo tecnologia. Vamos convocar a nossa indústria.
Lembro-me que quando o Presidente Lula chamou a
indústria da construção civil para fazer o programa de
moradia popular e questionou aqueles empreendedores da área da construção civil se não era o caso de
fazer um vasto programa de moradia. E perguntou: “Vamos construir quantas unidades?”. Eles responderam:
“Presidente, 100 mil”. O Presidente olhou sem acreditar: “Mas diante de um déﬁcit de mais de 7 milhões
de moradia, vamos construir 100 mil! Não, aumentem.
Aumentem a meta de vocês. Eu quero a meta dos empreendedores, da indústria da construção civil, quero
que os senhores estabeleçam a meta. Eu garanto os
recursos, vou entrar com os recursos, com o dinheiro”. Não conseguiram passar de 200 mil. E precisou
que o Presidente dissesse que a meta era 1 milhão de
moradias, que iríamos contratar 1 milhão de moradias.
Hoje, já alcançamos essa meta e estamos com a meta
de mais de 1 milhão de moradias.
Eu vejo que, na área da energia, podemos incluí-la nas casas. Um aparelho móvel de comunicação
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pode ser usado com energia solar. Nós não podemos
colocar nas casas energia solar? Será falta de tecnologia. Será falta de inovação? Ou será falta de coragem
de empreender uma missão desse porte com energia
mais limpa? Porque não teremos energia 100% limpa,
mas teremos as mais limpas energias.
As cidades litorâneas de nosso País e as margens
dos rios não podem também utilizar a energia eólica
numa escala muito maior, para dar mais sustentabilidade às cidades? São muitos os meios que podem
integrar um grande programa de moradia popular, de
moradia social e, ao mesmo tempo, integrar as fontes
novas de energia, dando exemplo, a partir das cidades, das grandes cidades brasileiras, porque elas têm
potencial de gerar, em larga escala, energia renovável,
contribuindo com o desenvolvimento econômico e com
a inclusão social.
Eu acho que esse é o nosso caminho, o caminho
do desenvolvimento, do progresso. Com desenvolvimento, com progresso, temos mais sustentabilidade.
Sem desenvolvimento, com pobreza, com miséria, não
há sustentabilidade, não há inovação nem há como
absorver tecnologia.
Sr. Presidente, com os exemplos e as experiências de nossas caminhadas nas duas conferências
do semiárido, na conferência de 92, no Rio, com o
aprendizado comum que se estabeleceu, nos últimos
20 anos, nos países em desenvolvimento, na Índia, na
África do Sul, na nossa região do Mercosul, na China
– que vem dando exemplos inclusive na área ambiental –, posso considerar que essa conferência no Rio
será absolutamente exitosa. Vamos avançar mais. E
o maior avanço será defender o desenvolvimento com
sustentabilidade, sem cair nas armadilhas que sempre
são fáceis de serem propostas.
Como utilizar a economia verde para o nosso
desenvolvimento, e não para impedir o nosso desenvolvimento. Como utilizar a economia verde no sentido
do progresso social, da inclusão social, e não como
instrumento de barganha dos países ricos contra os
países em desenvolvimento. Essa é a mediação que
temos, como Congressistas, a responsabilidade de
realizar na Rio+20.
Penso que esse é o debate que temos de defender. Lá, terei a oportunidade de me pronunciar diretamente, porque participarei também da conferência
entre Brasil, África e França sobre desertiﬁcação. Uma
das conquistas da Rio 92 foi a criação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre desertiﬁcação. O
Brasil é um dos protagonistas porque foi um dos que
mais atuou, realizando a Conferência Internacional
do Semiárido, que precedeu a conferência do Rio, em

Quinta-feira 14

305

25365

92. E realizou uma segunda conferência, que também
precedeu a Conferência Rio+20.
Então, nós somos os que têm mais responsabilidade diante da Convenção-Quadro das Nações
Unidas. Vou participar daquela conferência. Vamos
participar também de uma outra conferência sobre
energia. Mas nessas nós vamos arguir, vamos opinar
frente aos palestrantes e debatedores. No caso das
cidades sustentáveis, vamos com a responsabilidade
de quem vai dar uma opinião como palestrante, usando
a nossa experiência, que aprendemos aqui no Congresso Nacional, que aprendemos na luta social, no
movimento por moradia e reforma urbana, nas lutas
gigantescas que travamos em nosso País e nas conquistas que obtivemos, levando nosso País a ser dos
poucos do mundo.
É o Brasil.
Eu me lembro bem, no dia 1º de dezembro de
99, quando realizamos, no auditório Nereu Ramos, a
primeira grande conferência para discutir cidades do
nosso País. E dali saiu a opinião de se construir um
Ministério que tratasse diretamente das cidades, dos
programas das cidades, que incluía o transporte público de massa, que incluía a questão sanitária, tanto
dos resíduos sólidos como do esgotamento sanitário,
da dragagem urbana, e que levou à discussão, no caso
particular da cidade em que nasci e me criei, a cidade de Fortaleza, de forma exaustiva, de um programa
de esgotamento sanitário e de dragagem, de grande
dragagem, de macrodrenagem, da nossa cidade, para
recuperar a bacia hidrográﬁca.
E esse projeto, meu caro Capi, foi aﬁnal aprovado. Nós levamos isso como debate para a sociedade
fortalezense, transformamos em projeto executivo, que
foi feito pela Funasa, e quando o Lula lançou o PAC e
pediu ao Governador uma obra de grande porte, não
tinha no Estado do Ceará uma obra de grande porte.
Mas nós tínhamos essa, e entregamos para o Governador: “Está aqui Governador. Saiu do meio popular,
saiu do meio social, saiu dos técnicos, dos arquitetos,
dos engenheiros, dos agrônomos, dos geógrafos, dos
geólogos, da gente de bem que discute a cidade, para
recuperar...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, mais um minuto e meio e vou concluir.
E, desse debate, dessa discussão, saiu o maior
programa de macrodrenagem de Fortaleza e região
metropolitana, que começou com R$398 milhões e
que, com a inclusão da parte de esgotamento sanitário, vai a mais de R$1,5 bilhão, gerando emprego,
gerando riqueza, melhorando a qualidade de vida, de
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moradia, recuperando o rio Maranguapinho, que corta
a nossa cidade e a região metropolitana, recuperando o rio Cocó, recuperando o rio Ceará, garantindo
que nossa cidade não vai ser tomada por enchentes
quando o período de chuvas for mais forte na nossa
região, porque estamos controlando as enchentes com
pequenas e médias barragens nesses rios. Então, é
um trabalho de grande fôlego, que nasceu do debate
com o povo, com a periferia da cidade de Fortaleza.
Foi assim que nós discutimos...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Vou precisar só de um minuto, Sr. Presidente. Esses
onze o senhor entrega para o Capi, que já está ali de
olho, à espera da tribuna.
Ao ﬁnal, Sr. Presidente, estou dando esta demonstração do que podemos fazer juntos. A conferência de
1999 foi a primeira Conferência das Cidades; já se sucederam várias. O Ministério das Cidades foi criado.
Nós temos instrumentos mais rigorosos, nos dia atuais, e as cidades não podem perder a oportunidade.
A conferência é um momento, também, meu caro ex-Prefeito e ex-Governador de Estado, Jayme Campos,
de ousadia para nós, brasileiros. Nós temos que crescer
mais, que nos desenvolver mais e ter a oportunidade,
com o que aprendemos e vimos com os outros e aqui
entre nós, de fazer bem feito no nosso País.
É assim que eu vejo a oportunidade da Rio+20,
como um instrumento que ajude o progresso social e
a sustentabilidade do meio ambiente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senador Inácio Arruda. Quero
desejar a V. Exª uma boa conferência na semana que
vem. Tenho certeza de que a Casa estará muito bem
representada na ONU.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Concedo a palavra ao ilustríssimo Senador
João Capiberibe, do glorioso Estado do Amapá.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na verdade, eu
gostaria de vir à tribuna com uma agenda positiva, até
porque o Senado se prepara para participar efetivamente da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Este Senado reúne muitas
experiências, algumas delas muito bem-sucedidas em
vários Estados brasileiros. Mas, infelizmente, venho com
uma agenda negativa. Mais uma vez, venho à tribuna
em defesa do Ministério Público do Estado do Amapá.
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Pense em um absurdo, Sr. Presidente! “Pense
num absurdo. Na Bahia tem precedente” é uma frase
famosa atribuída ao Governador Otávio Mangabeira
em meados do século passado. Eu queria inverter,
tirando a Bahia e colocando o Amapá: “Pense em um
absurdo. No Amapá tem precedente”.
Nos últimos meses, alguns absurdos acontecem
no Amapá, praticados pela Assembleia Legislativa,
pelos representantes populares de meu Estado, em
represália à Operação Eclésia, deﬂagrada pelo Ministério Público Estadual, em conjunto com a Polícia
Civil, no dia 22 de maio, em Macapá. É uma operação
em combate a um esquema de fraudes, ao desvio de
verbas públicas, ao favorecimento de empresas e ao
nepotismo na Assembleia Legislativa do Amapá.
No dia imediato à operação, dia 23 de maio, a
Assembleia do Amapá aprovou requerimento criando
a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as relações do Ministério Público Estadual com
as mineradoras MMX Amapá Mineração Ltda., Anglos
Ferrous Amapá Mineração Ltda. e outras.
A criação da CPI foi uma represália para constranger o Ministério Público Estadual. Isso é um absurdo!
Como a criação da CPI não constrangeu os membros do Ministério Público do Estado do Amapá, o Deputado Estadual Moisés Souza, Presidente da Assembleia
Legislativa, ultrapassou os limites do absurdo, entrando
com uma representação contra a Procuradora-Geral
do Ministério Público Estadual, Drª Ivana Cei, em que
pede sua destituição do cargo de Procuradora-Geral.
É a primeira vez que uma mulher assume o cargo de
Procuradora-Geral no Amapá, e a Assembleia pede
sua destituição.
É uma atitude torpe do Deputado Moisés Souza!
Não há outra classiﬁcação! Ele tenta colocar, na mesma
lama em que se encontra, graças às operações Mãos
Limpas, da Polícia Federal, e Eclésia, do Ministério
Público em conjunto com a Polícia Civil, a Procuradora-Chefa Ivana Cei, responsável pelas investigações
que envolvem Moisés e outros Deputados em caso
de corrupção. Na justiﬁcativa de seu ato tresloucado,
Moisés acusa a Operação Eclésia de querer amedrontar os deputados estaduais. Moisés tenta inverter os
fatos. A CPI, criada 24 horas depois de deﬂagrada a
Operação Eclésia, e a representação para destruir a
Procuradora-Geral do Ministério Público, Ivana Cei, é
que são, cristalinamente, ações para constranger e
amedrontar os membros do Ministério Público.
Como Senador do Amapá, já manifestei, por meio
de documento oﬁcial, meu apoio ao trabalho desencadeado pelo Ministério Público do Estado e também
pelo Ministério Público Federal, com o ﬁm de investigar desvios de conduta na Assembleia Legislativa do
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Amapá, desvios que já foram objeto da Operação Mãos
Limpas, do dia 10 de setembro de 2010, da Polícia Federal, o que demonstra que a Assembleia é reincidente
em práticas delituosas.
A Operação Mãos Limpas trouxe a lume o desvio
de milhões e milhões de reais da Assembleia Legislativa. Detectou que alguns deputados recebiam diárias
que poderiam chegar a R$400 mil em menos de um
ano. As diárias variavam entre R$100 mil, R$150 mil
e R$400 mil por ano. Outra irregularidade é que os
deputados faziam empréstimos consignados junto à
rede bancária, empréstimos vultosos, de R$50 mil, de
R$100 mil, de R$200 mil, e esses empréstimos eram
pagos pela Assembleia Legislativa. Os empréstimos
eram individuais. Cada deputado ia ao banco, e a Assembleia Legislativa quitava os empréstimos com o
dinheiro da Assembleia.
Moisés e um grupo de deputados estaduais tentam intimidar o Ministério Público para que não cumpra com o seu dever de combater a corrupção pública.
No que depender do nosso esforço, o Ministério
Público Estadual receberá integral apoio para continuar apurando os atos de improbidade administrativa
na gestão da Assembleia Legislativa do Amapá. Tais
crimes precisam ser apurados, e os culpados precisam
ser devidamente punidos.
O absurdo que está sendo cometido pelo Presidente da Assembleia Legislativa é tão grave, que
membros do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União
reuniram-se na manhã de ontem, dia 12, em Macapá,
com o intuito de manifestar apoio à Procuradora-Geral
de Justiça do Ministério Público do Estado do Amapá,
Ivana Cei, em razão da iniciativa da Assembleia de
destituí-la do cargo.
Faço minhas as palavras do Presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União e do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio
Lopes Soares:
“Em razão de ataques que o Ministério
Público do Amapá vem sofrendo por parte da
Assembleia Legislativa, porque está apoiando
promotores nas investigações que estão sendo
feitas em relação a deputados, relativas a atos
de improbidade administrativa, nós consideramos uma violência inadmissível a pretensão de
destituí-la do cargo, ilegalmente, sem legitimidade, apenas como uma forma de retaliação
à atuação do Ministério Público.”
O que está acontecendo no Amapá é, de fato, um
absurdo. É um absurdo sem precedentes, a ponto de a
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Constituição do Estado ter sido alterada pela Assembleia Legislativa do Amapá, com o intuito de afastar a
Procuradora-Geral de Justiça sem qualquer consulta
ao Poder Executivo, que a nomeia, ou ao próprio Ministério Público.
O melhor que Moisés e seu grupo de deputados
amestrados fazem é colocar as barbas de molho, pois,
segundo a Procuradora Ivana Cei – que é brava e que
não demonstra disposição de recuar no que está fazendo –, o Ministério Público tem provas suﬁcientes
contra alguns deputados da Assembleia Legislativa,
inclusive para pedidos de prisão, o que, inevitavelmente, acabará sendo feito.
Ainda segundo a Procuradora Ivana Cei, independentemente das provas lacradas por determinação
judicial, após as apreensões feitas pela Operação Eclésia, o Ministério Público do Estado tem outras provas
para formalizar denúncias que logo começarão a ser
deﬂagradas.
A representação para destituir a Procuradora Ivana é um ato ilegal da Assembleia Legislativa, baseado
em retaliações para que o Ministério Público não possa
continuar com as investigações que vem fazendo. É um
ato inconstitucional, que, com certeza, será derrubado
pela Corte Suprema do nosso País.
Quero, mais uma vez, alertar essa Presidência,
alertar a Mesa Diretora do Senado. Nós estamos num
País em que as instituições precisam funcionar com
independência e precisam ser respeitadas. A Assembleia Legislativa do Amapá dispõe de R$14 milhões por
mês, e é necessário que a Mesa Diretora deixe claro
em que esse recurso é aplicado, em que se gastam
R$14 milhões.
Cumprindo a lei da transparência, cumprindo a
Lei de Acesso à Informação, tenho a certeza de que
essa situação não ocorreria, porque o dinheiro seria
corretamente aplicado, e o Ministério Público não teria
necessidade de investigá-lo.
Portanto, é necessário que as autoridades federais do Ministério Público, do Judiciário e do Executivo
mantenham a lupa sobre o Amapá, onde a situação é
grave. Há uma instituição que está sendo visivelmente
impedida de realizar suas ações, ou, pelo menos, há
uma tentativa de impedi-la de continuar investigando
delitos, investigando desvios de recursos vultosos da
Assembleia Legislativa.
Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senador João Capiberibe. É
muito oportuno o seu pronunciamento. Realmente,
causou-nos espécie todo esse tipo de desmando que
acontece na Assembleia do seu Estado.
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Agora, passo a palavra, pela Liderança do PMDB,
ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer um
registro que considero importante, porque nós temos
de fortalecer a economia, reativar os empregos e atuar
de uma forma a atender os anseios da sociedade no
campo social, e a habitação, sem dúvida nenhuma,
é um aspecto extremamente relevante nesse atendimento social.
Eu gostaria de parabenizar a Caixa Econômica
Federal por ter ampliado, agora, o prazo de ﬁnanciamento de imóveis de 30 para 35 anos. Quero parabenizar o Dr. Jorge Hereda, Presidente da Caixa, toda
a diretoria, porque, realmente, ao ampliar o prazo, se
diminuem as prestações e se possibilita, efetivamente,
que mais pessoas tenham condição de adquirir a casa
própria. Além de aumentar o prazo, a Caixa Econômica também está abaixando os juros do ﬁnanciamento
habitacional, e isso é extremamente relevante para a
economia.
Nós estamos nessa luta para que o Brasil possa
crescer mais que 3% neste ano. Há uma perspectiva,
há uma preocupação da sociedade e, em especial,
do empresariado para que nós tenhamos condição
de alavancar investimentos e é fundamental que a
construção civil, que é um dos pilares dessa linha de
investimento público, investimento privado e geração
de empregos, possa ser fortalecida.
Então, quero instar os outros bancos, os outros
setores de ﬁnanciamento habitacional para que ajam
como a Caixa Econômica. O Banco do Brasil precisa
ampliar o prazo para 35 anos, os bancos privados. Enﬁm, é muito importante que possamos alongar esse
prazo de ﬁnanciamento, para que programas como o
Minha Casa, Minha Vida possam atingir ainda mais a
família brasileira.
O Minha Casa, Minha Vida tem a previsão de
construir dois milhões de habitações. Lá em Roraima,
estamos aprovando mais de quatro mil residências,
tanto na Prefeitura de Boa Vista quanto no Governo
do Estado e também nas prefeituras do interior, estamos levando casas para o interior do Estado, estamos
levando casas inclusive para as comunidades indígenas, exatamente para dar a condição de atender, de
um lado, o apelo, o pleito, o sonho da casa própria da
comunidade, da sociedade, da família roraimense, da
família brasileira e, de outro lado, criarmos a atividade
econômica, que é importante neste momento.
Então, gostaria de fazer esse registro e pedir a
transcrição da matéria “Caixa agora ﬁnancia imóveis
em 35 anos”, publicada na imprensa nesta semana.
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Muito obrigado.
Era o registro que gostaria de fazer.
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.)
Caixa agora ﬁnancia imóveis em 35 anos
Folha de S. Paulo - 06/06/2012
Outros bancos oferecem pagamento em até 30
anos e dizem que estudam mudar condições do crédito imobiliário.
Com a alteração no prazo e em juros, CEF acirra disputa com o BB, que anunciou corte de taxas na
sexta- feira.
A Caixa Econômica Federal ampliou prazos e
voltou a cortar juros de ﬁnanciamentos habitacionais
para pessoas físicas e empresas.
A partir de segunda- feira, os parcelamentos poderão ser feitos em até 35 anos, o prazo mais longo da
história do banco. O limite era de 30 anos, o mesmo
usado atualmente pelos seus rivais.
Bradesco, Santander, Banco do Brasil e HSBC
informaram que estudam possíveis revisões nas condições do crédito imobiliário.
O HSBC aﬁrmou que não há perspectivas para
mudanças no prazo. Já o Itaú disse que determina a
taxa de juros caso a caso.
O anúncio da Caixa ocorre num cenário de acirramento da disputa com o Banco do Brasil. Na sextafeira passaCaixa faz novo corte nas taxas de juros e
amplia o prazo máximo de pagamento para o maior
na sua história da, o BB oﬁcializou corte de juros para
o crédito imobiliário, setor em que a CEF lidera. Os
juros da Caixa já haviam passado por uma rodada de
cortes em abril.
Para imóveis de até R$ 500 mil, a taxa da Caixa
vai de 9% ao ano para 8,85% ao ano, mais TR ( Taxa
Referencial).
Esse número pode cair para 7,8% ao ano, dependendo do relacionamento com a instituição — quem
tiver contasalário no banco paga os menores juros.
Perﬁl do Cliente
Para ﬁnanciamentos de valores maiores de R$
500 mil, a taxa, que era de 10% ao ano, ﬁcou praticamente estável em 9,9%, mas pode cair para 8,9%, a
depender do perﬁl do cliente.
De acordo com a Caixa, a principal vantagem do
prazo alongado e dos juros mais baixos é que o mutuário poderá comprar um imóvel de valor mais alto.
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O tamanho da prestação não pode ultrapassar 30%
da renda.
Isso amplia a capacidade de compra e vai permitir que o cliente possa adquirir um imóvel melhor vicepresidente de Habitação da Caixa, sobre a ampliação
para 35 anos do prazo de ﬁnanciamento do imóvel Se
estiver no limite, pode ﬁnanciar no prazo máximo, mas
é recomendado abater o empréstimo sempre que possível professor de real estate da USP, sobre o peso da
prestação no orçamento
Atualmente, porém, só 4% dos ﬁnanciamentos
da Caixa são feitos pelo prazo máximo.
“Isso amplia a capacidade de compra”, disse o
vice- presidente de Habitação da Caixa, José Urbano
Duarte.
Segundo simulação do banco, quem ganha R$
10 mil mensais, por exemplo, podia ﬁnanciar até R$
267 mil. Pelas novas regras, esse valor sobe para R$
303 mil.
Duarte diz que as novas taxas reﬂetem a tendência da queda da taxa básica ( Selic), e reduções
serão feitas sempre que for “possível e adequado”.
As alterações valem para empréstimos contratados a
partir de segunda.
Peso no Orçamento
João da Rocha Lima Jr., professor titular de “real
estate” da USP, aﬁrmou que o ﬁnanciamento em35 anos
deve ser escolhido apenas quando a prestação tiver
um grande peso no orçamento. “Se estiver no limite,
pode ﬁnanciar no prazo máximo, mas é recomendado
abater o empréstimo sempre que possível.”
O banco reduziu também taxas nos ﬁnanciamentos de empresas que constroem unidades residenciais,
que passou de 11,5% ao ano para 10,3%, podendo cair
para 9% para clientes do banco. Oprazo foi ampliado
de 24 meses para 36 meses.
Para a construção de imóveis comerciais, a Caixa cortou o juro de 14% para até 11% ao ano. Nos ﬁnanciamentos de imóveis próprios, a pessoa jurídica
pagará de 11,5% a 12,5% — a taxa era de 13,5%.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Senador Romero Jucá, V. Exª será atendido
na forma regimental. Eu lhe agradeço a notícia tão alvissareira, que realmente vai contribuir para a performance do PIB deste ano.
Concedo a palavra ao Exmo Senador Paulo Bauer,
do grande Estado de Santa Catarina.
Peço desculpas pela inversão.
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O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Não por isso, Sr. Presidente. (Fora do microfone.)
Sr. Presidente, Senador Cyro Miranda, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é um grande prazer poder
ocupar a tribuna desta Casa neste momento em que
S. Exª, o Senador Cyro Miranda, preside os trabalhos
desta sessão e também neste momento em que estamos na véspera do evento mais importante que o
Brasil realiza nesta década em relação ao meio ambiente, para abordar e discutir o meio ambiente não
só do País, mas de todo o mundo.
Trago aqui, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
um pronunciamento para o conhecimento da Casa
que elaborei por conta de um projeto apresentado há
poucos dias aqui no Senado, tratando exatamente do
assunto relacionado à legislação ambiental. Por isso,
quero aqui apresentar a V. Exªs as informações que
trago neste momento.
A legislação ambiental brasileira é rica em mecanismos dedicados à preservação e ao controle do
meio ambiente. Todavia, mostra-se carente de instrumentos econômicos destinados a estimular práticas
ambientalistas sustentáveis. É justamente esse vazio
legislativo que o Projeto de Lei do Senado nº 187, de
2012, de minha autoria, recentemente apresentado à
avaliação desta Casa, pretende preencher.
O objetivo central do PLS em questão é angariar
recursos oriundos de doações a serem deduzidas do
Imposto de Renda de pessoas jurídicas e físicas para
a reciclagem e para o tratamento de resíduos sólidos.
A iniciativa ocorre na vereda dos bons ventos
trazidos pela Conferência Rio+20, cujo escopo, como
é de conhecimento de todos, consiste em renovar o
compromisso político, estabelecido em bases mundiais,
com o desenvolvimento sustentável, com a economia
verde e com a erradicação da pobreza.
O PLS também se dá na esteira da Lei nº 12.305,
de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS). Essa lei, considerada, com justiça, uma
das mais avançadas do mundo, prevê, em seu art. 44,
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão, no âmbito de suas competências, instituir
normas com o objetivo de conceder incentivos ﬁscais,
ﬁnanceiros ou creditícios às indústrias e às entidades
dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem
de resíduos sólidos produzidos no território nacional.
Acredito, Sr. Presidente, que, com a eventual
transformação desse projeto em lei, abrir-se-iam possibilidades de as pessoas físicas e jurídicas se engajarem na promoção da economia verde, em parceria
com cooperativas, com associações de catadores de
lixo e com empresas de limpeza urbana.
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Creio
reio importante destacar, ainda, que o presente projeto não propõe aumentar a carga de renúncia
ﬁscal da União hoje existente. Não demanda, portanto, medidas de adequação à Lei de Responsabilidade
Fiscal. Isso porque a possibilidade de dedução prevista
no projeto está limitada aos percentuais hoje já oferecidos ao contribuinte, nos moldes, por exemplo, do que
ocorre com a Lei Rouanet ou com a Lei do Audiovisual.
Em outras palavras, ao se facultar a pessoas
físicas ou jurídicas a possibilidade de dedução de
contribuições na ordem de até, respectivamente, 4%
ou 6% dos valores pagos de imposto de renda, creio
possível antever o caráter redistributivo dessa iniciativa, fato que contemplaria plenamente os objetivos
de inclusão social previstos na própria natureza do
desenvolvimento sustentável, pois parece claro que
os maiores favorecidos seriam as cooperativas e as
associações de catadores de lixo, sabidamente constituídas por integrantes das categorias mais sofridas
e menos favorecidas de nossa sociedade.
De uma perspectiva comparativa, vejo oportuno
assinalar o benefício que leis de isenção ﬁscal produzem para a promoção das marcas das empresas e para
o objeto da isenção, em especial, quando esse objeto
é valorizado positivamente pela sociedade. Observe-se particularmente, a Lei Rouanet. Quando idealizada,
era para alguns apenas uma novidade de resultados
imprevistos. Atualmente, todavia, parte signiﬁcativa dos
recursos investidos na área cultural provém de iniciativas apoiadas na Lei Rouanet. Esses investimentos
são tão expressivos que alguns especialistas chegam
a aﬁrmar que as empresas desenvolvem uma espécie
de política cultural paralela à ação pública no setor.
E o que pensam as empresas que têm recorrido
à Lei Rouanet, Srªs Senadoras e Srs. Senadores? A
resposta é que também há retorno para elas, decorrência da forte vinculação entre o objeto patrocinado
e a marca patrocinadora. Isso é o que os setores de
marketing dessas empresas assinalam.
Nesse contexto, todos ganham: a cultura, as empresas, a sociedade e o próprio País com a preservação, com o estímulo e com a divulgação do nosso
patrimônio cultural, artístico e histórico.
Pensemos, então, com carinho nos impactos
potenciais de uma lei de isenção ﬁscal voltada ao incremento de projetos e de atividades de reciclagem,
que compartilham com a área cultural a mesma valoração positiva em nossa sociedade, sobretudo no seio
da juventude brasileira, cuja inclinação para as boas
causas revela-se quase natural.
Sendo assim, penso que o PLS nº 187, de 2012,
pode receber a atenção de V. Exªs e, posteriormente, quando lei, se assim for possível, contribuir para
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que o Brasil tenha o desempenho que dele se espera
nessas novas contingências apresentadas pela atual
ordem mundial.
Por ﬁm, tomo a liberdade de citar manifestação
do Consultor Legislativo desta Casa Fernando Meneguin, na obra Temas e agendas para o desenvolvimento sustentável.
Segundo ele:
“O desenvolvimento sustentável é, sem
dúvida, assunto dos mais prementes na atualidade. A busca por maneira de se fazer persistir
um crescimento econômico, sem degradar os
sistemas naturais que sustentam a vida na terra – atmosfera, águas, solos e seres vivos – e
com a promoção de inclusão e justiça social
não é somente um desaﬁo, é uma exigência.”
Na véspera do evento Rio+20, devo citar a V. Exªs
que, hoje, a Câmara dos Deputados realiza uma audiência pública, na qual vários Deputados e convidados
estão manifestando-se e apresentando teses, teorias
e informações acerca da questão ambiental.
No dia de hoje, recebi a visita de empresários
catarinenses no meu gabinete e, como eles atuam na
área do meio ambiente, na área da reciclagem, ﬁquei
até bastante impressionado com uma informação que
me passaram.
Vejam V. Exªs, no Estado de São Paulo, mais precisamente na capital daquele Estado, tomou-se uma
decisão muito correta e acertada do ponto de vista
ambiental. Houve uma legislação implantada naquela
cidade, pela qual ﬁcam proibidos os supermercados
de distribuírem aquelas sacolas plásticas para o transporte de mercadorias compradas pelos consumidores
nas suas dependências.
Vejam V. Exªs, até a edição daquela lei municipal, os catadores de lixo, as pessoas, as associações
de catadores e cooperativas faziam a coleta daquele
material, daquelas sacolinhas de plástico brancas,
depois de terem sido utilizadas, e as separavam para
o reaproveitamento. Ou seja, toda sacola plástica, por
exemplo, que era transportada do supermercado para
casa, para lá ser descartada, era recolhida por catadores ou por empresas de reciclagem e outra vez utilizadas para fabricação de novas sacolas para utilização
pelos supermercados.
A partir do momento em que a lei entrou em vigor
em São Paulo, o supermercado não distribuiu mais.
Entretanto, padarias, açougues, mercearias e feiras
livres continuam utilizando essas sacolas, que agora
vão para o lixo, Senador Cyro Miranda, só que ninguém
mais as recolhe. E acabou sobrando um problema para
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o Poder Público, que precisa dar destinação a essas
sacolas plásticas no lixo público.
É óbvio que providências legais podem ser adotadas para a solução do problema ambiental. Mas
não adianta apenas tratar do efeito, tem que se tratar a causa. É preciso ter uma legislação mais ampla.
Nesse sentido, o projeto de lei que estou apresentando – e que espero seja aprovado –, com certeza, dá
possibilidade a que as empresas, as indústrias e até
as pessoas físicas participem do processo de melhoria das condições ambientais e da utilização de material reciclável no processo industrial e no processo
produtivo brasileiro.
Tenho certeza de que vamos avançar muito depois da Rio+20. Vamos ter muitas leis aprovadas, entre as quais, espero, se encontre esta que acabo de
mencionar e de apresentar a V. Exªs.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Paulo
Paim, é um grande prazer estar aqui, neste momento,
nesta sessão, depois do Senador Cyro Miranda, que
agora está sendo presidida por V. Exª. Com certeza,
haveremos de retornar à tribuna para falar deste e de
vários outros projetos.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Bauer,
o Sr. Cyro Miranda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Paulo Bauer, só para lhe cumprimentar, já
que hoje pela manhã V. Exª estava em outra Comissão e eu assumi a relatoria de um projeto do qual V.
Exª era o Relator. E V. Exª, pensando na categoria, e
assegurando que eu fosse Relator ad hoc, garantiu o
piso salarial para os vigilantes.
O Relatório é seu. Portanto, meus parabéns! E
ele foi aprovado por unanimidade.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Fico
feliz e grato a V. Exª. Certamente, essa categoria proﬁssional dos vigilantes precisa ter no Brasil um tratamento mais justo e mais adequado.
A proposta que nos foi apresentada, que foi apresentada nesta Casa e que eu pude relatar, sem dúvida nenhuma, vai contemplar essa categoria em todo
o País. E, com certeza, a votação de hoje, por unanimidade, revela o sentimento desta Casa em relação
a esse assunto.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Parabéns pelo relatório.
Como Líder, entre um orador e um Líder, fala,
neste momento, o ex-Ministro do Trabalho e sempre
Líder Senador Dornelles.
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O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Prof.
of. Alberto Xavier possui enorme competência e cultura gigante. É jurista respeitado e de grande
credibilidade no Brasil e no exterior.
O seu livro Escandinavo Deslumbrado acaba
de ser indicado como candidato ao Prêmio Portugal
Telecom de Literatura, entre vários outros autores de
grande prestígio literário consolidado.
Alberto Xavier é doutor em Direito pela Universidade de Lisboa e professor da Faculdade de Direito
daquela Universidade. Em 1975, radicou-se no Brasil,
onde tem exercido intensa vida universitária e advocacia empresarial.
Respeitado tributarista, é autor de vastíssima bibliograﬁa na área da sua especialidade, publicada no
Brasil no exterior, de que se destacam: Direito Tributário Internacional do Brasil, Do Lançamento no Direito
Tributário Brasileiro, Os Princípios da Legalidade e da
Tipicidade da Tributação, L’Imposition des Investissements Étrangers au Brésil, The Taxation of Foreign
Investment in Brazil. Publicou artigos nas principais
revistas estrangeiras da especialidade.
Professor da Faculdade de Direito de Lisboa e
da PUC de São Paulo, o autor dedica-se à advocacia
internacional de negócios e à atividade de parecerista
em matéria de Direito Tributário, no Brasil e em Portugal.
Foi Secretário de Estado do Planejamento Econômico de Portugal.
Como Senador pelo Estado do Rio de Janeiro
e grande admirador da pessoa e da obra de Alberto
Xavier, desejo manifestar a minha satisfação pela escolha de seu livro como candidato ao Prêmio Portugal
Telecom de Literatura.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem.
A Mesa se associa ao pronunciamento de V. Exª
e dá total solidariedade.
Passamos a palavra, como orador inscrito, ao
Senador Cyro Miranda.
Senador Cyro Miranda, enquanto V. Exª vai à
tribuna, permita-me que eu só leia, conforme a sua
própria orientação, o seguinte ofício:
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa os Senadores Blairo Maggi e Eduardo Amorim como membros suplentes para
integrarem a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a “Investigar práticas criminosas do Sr.
Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como
Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas Operações
‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia Federal, nos termos
que especiﬁca”, conforme o Ofício nº 64, de 2012,
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da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no
Senado Federal.
É o ofício.
É o seguinte o Ofício, na íntegra:
Of. nº 64/2012/BLUFOR/SF
Brasília, 13 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que indico pelo Bloco Parlamentar União e
Força, para integrarem a Comissão Mista Parlamentar
de Inquérito – CPMI, destinada “A investigar práticas
criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo” da
Polícia Federal,” os Senadores Blairo Maggi e Eduardo
Amorim como membros suplentes.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Cyro Miranda com a palavra.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado.
Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, TV Senado, Rádio Senado, imprensa, ontem, 12
de junho, foi o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil,
mal que atinge por volta de 215 milhões de crianças
ao redor do mundo, todas envolvidas com atividades
que apresentam riscos à saúde, à segurança e à vida.
O lema do dia mundial é “Eliminar o trabalho infantil em defesa dos direitos humanos e da justiça social”.
Nosso País deve levar a extremo o cumprimento
desse lema, porque realizará a III Conferência Global
do Trabalho Infantil no Brasil, em 2013, com o objetivo
de reforçar as estratégias para eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016 e o trabalho infantil
até 2020.
Apesar de proibida por lei, a exploração do trabalho infantil é realidade para quase três milhões e meio
de crianças e adolescentes brasileiros nos quatro cantos do País. Exatamente pela dimensão do problema,
faz-se um apelo tanto aos países desenvolvidos quanto
aos emergentes para que enfrentem o trabalho infantil
em nome da justiça social, porque, sem essa, não há
como garantir a sustentabilidade.
Precisamos perceber que eliminar o trabalho infantil requer ações em todos os níveis: mundial, federal,
estadual, mas, sobretudo, municipal. É nas ruas e avenidas de nossas cidades, pequenas ou grandes, que
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conseguimos ter a justa dimensão do trabalho infantil,
muitas vezes, um problema negligenciado tanto pelas
autoridades públicas quanto pela sociedade.
Veja, Sr.Presidente, que o Fórum Nacional para
a Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil aponta
para uma realidade perversa:
“Considerando que cada criança ou adolescente trabalhador está inserido em uma
família com pelo menos duas pessoas, o universo para intervenção política é ainda maior,
pois supera a 10 milhões de pessoas que fazem do trabalho infantil uma realidade diária
em suas vidas”
Há nessa realidade um motivo de extrema preocupação, porque, se, de um lado, houve um declínio
do trabalho infantil de 2000 a 2010, de outro lado,
percebe-se que houve aumento de mais de 1,5% na
faixa etária de 10 a 13 anos.
Essa faixa corresponde aos anos anteriores à
conclusão do ensino fundamental, o que tem um impacto signiﬁcativo na perpetuação do ciclo de exclusão
social, porque indica a possível não conclusão do ensino fundamental ou o não ingresso no ensino médio.
Note-se, também, que, para a faixa etária entre
16 e 17 anos, cinco Estados não permitiram que a média nacional tivesse melhor desempenho em relação
à redução do trabalho de adolescentes: Amazonas,
Roraima, Amapá, Santa Catarina e Distrito Federal.
Os índices de trabalho infantil ou de adolescentes
variam de acordo com diferentes realidades estaduais e municipais em função, também, da faixa etária.
Mas chama a atenção que, juntos, os Estados de
São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul detenham 50,41% do total de trabalho de
crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos no País.
O fato é que o combate ao trabalho infantil e à
exploração sexual das crianças e dos adolescentes é
um desaﬁo que, para ser vencido, depende não só do
arcabouço legal, mas também de ações do Governo
e da sociedade. É um desaﬁo voltado à mudança de
uma cultura que desconsidera a infância e a adolescência como períodos de formação de nossa juventude,
para vê-las apenas como mais uma força de trabalho.
Do ponto de vista legal, o Brasil tem uma Constituição que protege a infância e a adolescência, assim
como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que se
coloca no mesmo sentido. Não é só, Sr. Presidente, o
Brasil é signatário de diversos marcos legais internacionais contra o trabalho infantil. O Decreto que regulamenta a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho trata da proibição das piores formas
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de trabalho infantil e propõe ação imediata para sua
eliminação.
Entre as piores formas de trabalho infantil, extremamente danosas à infância, trago aqui três delas,
todas muito comuns no Brasil: as crianças não devem
atuar no processo produtivo do fumo, algodão, sisal,
cana-de-açúcar e abacaxi, pois provoca afecções musculares; intoxicações; câncer; hantavirose, urticária;
envenenamento; entre outros males. Recomendações
também são feitas em relação à colheita de cítricos,
pimenta malagueta e semelhantes, bem como ao beneﬁciamento do fumo, sisal, castanha de caju e cana-de-açúcar, além de pulverização, manuseio e aplicação de agrotóxicos e de produtos aﬁns.
Senadora Lúcia Vânia, as mesmas recomendações são feitas quanto à limpeza de equipamentos,
descontaminação, disposição e retorno de recipientes
vazios. Todavia, nenhum mecanismo de proteção dos
direitos e garantias de nossas crianças e adolescentes é capaz de evitar a triste realidade de nosso País:
O que ainda é necessário fazer para que 710.140
crianças e adolescentes entre 10 e 13 anos deixem
imediatamente de trabalhar, para que 888.433 tenham
garantido o acesso à aprendizagem proﬁssional e para
que 1.807.000 adolescentes entre 16 e 17 anos deixem
os trabalhos perigosos, forçados, insalubres e precários e tenham garantido um futuro digno e decente?
Os dados sobre esse trabalho infantil demonstram uma realidade brasileira para diversos aspectos
do desenvolvimento humano. Estamos caminhando,
mas o passo é muito mais lento do que o necessário
para darmos conta de problemas como o trabalho infantil, exploração sexual de crianças, educação pública
de qualidade, saúde e segurança.
A inclusão precoce de crianças e adolescentes
no mundo do trabalho traz consequências negativas
que interferem diretamente em seu desenvolvimento,
conforme observa o Portal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, que merece toda nossa atenção.
Além disso, basta andar pelas ruas, sobretudo
à noite, para ver que as nossas crianças têm sido
utilizadas pelo tráﬁco de entorpecentes e exploradas
sexualmente. Esses dois pontos são gravíssimos, porque todos nós sabemos que, com a Copa do Mundo,
o Brasil tenderá a ser ainda mais visto como destino
certo do turismo sexual.
Mas por que será que as famílias, em boa parte
dos casos, não protegem seus próprios ﬁlhos ou priorizam a educação deles no sentido de terem um futuro
mais promissor?
Em primeiro lugar, é preciso compreender que,
apesar de alardes e propagandas em torno da ideia de
formação de uma nova classe média no Brasil, nosso
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País continua marcado por forte desigualdade social.
Há diferenças extremas no acesso à educação e à
cultura, sem contar com a falta de assistência médica
e hospitalar e de segurança. Temos inúmeras cidades
de médio porte que se têm desenvolvido ao longo das
décadas, mas junto com elas tem havido a formação
de bolsões de pobreza que se concentram em cinturões marcados pela exclusão social.
O resultado é que muitas de nossas crianças continuam criadas sem a devida atenção, tanto por parte
das famílias quanto do Estado. Este, sem dúvida, tem
sido incompetente no sentido de criar condições para
o pleno desenvolvimento intelectual dos jovens, sobretudo para a educação pública de qualidade.
O fato lamentável é que o trabalho na infância é
uma prática culturalmente aceita e difícil de combater
se não vier acompanhada da garantia de emprego e
renda para os pais. O raciocínio é de sobrevivência e
subsistência. Se a criança mostra condições de fazer
algum esforço de trabalho, já começa a ser vista como
mais alguém para labutar na lavoura ou em outra atividade qualquer.
Por isso é que o combate ao trabalho infantil depende de políticas públicas que enfrentem o problema
em múltiplos aspectos.
Infelizmente, a conscientização das famílias sobre os riscos e prejuízos do exercício do trabalho para
crianças e adolescentes, quando existe, não é forte o
suﬁciente para enfrentar a dura realidade da pobreza
e da exclusão social.
Daí porque a necessidade de se unirem ações
de áreas diversas, tais como educação, saúde e assistência social se o desejo for livrar o Brasil dessa praga
que contamina o jardim da infância e da adolescência.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é importante reiterar que o Brasil foi escolhido para sediar a próxima Conferência Global sobre o
Trabalho Infantil a ser realizada no segundo semestre
de 2013. Lamentavelmente, o Brasil está muito distante da meta de erradicar as piores formas de trabalho
infantil até 2016 e todas as formas até 2020.
Digamos não ao trabalho infantil e à exploração
sexual de nossas crianças e adolescentes!
Estejamos todos unidos nessa cruzada!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos Senador Cyro Miranda.
Senador Cyro Miranda, como sou o próximo orador inscrito, se V. Exª puder presidir, senão a Senadora Lúcia Vânia, aí me comprometo a ﬁcar para que V.
Exª possa falar.
Senadora Lúcia Vânia, preside para nós?
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V. Exª preside e, depois, eu assumo novamente
a presidência.
Obrigado Senador Cyro Miranda.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Lúcia Vânia.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB
– GO) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Lúcia Vânia, é uma alegria usar a palavra com V.
Exª presidindo os trabalhos. V. Exª tem demonstrado,
nesta Casa, toda uma responsabilidade enorme com a
questão social. É uma área em que gosto também de
atuar. Por isso, temos estabelecido inúmeras parcerias.
Senadora Lúcia Vânia, hoje vou fazer uma série
de registros, até porque, amanhã à tarde, estarei fazendo uma palestra sobre o mundo das relações entre
empregados, empregadores, a previdência e o sindicalismo, em Curitiba.
Quero começar falando de um tema que já abordamos hoje à tarde, aqui no plenário. Quero falar um
pouco do ex-governador do Rio Grande do Sul, José
Augusto Amaral de Souza. Lembro que hoje à tarde
encaminhamos um voto de pesar – eu, o Senador
Pedro Simon e a Senadora Ana Amélia –, endereçado à família. Por que venho à tribuna? Porque eu era
sindicalista quando ele era governador do Rio Grande do Sul. Por diversas vezes S. Exª me recebeu e,
com muita diplomacia – era um conciliador –, dentro
do possíveis, atendeu às mediações que ﬁz em nome
do conjunto do movimento sindical, já que eu presidia
uma única central que reunia todo o movimento sindical do Rio Grande do Sul. Achei correto fazer essa
homenagem a ele.
O ex-governador do Rio Grande do Sul, Amaral de Souza, morreu aos 83 anos na manhã desta
quarta-feira, 13 de junho, deixando a viúva Míriam de
Souza, três ﬁlhas e seis netos. A causa da morte está
relacionada a problemas de saúde decorrentes de um
AVC sofrido em 2006. Ele foi velado à tarde, a partir
das 14h do dia de hoje, no Palácio Piratini, sede do
Governo estadual.
Nascido em Palmeira das Missões em 1929, aos
10 anos de idade Amaral mudou-se para Porto Alegre,
onde estudou no Colégio Rosário. A família, que negociava erva-mate, não se adaptou à cidade grande e
voltou para o interior. E ele ﬁcou porque queria estudar.
Na capital cursou duas faculdades simultaneamente: Direito, na UFRGS, e Filosoﬁa, na PUC/RS.
Acabou entrando no movimento estudantil e chegou
à vice-presidência da União Nacional dos Estudantes
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(UNE) no início dos anos 50, com o Brasil imerso na
campanha “O Petróleo é Nosso”.
Como político, Amaral deﬁnia-se como homem
de centro, um conciliador. Garantia ter aprendido o
ofício da moderação durante o período em que advogava no interior.
Em 1952, já formado, retornou para sua Palmeira
das Missões, onde montou um escritório de advocacia.
Na cidade, conheceu e casou-se com a Srª Miriam,
com quem teria três ﬁlhas.
Aprendeu a medir atos e palavras para não colecionar inimigos, mas, sim, amigos. E foi na terra em que
nasceu que Amaral de Souza foi eleito Vereador, em
1960, pelo Partido Social Democrático (PSD), sendo
este o primeiro cargo público que exerceu.
Em seguida, elegeu-se Deputado Estadual, eleito,
em 3 de outubro de 1962, pelo PSD, para a 42ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do
Sul, no período de 1963 a 1967.
Em 1966, elegeu-se Deputado Federal pela primeira vez. E, em 1975, tornou-se Vice-Governador do
Rio Grande do Sul, quando do primeiro governo de
Sinval Guazzeili, também um grande homem público,
que eu tive a alegria de conhecer, mas que já faleceu.
Ao ﬁnal do governo Guazzelli, foi indicado Governador do Rio Grande do Sul e nomeado pela Assembleia Legislativa. Sua administração começou em
15 de março de 1979 e terminou em 15 de março de
1983. Seu governo foi o último no Estado ainda não
democrático da época.
Logo depois da posse como Governador, em
março de 1979, Amaral de Souza teve de administrar
a primeira greve dos professores gaúchos durante
aquele período. Foram 13 dias de paralisação, e em
1979, ele conseguiu um acordo que garantiu um reajuste para os professores.
Durante o governo de Yeda Crusius, Amaral de
Souza doou o acervo de sua biblioteca particular ao
Palácio Piratini, composto por mil volumes. O acervo
está à disposição de todos os gaúchos e gaúchas na
Biblioteca Pública do Estado, e naturalmente para todos os brasileiros.
“Abrir o espaço na biblioteca pública com seu
acervo concretiza sua vontade de compartilhar o conhecimento com sua gente, fortalecendo a educação
como instrumento transformador para uma sociedade
com igualdade e oportunidade” – disse, na ocasião,
sua ﬁlha Denise Souza da Costa.
Então, ﬁca aqui nossa total solidariedade à família do ex-Governador do Rio Grande do Sul, falecido,
José Augusto Amaral de Souza.
Srª Presidenta, quero também fazer outro registro. Está acontecendo lá na Câmara, na Comissão
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de Viação e Transporte o XII Seminário Brasileiro de
Transporte Rodoviário de Cargas. Temos aqui uma
lista longa de painelistas, todos especialistas na área,
inclusive o Senador Clésio Andrade, que é Presidente
da Confederação Nacional de Transportes. Há também
o Dr. Flávio Benatti, Presidente da Associação Nacional do Transporte de Cargas; o José Hélio Fernandes,
Presidente da Federação Interestadual das Empresas
de Carga; o Deputado Gonzaga Patriota; Deputado
Washington Reis; e também o Presidente da Câmara,
Deputado Marco Maia.
E por que eu venho à tribuna falar de um evento
na Câmara? Porque, no primeiro painel, o debate foi
“Jornada e Trabalho do Motorista e Inovações na CLT”,
introduzidas pela Lei nº 12.619, de 2012, que nós aqui
aprovamos, que foi construída por nós. O Senador
Ricardo Ferraço e eu fomos relatores e unimos uma
visão que envolveu empresários e trabalhadores. No
segundo painel, o tema é “Tempo de Direção e Inovação no Código de Trânsito Brasileiro”, fruto também da
Lei nº 12.619, de 2012.
Esse tema, Srª Presidente, dessa lei, como houve
quatro, cinco vetos, criou alguns mal-entendidos em
relação à concepção ﬁnal do projeto que nós construímos com empresários e trabalhadores. Por isso é bom
esse debate. Por isso estou cumprimentando.
Estive, na quinta-feira e sexta-feira passadas, em
Uruguaiana, discutindo o transporte de carga internacional com empresários brasileiros, empresários dos
países que compõem o Mercosul e também representantes dos trabalhadores do setor. Foi um bom debate.
Entendemos que a câmara setorial poderá ajustar alguma coisa devido ao veto via uma regulamentação,
até mesmo uma medida provisória.
Mas, assim mesmo, quero cumprimentar a iniciativa da Câmara dos Deputados, da Comissão de
Viação e Transporte pelo momento adequado do debate da lei sancionada pela Presidenta Dilma, de que
eu tive a alegria de ser um dos relatores, junto com o
Senador Ricardo Ferraço.
Tenho certeza de que o debate, na Câmara, vai
ajudar muito na construção do Estatuto do Motorista,
de cujo projeto eu sou autor e que está em tramitação
nesta Casa.
Quero, ainda, Srª Presidenta, fazer mais um registro. Quero cumprimentar os funcionários do Ministério
das Relações Exteriores dos mais diversos países do
mundo, porque estão lá trabalhando, por terem enviado correspondência ao meu gabinete, agradecendo o
apoio em relação à luta que estão travando pela regulamentação dos seus direitos.
Eu desejo registrar o meu carinho, o meu respeito
e o agradecimento pelas cartas que recebi e pela for-
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ma como todos se dirigiram às duas ou três audiências
públicas que realizamos com a intenção de fazer um
entendimento entre os trabalhadores desse Ministério
e o corpo dirigente desse Ministério tão importante que
é o de Relações Exteriores.
Quero, mais uma vez, dizer que compreendo as
diﬁculdades que vocês estão enfrentando em outros
países, mediante a confusão de qual a lei a seguir,
por exemplo: a da Inglaterra, da Itália, de algum país
da África, da Ásia, ou do Brasil. Tenho certeza de que
haveremos de construir, com o Ministério das Relações
Exteriores, o que há de melhor. Eu sou daqueles que
dizem que, na dúvida, pro misero. Para mim, a lei que
mais atende aos interesses dos trabalhadores é a que
deveria ser contemplada. A opção deveria ser, então,
dos trabalhadores. Mas, em última instância, que se
cumpra, pelo menos, a lei brasileira. Seria um recurso.
Sei que vocês estão lutando pelos seus justos
direitos... Está em debate e ﬁzemos aqui toda conversa com os setores do Ministério do Trabalho e das
Relações Exteriores. Esperamos que haja um grande entendimento entre a união de vocês e a própria
União – o Governo Federal –, para que a gente possa
encontrar caminhos que garantam o melhor para os
trabalhadores.
Quero ainda, Srª Presidente, nesta minha liberdade de falar de todos os temas, dizer que recebi uma
correspondência que dividirei aqui com os senhores.
A correspondência aborda a situação salarial dos integrantes das Forças Armadas:
“Senador, Paim, estamos passando por
uma situação extremamente constrangedora
no que diz respeito a salários. Por isso, viemos
pedir seu apoio para trazer este tema à ordem
do dia e que V. Exª contribua para o diálogo
com o Ministério da Defesa, com os Comandos
Militares, com o Ministério do Planejamento,
Relações Exteriores, e discutir o assunto, se
necessário for, na Comissão de Direitos Humanos do Senado ou outra Comissão que puder
tratar do tema.
Informo que, recentemente, foi feita uma
proposta de debate sobre o aumento salarial
das Forças Armadas no Portal Cidadania do
Senado Federal, quando se atingiu o inédito
número de mais de 365 mil apoios. A proposta foi encaminhada à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional que solicitou a
atenção de V. Exª para essa questão”.
Eu já aqui presto conta.
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Mas me mandaram uma correspondência, também anexada, que diz o seguinte: “Sr. Senador, poderia
ler na tribuna esta parte da correspondência?”.
Diz o seguinte: “Senador, é engraçado que muita gente sempre diz, quando se refere aos militares,
‘ah, os milicos! Os milicos para cá, os milicos para lá’.
Mas se diz que os milicos estão presentes no dia a
dia da população.
Aí ele me diz: “Recebi de um amigo um texto, Senador, que achei interessante. Não estou certo se esse
é daqueles que circulam na Internet sem autoria, mas,
como achei interessante, remeto-o a V. Exª para sua
apreciação. Se puder, leia-o na tribuna do Senado”. O
que ele diz é o seguinte: “O fato é que está cheio de
verdades. Como há um trecho na primeira pessoa do
plural, deve ter sido redigido por um militar”. Ele diz:
“Leiam!”. E continua: “O PM não quer subir o morro
porque é perigoso?”. Não é que o PM também não
suba o morro, mas ele diz aqui: “Chamem o Exército
Brasileiro”. O Exército vai ter de subir o morro, porque
estamos com problemas com a população. “Na greve,
os PMs são chamados, mas, se a greve se expande
por todo o país e atinge pontos estratégicos, chamem
o Exército”, diz ele.
Diz ainda: “A Anvisa não quer inspecionar gado no
campo sem segurança? A Brigada ou a Polícia Militar
não resolve? Muito bem, chamem o Exército Brasileiro.
O Ibama não dá conta de ﬁscalizar os desmatamentos?
Chamem o Exército Brasileiro. Os corruptos ganham
milhões e não constroem as estradas? Chamem o
Exército Brasileiro [para construir a estrada]”. É que
há aquele Batalhão que constrói estradas.
“As chuvas destroem cidades? Chamem o Exército Brasileiro [para ajudar os brasileiros].” Ele está
dizendo que concorda com isso. Se a chuva destruiu
a cidade, chama-se o Exército, que vai lá com o Batalhão para ajudar as famílias que estão em situação
desesperadora.
“Caiu um avião no mar ou na selva? Chamem
o Exército Brasileiro.” E é verdade! Estou lendo descontraidamente, mas estou vendo que ele tem razão.
Caiu um avião no mar ou na selva? Chama quem?
Chama-se o Exército.
“Em caso de calamidades públicas, a
Defesa Civil não resolve [não pode atender
a todos]? Chamem os soldados, chamem os
milicos, chamem o Exército! Temos muitos
desabrigados? Vão ter de armar barracas?
Chamem o Exército Brasileiro. A Dengue está
atacando? Vamos chamar o Exército.
O Carnaval, o Ano Novo ou qualquer
festa tem pouca segurança?”
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Se é para defender as festas tradicionais do nosso
povo, vamos pedir que venha o Exército! Se as eleições têm de se livres, chamem o Exército! O Exército
acompanha as eleições, para que elas sejam livres,
para evitar fraudes, para evitar que alguém, no transporte de urnas, faça alguma malandragem.
Enﬁm, ele diz: “Chamem o Exército Brasileiro,
Presidentes, Primeiros Ministros e visitantes importantes de outros países”.
Nós estaremos aqui na Rio+20. Quem foi chamado para a segurança de todos? Ah, vamos chamar o
Exército Brasileiro para fazer a segurança das autoridades, para que todos venham participar desse enorme evento que vai envolver desde a Presidência da
República a Ministros e autoridades de outros países.
Quem a gente chama? Chama o Exército.
E aí ele disse: “Senador Paim, Copa do Mundo
de 2014 e Olimpíadas em 2016? Com certeza, mais
do que nunca, chamem o Exército Brasileiro!”. Vamos
chamar o Exército para ajudar na segurança. E nós
estaremos lá.
Ele diz aqui: “Aumento salarial condizente com
a realidade da família militar? Não temos há 11 anos,
contrariando, inclusive, a Constituição Nacional. Adicional noturno? Não temos. Periculosidade? Não temos”.
Eu luto muito aqui para que quem atue na segurança tenha o adicional de periculosidade. Seja vigilante da área privada, seja da área pública, enﬁm, todos
aqueles que atuam na segurança têm de ter adicional
de periculosidade.
E continua:
“Escalas de 24h por 72h? Não temos.
Hora extra, Pis, Pasep, Adicional por Tempo
de Serviço? Não temos. Residência ﬁxa? Não
temos. Certeza de descanso no ﬁm de semana? Não temos [porque estamos sempre de
prontidão].
Acatar todas as ordens para fazer tudo
isso e muito mais, ﬁcando longe de nossas famílias, chama-se ‘respeito à hierarquia’. Aceitar tudo isso porque amamos o que fazemos
chama-se ‘disciplina’.”
Eles dizem que são disciplinados, que amam este
País, que amam o povo brasileiro. E continuam: “Quer
conhecer alguém que ama o Brasil acima de tudo?
Chame um militar do Exército Brasileiro!”.
Achei que merecia essa homenagem o nosso
Exército, que, de forma democrática, está fazendo o
movimento. Eu, que falo tanto dos operários, do trabalhador, do professor, do servidor e do aposentado,
acho que eles são servidores públicos que estão fazendo um movimento pela valorização dos seus sa-
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lários. Eles dizem que, há onze anos, não recebem
aumento salarial.
Srª Presidente, não vou falar aqui do tema da
PEC nº 50, porque quero falar sobre isso no momento
adequado. Para mim, não há meio voto secreto. Ou a
gente termina com o voto secreto ou não termina com
o voto secreto. Já ouvi o seguinte argumento, por exemplo: “Há a questão do veto, Paim”. Estou, há 27 anos,
no Congresso. Sabem quantos projetos de lei foram
vetados? Mais ou menos cinco mil. Sabem quantos
vetos nós derrubamos no voto secreto? Nenhum! Por
quê? Porque muita gente faz o discurso bonitinho na
tribuna, a matéria é vetada, o ônus ﬁca a quem está
na Presidência da República pelo veto, a matéria volta
para cá, e, na escuridão do voto secreto, mantém-se
o veto. Aí é muito fácil.
Então, esse é um dos absurdos que eu acho! Eu
acho que voto secreto não deve haver em nenhuma
situação! A minha Emenda nº 50 retira da Constituição o voto secreto. Em nenhuma situação, deve haver
o voto secreto. Alguém me disse: “E a escolha de um
Ministro?”. Sim, vou escolher um Ministro do Supremo
Tribunal Federal aqui e vou mostrar, no painel, como
votei. Alguém disse: “Ah, mas ele pode me retaliar”.
Ah, não tem lógica, não tem sentido! Como é que
um Ministro do Supremo Tribunal Federal vai retaliar
alguém porque, naquele momento, teve a opinião de
que, tecnicamente, juridicamente, proﬁssionalmente,
era melhor que fosse esse ou aquele?
Então, quem não deve não teme. Por isso, vou
insistir e vou fazer a defesa, no momento adequado,
da PEC nº 50, de nossa autoria, que termina com essa
história de voto secreto. “Ah, mas é só nesse caso ou
naquele caso.” Por exemplo, há um crime hediondo
no País, e, no outro dia, aparece aquele de plantão
querendo acabar com a liberdade do julgamento e já
querendo logo que se aplique no País a pena de morte. Não sou casuísta, defendo causas e não coisas.
Então, para mim, acabar com o voto secreto é uma
causa, em todas as situações.
Como é que para escolher um cidadão de uma
agência eu tenho de votar secretamente? Eu acho que
seria muito mais constrangedor, se fosse o caso, votar
pela cassação de um Presidente da República, de um
parlamentar. Aí, sim, calculem: vou votar num parlamentar, num colega nosso que cometeu um deslize e
que vai ser votado. Voto abertamente. É voto aberto,
porque todo mundo está dizendo que aí pode ser voto
aberto. E concordo que tudo tem de ser aberto. Aí ele
é absolvido. No outro dia, ele vai dizer: “Legal, não é,
Paim? Se dependesse de ti, eu tinha me ferrado”. Ora,
então, ou é aberto para tudo ou é aberto para nada.
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Então, tem de ser voto aberto, pessoal. Cada um
tem de assumir sua posição perante a sociedade. A
sociedade nos passa uma procuração. Como é que a
sociedade vai ﬁcar sabendo como votei aqui? Nunca
vai ﬁcar sabendo. Nunca vai ﬁcar sabendo disso. Não
tem como saber. Então, digo uma coisa lá fora e voto
outra aqui.
O voto tem de ser aberto para todos. É preciso
fazer um debate equilibrado, tranquilo. Que cada um
levante, aqui, seus argumentos! Esse do veto eu acho,
sinceramente, um absurdo. É um absurdo! Como é que
voto cinco mil projetos e como é que quase todos, por
unanimidade, são vetados? Como aqui são mantidos
os vetos depois? Então, alguém mentiu. Mentiu cinco
mil vezes. Mentiu cinco mil vezes! Já pensou cinco mil
vezes de castigo? Tinha de haver um castigo para quem
mente, não é? Cinco mil vezes ele votou favoravelmente a um projeto de apelo popular, que foi vetado. Aí,
ele diz: “Ah, não sou mais favorável agora”. Aí, não dá!
Vou falar num outro momento sobre essa questão.
Por ﬁm, Srª Presidente, quero lamentar o acidente que aconteceu no Rio de Janeiro. Um motorista de
ônibus – recebi do Rio este documento – dirigia por
17 horas sem parar. Por isso, temos, de uma vez por
todas, de regulamentar o tempo de proﬁssão, o tempo
no volante, o tempo de direção. Naturalmente, a proﬁssão está regulamentada. Não podem ser mais do que
quatro horas, pela lei que aprovamos.
O motorista, depois de dirigir por 17 horas, conforme a informação que recebi, atropelou 50 pessoas,
das quais cinco morreram. Os depoimentos aqui são
de chorar, como a gente poderia dizer, e os vereadores
da cidade do Rio de Janeiro me mandaram documentos e estão pedindo que a gente acelere a aprovação
do Estatuto do Motorista, que, de uma vez por todas,
traz punição para aqueles que obrigam o trabalhador
a ﬁcar mais de quatro horas dirigindo sem a devida
interrupção.
Por ﬁm, Srª Presidente, permita que eu registre ainda mais um documento. Na segunda-feira, nós
vamos realizar, na Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, em sintonia com a área de
Trabalho e Previdência, um debate com o representante dos trabalhadores para discutir a barreira imposta
pela Argentina aos produtos brasileiros. Os dados que
tenho são assustadores: dos 62 produtos brasileiros,
neste ano, segundo a Federação das Indústrias do
Rio Grande do Sul (Fiergs), 36 dos 62 setores de exportação gaúchos foram barrados na Argentina. Isso
é gravíssimo e se dá em todas as áreas: máquinas
agrícolas, calçados. A redução chega a 50%.
Outro dado nos preocupou muito e demonstra
que, se continuar assim, vamos gerar desemprego no
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Rio Grande do Sul. Mais de 10 mil pessoas perderão
emprego no Rio Grande do Sul, porque as fábricas
de tratores estão fechando no Rio Grande do Sul e
levando a planta para a Argentina, porque, daqui, a
Argentina não está aceitando mais que o nosso produto vá para lá.
Então, vamos fazer uma reunião na segunda-feira, com a participação dos representantes dos trabalhadores do Estado do Rio Grande do Sul. Quero
citá-los rapidamente.
Flávio José Fontana de Souza, Presidente da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul, estará presente à reunião, como também Cairo Fernando
Reinhardt, Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação do Rio Grande do
Sul – são setores atingidos.
Também se fará presente Fernando Damata Pimentel, Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Fomos avisados de que ele, se não puder ir à reunião, mandará
um representante.
Carlos Brizola, Ministro de Estado do Trabalho
e Emprego, se não estiver presente, mandará um representante.
O líder Valter, da Nova Central Sindical de Trabalhadores do Rio Grande do Sul, também vai estar presente, bem como o Walter Fabro, Presidente em exercício da Força Sindical, e meu amigo Claudir Nespolo.
Todos são meus amigos, porque eu conheço o
movimento sindical.
V. Exª ajudou no debate que tivemos para regulamentar as centrais sindicais, Senadora Lúcia Vânia.
Claudir Nespolo, Presidente da Central Única dos
Trabalhadores do Rio Grande do Sul, também vai estar
presente, bem como Janir César Morais Lino, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Rosa – é lá
que está dando um dos maiores problemas –, e Paulo
Chitolina, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Canoas e de Nova Santa Rita, que é a cidade onde eu
escrevi a minha vida na política sindical.
Era isso o que queria dizer, Srª Presidenta. Eu
queria só deixar registrado esse documento.
Este dado é mais direto: só este ano, nesses
poucos meses, o Rio Grande do Sul teve um prejuízo
de US$300 milhões de produtos que estão barrados
na fronteira com a Argentina. É preciso que se faça
um debate transparente, forte e tranquilo, para que se
evite que isso continue acontecendo.
Como eu dizia antes para a senhora, e quero repetir agora, estarei no Paraná amanhã, participando
de um debate sobre os desaﬁos do Poder Legislativo
e as necessidades do mundo do trabalho.
Era isso o que queria dizer.
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Obrigado, Srª Presidenta. Se puder considerar
na íntegra o meu pronunciamento, eu lhe agradeço.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Motorista trabalha a 17 horas seguidas e causa
acidente com 5 mortos e feridos.
Todas as vitimas devem constituir advogados
para fazerem justiça até mesmo a família do motorista
envolvido, e assim que a Associação dos Rodoviários
Pró-Motor percebe as duas partes, ambas vitimas das
armadilhas dos empresários.
Onde estão os órgãos ﬁscalizadores do Estado
como: DETRAN, DETRO, MINISTÉRO DO TRABALHO,
SMTR, SMTU. Fazem CPI de bicheiro, traﬁco de drogas, milícias, mas não uma CPI ou DOCUMENTÁRIO
mostrando a verdade sobre as empresas de ônibus e
o inferno que é a vida dos motoristas. Ex: Motorista
Junior (exerce função de motorista mas não recebe
como sendo), dobras em serviço, dupla função, dirige
e cobra, não cumprimento de acordos coletivos, torturas psicológicas, T.U, folha de pagamento, assaltos
pelo bandido e pela empresa porque o motorista tem
que pagar o valor do assalto se não trabalha mesmo
com registro da ocorrência “a se apurados” , e muitos
outros. Estes fatos são reclamações frequentes dos
Rodoviários que vieram até a Associação.
Qual será a real causa dos acidentes de transito? Será incapacidade, imprudência ou excesso de
trabalho? Os motorista hoje trabalham em média 16
horas por dia.
Conﬁra isso nas portas das garagens.
De quem será a culpa? Do trabalhador que rala
para levar o sustento para a família ou do empresário
que não lhe dá condições de trabalho.
Até quando a TV irá defender o empresário e colocar a culpa nos Rodoviários que são trabalhadores
iguais a você.
Nós passageiros e rodoviários somos a parte
mais fraca nesta disputa de poder.
Vamos conquistar nossos direitos e para isso
estaremos no dia 28 de junho as 15:00hs reunidos
na Associação dos Rodoviários do Estado do Rio de
Janeiro – Pró-Motor.
Venha traga sua família e participe!
Quero ver agora VOCÊ emissora de TV comparecer e mostrar o que realmente o cidadão pensa e deseja.
Aguardamos Você.
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‘Quero minha ﬁlha de volta’, diz mãe de jovem
morta em acidente na Av. Brasil
Polícia investiga se o ônibus estava sem freio.
Tragédia deixou cinco mortos e pelo menos 21 feridos
Rio - A polícia investiga se o ônibus desgovernado que matou cinco pessoas e feriu 21 na noite de
terça-feira na Avenida Brasil, no Caju, estava sem freio.
Segundo Marcelo Bezerra, 52, motorista de ônibus
com 28 anos de proﬁssão e testemunha do acidente,
o colega que dirigia o coletivo da linha 484 (Olaria-Copacabana) não conseguiu parar. “Ele freiou a 200
metros do local e, provavelmente, perdeu o freio. Aqui
não vemos marcas de pneu e, como o ônibus é de
câmbio automático, ele não pôde reduzir a marcha”,
avaliou o proﬁssional.
Ainda no local do atropelamento, a mãe da adolescente Kátia Cândida, de 15 anos, Nilda Cândida,
38, estava inconsolável. “Eu quero ver minha ﬁlha. Eu
quero minha ﬁlha de volta”, dizia a mulher, chorando
muito e sob os cuidados de cerca de dez parentes. “O
pai da menina nem sabe ainda o que aconteceu. Tenho medo da reação dele”, explicou Ailton de Souza,
52, um dos familiares.
Camelô no local, Leslan Ribeiro, 28, assistiu o
acidente. “O ônibus veio muito rápido, a mais de 100
quilômetros (por hora). Ele entrou na calçada e só vi
um monte de gente caindo. Peguei o telefone e liguei
para os bombeiros na hora, mas foi uma visão terrível,
com muita gente gritando de dor e pedindo socorro”,
relatou o rapaz. Além de Kátia, morreram no local Márcia Adriana Pacheco de Oliveira, 33 anos, Monique
Rocha Marques, 24 e Maurício Xavier. No Hospital
Souza Aguiar, no Centro, morreu Thais Fidelis da Silva.
A maioria das vítimas voltava para casa do trabalho, caso da frentista Márcia Adriana, que tinha acabado de sair do posto de gasolina, do outro lado da
via expressa. “Sempre a buscava no posto. Hoje infelizmente não deu, e acontece essa tragédia”, aﬁrmou
emocionado o marido de Márcia.
Entre os feridos, 16 precisaram de atendimento
mais complexo, entre eles o motorista do ônibus, André Martins Navarro, 34, internado no Hospital Souza
Aguiar, junto com outros nove removidos. Destes, um
morreu e três foram liberados na manhã desta quarta.
Três ﬁzeram operações ortopédicas e estão em estado
estável e dois em observação.
Outros quatro feridos foram levados para o Hospital Geral de Bonsucesso, dois para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e outros dois para o Hospital do
Andaraí. Os outros feridos foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) de Bonsucesso
e liberados.
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O registro da ocorrência e a investigação são da
17ª DP (São Cristóvão). Após a perícia do Instituto de
Criminalística Carlos Éboli (ICCE), a pista lateral da
Avenida Brasil foi liberada por volta das 4h.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 50, DE 2006
Inclui o artigo 50-A e altera os arts. 52,
55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto nos casos em que
menciona, terminando com o voto secreto
do parlamentar.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao
texto constitucional:
Art. 1°. A Constituição Federal passa a vigorar
acrescida do artigo 50-A.
“Art. 50-A. Nas deliberações, no âmbito
do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal e suas comissões, que
demandem votação do colegiado ou não é
expressamente vetado a ocorrência de votação secreta.”
..............................................................
Art. 2° Excluam-se as expressões “...por voto
secreto...”; “...e por voto secreto...”;”..por voto secreto
e...” e “...em escrutínio secreto...”, respectivamente dos
incisos III, IV e XI do artigo 52; §2° do artigo 55 e §4°
do artigo 66 da Constituição Federal.
Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justiﬁcação
A abolição do voto secreto do parlamentar é hoje
mais que um clamor popular é, também, um apelo moral
e ético. Em resposta a esta opinião pública é urgente
e inadiável o transcurso desta propositura como busca
desta sintonia com a sociedade.
Há 20 anos atrás, quando no meu ingresso na
vida parlamentar, na Câmara dos Deputados, logo em
meu primeiro discurso, tive a felicidade de indispor-me
ao voto secreto. Já naquele momento apresentei projeto
de lei que acabava com o voto secreto na vida parlamentar, projeto que acabou por ser arquivado naquela
Casa legislativa. Agora, ao apresentar este Projeto de
Emenda Constitucional, somo-me às tantas intenções
e a voz do povo propondo o ﬁm do voto secreto em
todas as votações no âmbito do Congresso Nacional.
Já não vivemos num momento histórico que seja
imperativo ocultar o voto do parlamentar em face de
represarias de forças constituídas e para proteger o
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exercício das funções parlamentares em prol do cidadão comum, muito mais o voto secreto ocultar, em
alguns casos, o caráter torpe do votante.
A democracia urge por esta abolição e é com
muito prazer que servimos a este princípio democrático para atualizarmos e solidiﬁcarmos nossas bases
de decisões em proveito de um Brasil melhor.
O parlamentar assume um mandato por fruto
dos votos que recebeu e que o legitima a representar
a vontade do cidadão que a ele conﬁou o voto. Nada
mais justo que este cidadão possa ﬁscalizar suas ações
e posturas através do voto aberto.
O julgamento do parlamentar, feito diariamente,
exercido pelo seu eleitor e pela opinião pública, decretará sua permanência ou continuidade na vida pública,
sendo legítima esta relação, pois a conduta ilibada e
responsável é pré-requisito da vida parlamentar.
Por essas razões é que apresento esta proposta
de emenda à constituição, a qual peço a aprovação
dos meus Pares. – Senador Paulo Paim
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
Registro sobre falecimento do Ex-Governador do
Rio Grande do Sul, José Augusto Amaral de Souza.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
registrar nesta Tribuna o falecimento do Ex-Governador
do Rio Grande do Sul, José Augusto Amaral de Souza.
Saliento que a Senadora Ana Amélia Lemos, o
Senador Pedro Simon e este Senador, apresentamos
Requerimento de voto de pesar pelo falecimento.
O Ex-Governador do Rio Grande do Sul, Amaral de Souza, morreu, aos 83 anos, na manhã desta
quarta-feira, 13 de junho, deixando a viúva Miriam de
Souza, três ﬁlhas e seis netos.
A causa da morte está relacionada a problemas
de saúde decorrentes de um AVC sofrido em 2006.
Ele será velado à tarde, a partir das 14h, no Palácio
Piratini, sede do governo estadual.
Nascido em Palmeira das Missões em 1929, aos
10 anos de idade Amaral mudou-se para Porto Alegre,
onde estudou no Colégio Rosário. A família, que negociava erva-mate, não se adaptou na cidade grande
e optou por retornar, mas ele ﬁcou.
Na Capital, ele cursou duas faculdades simultaneamente: Direito, na UFRGS, e Filosoﬁa, na PUCRS.
Acabou entrando no movimento estudantil e chegou
à vice-presidência da União Nacional dos Estudantes
(UNE) no início dos anos 50, com o Brasil imerso na
campanha “O Petróleo é Nosso”.
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Como político, Amaral deﬁnia-se como um conciliador. Garantia ter aprendido o ofício da moderação
durante o período em que advogara no Interior.
Em 1952, já formado, retornou para Palmeira das
Missões, onde montou um escritório de advocacia. Na
cidade, conheceu e casou-se com Miriam, com quem
teria três ﬁlhas.
Aprendeu a medir atos e palavras para não colecionar inimigos. E, foi na terra em que nasceu que
Amaral de Souza foi eleito Vereador em 1960, pelo
Partido Social Democrático (PSD), sendo este o primeiro cargo público que exerceu.
Em seguida, elegeu-se Deputado Estadual, eleito,
em 3 de outubro de 1962, pelo PSD, para a 42ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do
Sul, de 1963 a 1967.
Apoiou o Golpe Militar de 1964 e ingressou na
Arena quando da implantação do bipartidarismo. Em
1966, elegeu-se Deputado Federal pela primeira vez. E,
em 1975 tornou-se Vice-Governador do Rio Grande do
Sul, quando do primeiro governo de Sinval Guazzelli.
Ao ﬁnal do governo Guazzelli, foi indicado Governador do Rio Grande do Sul pela ditadura e nomeado pela Assembleia Legislativa. Sua administração
começou em 15 de março de 1979 e terminou em 15
de março de 1983. Seu governo foi o último do estado
não eleito democraticamente.
Logo depois da posse como governador, em
março de 1979, Amaral de Souza teve de administrar
a primeira greve dos professores gaúchos durante a
ditadura. Foram 13 dias de paralisação em 1979 em
busca de reajustes salariais.
Durante o governo de Yeda Crusius, Amaral de
Souza doou o acervo de sua biblioteca particular ao
Palácio Piratini. Composto por mil volumes, o acervo
está à disposição na Biblioteca Pública do Estado.
“Abrir o espaço na biblioteca pública com seu
acervo concretiza sua vontade de compartilhar o conhecimento com sua gente. Fortalecendo a educação
como instrumento transformador para uma sociedade
com igualdade e oportunidade”, disse, na ocasião, sua
ﬁlha Denise Souza da Costa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
Registro sobre XII Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está acontecendo na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, o “Xii Seminário Brasileiro do
Transporte Rodoviário De Cargas”
A mesa é composta pelo:
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s $EPUTADO -ARCO -AIA 0RESIDENTE DA #½MARA
dos Deputados;
s $EPUTADO 7ASHINGTON 2EIS 0RESIDENTE DA #Omissão de Viação e Transportes;
s $EPUTADO 'ONZAGA 0ATRIOTA -EMBRO DA #OMISsão de Viação e Transportes e autor do requerimento
para a realização do evento;
s 3ENADOR #L£SIO !NDRADE 0RESIDENTE DA #ONfederação Nacional do Transporte - CNT;
s &LÖVIO "ENATTI 0RESIDENTE DA !SSOCIAÀâO
Nacional do Transporte de Cargas e Logística NTC&Logística; e
s *OS£ (£LIO &ERNANDES 0RESIDENTE DA &EDEração Interestadual das Empresas de Transporte de
Cargas - FENATAC.
No primeiro painel foi debatida a “Jornada de
trabalho do motorista e inovações na CLT, introduzida
pela Lei Nº 12.619/2012”
No Segundo Painel o tema abordado será “Tempo
de direção e inovações no Código de Trânsito Brasileiro, introduzidas pela Lei Nº 12.619/2012”
Quero dizer, Sr. Presidente, que tenho certeza
que esse Seminário irá ajudar muito nas reﬂexões para
a construção do Estatuto do Motorista.
Gostaria de solicitar que as deliberações deste
Seminário sejam encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal.
Obrigado!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
Registro sobre cartas de agradecimento dos
funcionários locais do MRE pelo apoio do Senador ao
pleito formulado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os funcionários locais do Ministério das Relações Exteriores
dos mais diversos países enviaram correspondências
ao meu Gabinete, agradecendo pelo apoio em relação à luta que estão travando pela regulamentação
de seus direitos.
Eu desejo aqui, registrar meus agradecimentos
pelas cartas que recebi e pelo carinho demonstrado
nas mesmas.
Quero enfatizar que compreendo as diﬁculdades
que vocês vêm enfrentando e seus anseios na resolução delas.
Vocês estão lutando por seus justos direitos e
a união em favor de uma causa faz toda a diferença.
Junto com o meu forte abraço, envio a vocês
meus votos de sucesso e reaﬁrmo minha parceria
nesta caminhada.
Era o que tinha a dizer.

Quinta-feira 14

321

25381

O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
Registro sobre situação salarial dos integrantes
das Forças Armadas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi uma
correspondência, que gostaria de compartilhar com
todos e que aborda a situação salarial dos integrantes
das Forças Armadas.
Na correspondência consta:
“Estamos passando por uma situação
extremamente constrangedora no que diz respeito a salários, e por isso venho pedir seu
apoio para trazer os responsáveis (Ministério
da Defesa, Comandantes Militares), Planejamento, Relações Exteriores a discutir o assunto em uma comissão no Senado especíﬁca
para este ﬁm.
Informo que recentemente foi feita uma
proposta de debate sobre o aumento salarial
das Forças Armadas no Portal e-Cidadania do
Senado Federal, e a mesma atingiu o inédito
número de mais de 365.000 apoios.
A proposta foi encaminhada à Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
pelo que solicito a atenção de V. Exa. para
essa questão.
Muito obrigado,”
Srªs e Srs., a carta segue dizendo: É engraçado
pensar que nem durante o regime militar estes que
muitos gostam de chamar “milicos” estiveram tão presentes no dia-a-dia da população.
Recebi de um amigo um texto interessante - não
estou certo se é desses que circulam na internet sem
autoria.
O fato é que está cheio de verdades. Como há
um trecho na primeira pessoa do plural, deve ter sido
redigido por um militar. Leiam!.
– A PM não quer subir o morro porque é perigoso? Chamem o Exército Brasileiro.
– As pm’s estão de greve por melhores salários?
Chamem o Exército Brasileiro.
– A anvisa não quer inspecionar gado no campo?
Chamem o Exército Brasileiro.
– O ibama não dá conta de ﬁscalizar os desmatamentos? Chamem o Exército Brasileiro. - Os corruptos ganham milhões e não constroem as estradas?
Chamem o Exército Brasileiro. - as chuvas destroem
cidades? Chamem o Exército Brasileiro.
– Caiu avião no mar ou na selva? Chamem o exército brasileiro. - em caso de calamidades públicas, a
defesa civil não resolve? Chamem o Exército Brasileiro.
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– Desabrigados? Chamem o Exército Brasileiro. - A dengue ataca? Chamem o Exército Brasileiro.
– O Carnaval, O Ano Novo ou qualquer festa
tem pouca segurança? chamem o Exército Brasileiro.
- Certeza se as eleições serão realmente “livres”? Chamem o Exército Brasileiro. - Presidentes, 1° Ministros
e visitantes importantes de outros países (veremos no
Rio+20). Chamem o Exército Brasileiro.
– Copa do Mundo de 2014 e Olimpiadas de 2016?
Com certeza, mais do que nunca. Chamem o Exército
Brasileiro!!!!!!!!!!!!
– Aumento salarial condizente com a realidade
da familia militar? Não temos a 11 anos, contrariando
inclusive a Constituição Nacional. - Adicional Noturno?
Não temos. - Periculosidade? Não temos.
– Escalas de 24h por 72h horas? Não temos. hora extra, PIS, PASEP, Adicional Tempo de Serviço?
Não temos. - Residência ﬁxa? Não temos. - certeza de
descanso no ﬁm de semana? Não temos.
– Acatar todas as ordens para fazer tudo isso e
muito mais, ﬁcando longe de nossas famílias, chama-se “respeito à hierarquia”. - Aceitar tudo isso porque
amamos o que fazemos. chama-se “disciplina”.
– Quer conhecer alguém que ama o brasil acima de tudo? Chame um militar do Exército Brasileiro.!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) –
Registro sobre Audiência Barreiras Comerciais
Argentinas/Trabalhadores
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar que, na próxima segunda-feira, dia 18, vamos
realizar, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Audiência Pública para debater, com
lideranças dos trabalhadores, as barreiras comerciais
argentinas aos produtos brasileiros.
Os prejuízos causados pelas barreiras protecionistas ao Brasil são muitos. E os danos não se restringem às indústrias brasileiras.
Para a classe trabalhadora as perdas poderão
atingir patamares seríssimos.
E é por isso que vamos realizar mais um debate
na CDH, para ouvir representantes dos trabalhadores
do Rio Grande do Sul, um dos Estados mais atingidos
por conta do protecionismo portenho.
Foram convidadas as seguintes autoridades:
1- Flávio José Fontana de Souza- Presidente da
Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul;
2- Cairo Fernando Reinhrtt- Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação
do Rio Grande do Sul;
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3- Fernando Damata Pimentel- Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior;
4- Carlos Daudt Brizola- Ministro de Estado do
Ministério do Trabalho e Emprego;
5- Valter da Nova Central Sindical de Trabalhadores do Rio Grande do Sul;
6- Walter Fabro- Presidente em exercício da Força Sindical do Rio Grande do Sul;
7- Claudir Nespolo- Presidente da Central Única
dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul;
8- Janir César Morais Lino- Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Rosa;
9- Paulo Chitolina- Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dados da
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul mostram que, por causa das barreiras impostas pelo país
portenho nos primeiros quatro meses desse ano, as
exportações do Rio Grande do Sul para a Argentina
tiveram uma queda de aproximadamente dez por cento.
A queda seria ainda maior, não fosse o aumento das exportações de produtos químicos orgânicos e
de alumínio, além do setor automotivo que tiveram um
crescimento de mais de 50 por cento.
O impacto das barreiras comerciais argentinas à
economia gaúcha, há um ano, era visto em dois setores:
o de móveis e o de máquinas e aparelhos elétricos...
Os demais segmentos da economia mantiveram as
exportações alavancadas.
Esse ano, segundo a FIERGS, 36 dos 62 setores de exportação gaúchos apresentaram déﬁcit nas
exportações.
O setor de ferramentas e talhares apresentou uma
queda de sessenta e oito por cento. O de preparações
de alimentos teve uma redução de 50 por cento. O de
móveis, 43 por cento e o de têxteis, 48 por cento.
Sr. Presidente, a Argentina é o país que mais impõe barreiras às exportações brasileiras. Atualmente,
são 30 medidas protecionistas adotadas.
Informações da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo mostram que “o volume de exportações brasileiras caiu 17% em fevereiro de 2012”, quando comparado com o mesmo período do ano passado.
Em relação às vendas de produtos brasileiros
para a Argentina houve uma redução de aproximadamente 300 milhões de dólares...
E essa redução pode ter interferência direta no
nível dos empregos, na remuneração paga aos trabalhadores, na relação entre empregador e empregado.
Precisamos encontrar meios de mudar esse cenário. A situação está, de fato, preocupante.
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Quero registrar, ainda, Sr. Presidente, que amanhã, à partir das 19h, vou estar em Curitiba, participando de um seminário sobre “Sindicalismo Livre e
Sem Interferência Estatal- Valorização das Negociações Coletivas e o Respeito ao Sindicalismo e Seu
Sistema de Custeio.”
O evento é coordenado pelo CFT do Paraná, FST,
do Paraná e FST Nacional.
Às 20h30 vou palestrar sobre “Os desaﬁos no
Poder Legislativo e a necessidade de custeio das entidades sindicais”.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Lúcia Vânia. Bloco/PSDB
– GO) – Cumprimento o Senador Paim e solicito a S.
Exª que ocupe a Presidência, para que eu possa usar
a palavra.
A Sra. Lúcia Vânia 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, à Senadora Lúcia Vânia.
Em seguida, falará o Senador Wellington Dias.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, 12 de
junho, celebramos o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, simultaneamente ao Dia Internacional
de Combate ao Trabalho Infantil. A data foi instituída
no Brasil por intermédio de projeto de minha autoria,
que se transformou na Lei n° 11.542, por sanção do
Presidente da República, em 2007.
Este tema é muito importante e foi motivo de minha preocupação no tempo em que exerci o cargo de
Secretária Nacional de Assistência Social, no governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Por esse
motivo, não poderia deixar passar essa data sem subir
a esta tribuna para tecer alguns comentários a respeito.
Primeiramente, quero lembrar que o dia 12 de
junho é celebrado em diversos países como o Dia
Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, e foi escolhido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT)
com o objetivo de despertar a consciência e a ação
para eliminar essa que é uma das piores chagas sociais da humanidade.
Como sabemos, essa triste prática de exploração
de crianças não constitui propriamente uma novidade.
No Brasil, é quase tão velha quanto a nossa própria
história. Desde o início da colonização, as crianças
negras e indígenas eram incorporadas ao trabalho.
Na Europa, ainda na Idade Média, as crianças
também realizavam atividades produtivas com caráter
didático, de acordo com os ensinamentos do mestre.
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Com a Revolução Industrial, crianças foram utilizadas,
sem grandes preocupações, para a realização de trabalhos diversos. Em troca, recebiam apenas alimentação.
Mas se essa injustiça contra nossas crianças
vem de longa data, o mesmo não se pode dizer dos
esforços para eliminar o trabalho infantil. Estes são
bem recentes. Apenas a partir do ﬁnal da década de
1980, começaram a ser aprovadas medidas jurídicas,
políticas e sociais, tanto em nível nacional quanto internacional, com o intuito de eliminar o trabalho infantil.
De fato, as autoridades mundiais chegaram ao
saudável consenso de que o trabalho precoce impede
o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente. Ele afasta a criança da escola, diﬁcultando o seu
aprendizado; afasta-a de sua família e dos vínculos
socioculturais com seu meio de origem, prejudicando
seu desenvolvimento físico, moral e psíquico.
Para nós, no Brasil, o ano de 2012 é particularmente importante, porque estamos celebrando o 13º
aniversário de adoção da simbólica Convenção n° 182
da OIT, que trata da proibição das piores formas de
trabalho infantil.
Essa Convenção permitiu que diversos avanços
fossem feitos nessa área, porque obriga os Estados
Partes a adotarem medidas imediatas e eﬁcazes que
garantam a proibição e a eliminação das piores formas
de trabalho infantil, em regime de urgência. Além disso,
prevê que todo Estado-membro elaborará e desenvolverá programas de ação para eliminar, como prioridade,
as piores formas de trabalho infantil.
Nessa linha, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que ajudei a idealizar durante o governo do Presidente Fernando Henrique, passou a ser
referência. Longe de se confundir com programas
meramente assistencialistas, que apenas transferem
renda, o Peti vai muito além disso. Ele procura recuperar a autoestima da família e valorizar a educação.
Além de ajuda ﬁnanceira – e aí reside o diferencial
do Peti –, o Programa oferece a jornada ampliada no
turno complementar, também chamada de atividades
socioeducativas.
Escola em tempo integral, com diversidade de
atividades físicas, culturais e de lazer é a receita adotada por todos os países que apostaram na educação
com foco no desenvolvimento. Esse é o objetivo do Peti.
E quero aqui, nesta oportunidade, cumprimentar
todos os prefeitos do meu Estado, Goiás, que adotaram
o Peti como programa prioritário de seus Municípios.
Isso faz com que o Estado de Goiás tenha, em relação
aos demais Estados, uma redução do trabalho infantil
inﬁnitamente maior do que os demais.
A frequência à jornada ampliada tem propiciado a melhoria do padrão nutricional e de saúde das
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crianças, a aquisição de noções e hábitos de higiene
e mudanças de comportamento, tais como redução
da agressividade e da inibição e maior facilidade de
expressão e de convívio social.
Desde 1999, o Brasil possui o compromisso inafastável de combater o trabalho infantil. Esse compromisso decorre da aprovação, pelo Congresso Nacional, das convenções e recomendações da OIT, que
deﬁnem a idade mínima para trabalhar, que proíbem
formas degradantes do trabalho infantil e que propõem
ações para sua eliminação.
Mesmo assim, o IBGE e a Organização Internacional do Trabalho divulgaram, nessa terça-feira, que
o número de menores de 10 a 17 anos trabalhando
caiu de 3,9 milhões em 2000 para 3,4 milhões em
2010. Na faixa etária até 15 anos, em que o trabalho
é ilegal, o número de crianças trabalhando é de 1,6
milhão. Assim, mesmo com os avanços, estamos longe da meta de promover a erradicação do trabalho de
crianças até 2020.
Estejamos, pois, alertas, para garantirmos um
futuro melhor a todas as nossas crianças. E que esse
dia seja um dia de reﬂexão para todos aqueles que têm
responsabilidade com este País no sentido de fazer
com que o trabalho infantil seja de vez eliminado como
chaga na nossa história e no nosso desenvolvimento.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª a tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Lúcia Vânia, meus cumprimentos
pelo pronunciamento. Não é de hoje que V. Exª trata
desse tema. Só que eu não sabia da notícia boa, que
é de sua autoria o projeto que criou esse dia no Brasil.
Meus cumprimentos. Parabéns mesmo!
O Senador Wellington Dias quer fazer um aparte
ou vai falar agora?
Com a palavra o Senador Wellington Dias, ex-Governador do Piauí.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, também quero cumprimentar a Senadora Lúcia Vânia. Confesso que é bom fazermos os
pronunciamentos falando o que nós fazemos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Se não falarmos, ninguém fala. Por isso, Senadora,
meus cumprimentos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E
ninguém ﬁca sabendo.
É um programa espetacular. Tive oportunidade
de lidar com ele em parceria com os Municípios do
Piauí e reconheço o impacto e o resultado muito forte
na política e inclusive de criar outra mentalidade, qual
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seja, o de a criança ter o seu tempo de criança e, ao
mesmo tempo, de estudar.
Aliás, também comemorei, pois acho que é o
casamento que faltava com o PET, que é a expansão
do ensino infantil para todos os Municípios do Brasil.
São 6.400 escolas que estão programadas para até
2014. Avalio que isso é fundamental, inclusive para
esse casamento com o PET, porque se tem a fase com
a família, a fase de creche, quando a mãe trabalha, e,
a partir de quatro anos, pode-se ter o direito, como a
classe média alta tem, de começar a estudar. Nesse
sentido, também quero parabenizá-lo e dizer como
avalio positivo o programa.
Sr. Presidente, quero fazer alguns registros. Não
posso deixar de dizer da minha alegria e do meu orgulho como brasileiro e, neste caso, permita-me dizer,
como membro do Partido dos Trabalhadores, assim
como V. Exª, do depoimento que ouvimos hoje do Governador Agnelo.
Tenho reﬂetido muito ultimamente sobre o papel
da CPI, sobre o papel da Comissão Parlamentar de
Inquérito. Acho que é papel do Congresso Nacional
também a investigação; não podemos abrir mão dele,
mas acho que precisamos ir para a interpretação correta daquilo que está determinado. Nós estamos tratando de um tema em que, muitas vezes, se vai muito
na linha da espetacularização, além daquilo que é a
investigação.
Primeiro, não tenho nenhuma ilusão: todo julgamento feito por um pleno que é político é político. A
partir desse conceito, avalio que a gente precisa ter
um cuidado todo especial para não transformar um
instrumento importante como a CPI num instrumento
que, muitas vezes, leva aquilo que há de mais precioso
no ser humano, que é a sua dignidade.
Hoje, eu vi o Governador relatando com toda
franqueza, abrindo suas contas, enﬁm, o seu sigilo
bancário, seu sigilo telefônico e patrimonial para investigação; vi a ﬁrmeza com que respondeu a todas
as perguntas e eu não poderia deixar de aqui também
fazer este registro.
Destaco ainda, Sr. Presidente, um importante
encontro que tivemos, com a presença do Governador
Wilson Martins, do meu Estado, com outras lideranças,
com o Secretário B. Sá e outras lideranças, no Ministério
da Educação, onde tivemos uma reunião de trabalho
tratando sobre a abertura do Hospital Universitário. E
destaco aqui o trabalho da Bancada do Partido dos
Trabalhadores na Câmara, como também no Senado,
e o da Bancada do Piauí, inclusive, juntamente com
a Bancada do meu Partido também. Estiveram aqui,
recentemente, a Deputada Rejane, o Deputado Fábio
Novo, a Deputada Flora Isabel, o Deputado João de
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Deus e também o Deputado Magalhães, que é parte
da nossa Bancada, na defesa da solução para a abertura do hospital da Universidade.
Agora, a Ministra Miriam Belchior, do Planejamento, o Presidente da Empresa Brasileira de Serviço Hospitalar e o Ministério da Educação pactuaram,
dando condições de, na última semana de junho ou
na primeira semana de julho, a gente já ter as condições do edital. Reconheço aqui o esforço do Reitor,
Prof. Júnior, e da sua equipe, da Universidade Federal
do meu Estado.
Nós vamos ter as condições de fazer funcionar o
Hospital Universitário a partir do processo de seleção
de pessoal, do treinamento, começando pela parte
ambulatorial, e isso vai ser muito importante para Teresina e para todo o Estado do Piauí.
Destaco ainda que, nesse encontro com o MEC,
tratamos sobre a implantação dos cursos de Medicina,
com oitenta vagas na cidade de Parnaíba, onde também vamos ter a implantação de residência médica,
com vagas – temos uma estrutura que foi, modéstia
à parte, trabalhada no meu mandato, de alta complexidade que permite essa condição hoje – e também
em Teresina. Ontem, com o Ministério da Educação,
nós defendemos – e foram aprovadas – as condições
para, numa nova reavaliação, termos a implantação
do curso de Medicina em Picos.
Na verdade, há uma regra do MEC que é a de
pelo menos cinco leitos de hospitais credenciados
pela rede do SUS para cada vaga. Se são 40 vagas,
como é o caso de Picos, nós teríamos que ter ali pelo
menos 200 leitos, e, nos dados que foram apresentados pelo Ministério da Educação, na prática, naquela
região, na cidade de Picos e nas cidades vizinhas, só
teriam 140 leitos. Ora, várias unidades de saúde, inclusive públicas do Estado, estão sendo ampliadas, e
acreditamos que ultrapassamos em muito mais de 200
vagas. Então, com essa reavaliação que vai ser feita e
com o apoio do Ministério da Educação, nós saímos
cientes de que, não com remanejamento, mas com a
criação de mais 40 vagas, também o sul do Piauí vai
ter a oportunidade de formação nessa área. Já há Enfermagem e outros cursos da área da saúde também
em Picos; em Parnaíba há Biomedicina, e agora também em Picos há condições para o curso de Medicina.
Destaco ainda, Sr. Presidente, outra agenda que
tivemos hoje, com a minha presença, com o Senador
Ciro Nogueira e o Prefeito de Teresina Elmano Férrer
na direção da Codevasf – o Presidente Elmo e o ex-Presidente Guilherme, mas também outros secretários
–, com o Ministro Fernando Bezerra, onde tratamos
de um projeto importante de irrigação chamado Vale
do Pau Ferrado, na zona rural de Teresina, em dire-
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ção à região do Município de Altos; ali também foram
acertadas as condições para que esse projeto possa
se tornar realidade
Apresentamos ainda dois projetos estratégicos
que é adutora, que liga o vale do Gurgueia ao vale do
semiárido, e o Projeto José Alencar, que é um projeto
que traz do rio São Francisco as condições de atendimento pelo rio Canindé e pelo rio Piauí.
Destaco ainda que tratei com o Ministro sobre
por que não foi lançado ainda o Programa Nacional
de Irrigação, e ali o Ministro colocou que o está ﬁnalizando e que o projeto estará sob o crivo da Presidente Dilma, numa reunião a ser feita com a Secretaria
do Tesouro Nacional, o Ministério do Planejamento e
o próprio Ministério da Integração e que a previsão é
de que possamos ter, muito em breve, o lançamento
desse importante projeto. Cerca de R$15 bilhões serão investidos em todo o Brasil com a intenção de dar
tranquilidade para convivermos com irregularidades
de chuva, a partir da produção irrigada – o Nordeste
tem uma ampla experiência com grandes resultados.
Eu ainda destaco, Sr. Presidente, nesta oportunidade, com meu discurso especial, que vivemos nesta semana e viveremos na próxima semana dias de
grandes debates sobre a área ambiental.
Há vinte anos, representantes de 170 países se
reuniram no Rio de Janeiro para discutir o futuro do
Planeta na Eco 92. A partir desta quarta-feira, dia 13
de junho, o Brasil volta a receber representantes, de
193 países, para discutir os problemas do presente e
buscar soluções para o futuro, retomando a pauta da
promoção do desenvolvimento sustentável, unindo
crescimento econômico, justiça social e conservação
ambiental. Teremos tudo isso na Rio+20.
A conferência está organizada em torno de dois
eixos temáticos: a economia verde, no contexto do desenvolvimento sustentável, e a erradicação da pobreza e governança para o desenvolvimento sustentável.
Portanto, numa linguagem simples, trata-se de discutir
como ter desenvolvimento que permita a sustentabilidade, que permita um padrão de qualidade de vida
em todo o Planeta e, ao mesmo tempo, o respeito ao
meio ambiente.
Além desses eixos temáticos, a conferência tratará de sete questões críticas: empregos, energia,
cidades, alimentos, água, oceanos e desastres – no
caso dos desastres, são desastres naturais causados
por se ferir a natureza, que reage.
Durante as discussões, nosso País deve priorizar
a exposição de propostas que assegurem a preservação ambiental a partir da inclusão social. Queremos
mostrar ao mundo que é possível enfrentar os problemas do meio ambiente associando a inclusão social
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e a superação dos problemas econômicos, como tem
sido colocado em prática nos últimos nove anos, durante os governos do Presidente Lula e da Presidente
Dilma Rousseff.
O programa Bolsa Verde, que faz parte do plano
Brasil sem Miséria, é um exemplo disso. Ele será apresentado na Rio+20 como uma alternativa de proteção
ambiental que o Brasil espera servir de exemplo para
outros países. O programa consiste numa quantia em
dinheiro paga pelo Governo às famílias carentes que
vivem em reservas extrativistas e que assumem responsabilidade com a sua preservação como contrapartida.
Criado pela gestão da presidenta Dilma Rousseff,
o Bolsa Verde está em funcionamento há nove meses
e atende 17.267 famílias. Elas recebem R$ 300,00 a
cada trimestre e se comprometem a preservar o meio
ambiente nas áreas em que vivem. Antes, precisavam
recorrer ao extrativismo predatório para garantir a sobrevivência. Com esses recursos, essas pessoas podem garantir a sobrevivência sem a necessidade de
degradar o meio ambiente.
Atualmente, o Bolsa Verde tem permitido ações de
inclusão produtiva direcionadas a agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores,
povos e comunidades tradicionais, remanescentes de
comunidades quilombolas e povos indígenas.
Aliás, eu destaco aqui hoje na Comissão de Assuntos Sociais, com a presença de V. Exª, que deu
grande contribuição, aprovamos o projeto que garante
a proteção para o catador de caranguejo. É um projeto
importantíssimo para as regiões onde temos a extração, não só do caranguejo, mas também do siri. Essa
população que tinha, muitas vezes, diﬁculdades, segurança para receber o seguro-desemprego ele passa
a recebê-lo.
Da mesma forma eu acho que vamos trabalhar
também o seguro de previdência especial para o artesão; que também acho que é outro tema importante,
além da regulamentação do operador de telemarketing, que eu espero também ver aprovada e de que
sou relator nesta comissão.
Sr. Presidente, a discussão social separada da
ambiental não se sustenta. É quase impossível encontrar soluções isoladas para questões de meio ambiente
em um mundo com milhões de pessoas vivendo ainda
em extrema pobreza. Aliás, bilhões de pessoas, mais
de um bilhão de pessoas.
O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores mostra no manifesto “O PT e os desaﬁos da Rio +
20”, que a sustentabilidade ambiental não rima com
capitalismo neoliberal, e aponta ainda quatro desaﬁos
às forças políticas e sociais de esquerda e progressistas do mundo.
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Ou seja, se tiverrmos um modelo onde o crescimento de patrimônio, o crescimento de renda venha
a ser sempre ilimitado, como ocorre, aquilo que vai
ser exageradamente absurdo para alguns é o que vai
faltar para outra fatia. Ou seja,para que a gente tenha
um planeta equilibrado, é preciso pensar um modelo
de desenvolvimento em que possamos garantir as
condições desse equilíbrio.
O primeiro tem um sentido mais estratégico e refere-e à defesa de um modelo alternativo de desenvolvimento; o segundo tem um sentido teórico-conceitual,
considerando que o termo “desenvolvimento sustentável” se universalizou, mas há uma disputa em torno do
seu verdadeiro signiﬁcado, seu verdadeiro conteúdo; o
terceiro é mais institucional, e refere-se aos compromissos e metas que os governos e organismos internacionais devem assumir; e, por ﬁm o quarto e talvez
o principal, o desaﬁo político, ou seja, o da construção
da força necessária para implementar e aprofundar
esse modelo alternativo que preconizamos.
A Rio+20 tem a oportunidade de resgatar essa
essência e orientar a sociedade a buscar um novo paradigma de desenvolvimento inclusivo e participativo.
O objetivo do Brasil é incentivar projetos de cooperativismo em áreas de produção agrícola familiar, ou
seja, criar sempre modelos mais participativos. Queremos criar uma rede que vai da produção ao consumo
local, visando assegurar mercado para quem produz e
produtos de qualidade para quem consome. O cooperativismo é um modelo que faz a partilha do resultado
para muitos. E não há, nesse caso, a concentração
que existe nos outros modelos.
Um exemplo bem sucedido, eu cito, é o da Casa
Apis do Piauí, que assegura renda a partir da coleta e
beneﬁciamento do mel, não de forma predatória, mas
cuidando da natureza e ainda integrada à conservação ambiental.
Paralela a essa discussão, acontecerá durante a
Rio+20 a Conferência Mundial dos Povos Indígenas,
uma reedição da Kari-Oca, como ﬁcou conhecida, de
1992, que objetiva interligar conhecimento indígena à
tecnologia, além de uma troca de experiência sobre
as ações do governo em diversos países do mundo.
A Aldeia Kari-Oca foi erguida esta semana em
Jacarepaguá, para receber cerca de mil índios de países como Nigéria, Japão, Canadá, Estados Unidos e
Brasil, que são esperados para a Conferência, dentre
outros países. Lá, será possível trocarmos informações
com nossos irmãos aqui da América do Sul, América
Central, América do Norte, Europa, África, Ásia, enﬁm,
de todas as regiões do planeta. Lá será possível trocar
informações com aqueles que ﬁcaram nas aldeias em
todas as partes do mundo, independente das distâncias.
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A Kari-Oca será composta de alojamentos, refeitórios, cinco tendas para discussões de temas do
evento e atividades culturais, além das duas ocas tradicionais de povos do Alto Xingu, erguidas com vigas
de madeira trazidas pelos índios.
O objetivo será inﬂuenciar nas decisões da Rio+20
em três eixos: a cultura como parte essencial da economia verde; a soberania alimentar no mundo moderno
e a sustentabilidade, como terceiro item. Também está
na pauta da Kari-Oca, a consulta obrigatória aos índios,
por parte do Poder Público, nos casos de instalação de
grandes empreendimentos em terras indígenas, como
prevê, aliás, a Convenção nº 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O tema é prioridade nos
debates que antecedem a Conferência da ONU para
índios de vários países.
“Queremos ser consultados antes de qualquer
programa estatal ou privado nas aldeias.” – ressalta o líder indígena Marcos Terena. Segundo ele, a garantia da
terra é fundamental para sobrevivência desses povos.
Na aldeia urbana, as questões relativas ao meio
ambiente e ao combate à pobreza ocorrerão em uma
das ocas tradicionais, a Casa da Sabedoria, integrando com quilombolas, com outras comunidades que
também vivenciam o desaﬁo de superar a miséria e
superar a pobreza. A outra, batizada Techno-oca, eletrônica, abrigará computadores conectados à Internet
para uso pessoal e transmissão on-line das atividades.
Índios de várias partes do planeta estarão presentes e as conclusões dos debates serão entregues em
forma de documento aos chefes de Estado no Riocentro.
Também, Sr. Presidente, nós, que vamos estar
lá representando o Senado e a Câmara, deveremos
também, além da entrega à Presidenta Dilma, poder
trazer o resultado desse amplo debate para travarmos
aqui na Comissão de Direitos Humanos, de Assuntos
Sociais, em todas as áreas do Congresso Nacional.
Sr. Presidente, precisamos ter consciência de que
quaisquer investimentos ambientais no País devem
gerar qualidade de vida para todos – repito aqui, para
todos: índios e não índios. Devo dizer que tenho me
colocado sempre olhando o que acontece com o nosso País, onde muitas vezes os povos mais primitivos
são os mais relegados, os que já encontramos aqui,
indígenas, os que vieram contra a sua vontade como
os negros. E creio que o nosso País tem uma dívida e
temos que lidar para dar solução cada vez mais rápida.
Mais do que isso, é preciso enxergar a realidade
indígena brasileira sem idealizá-la e sem recorrer à
vitimização. Índios bem informados não querem mais
receber indenizações por suas terras atingidas por
grandes projetos de hidrelétricas e mineração, querem royalties, querem vender créditos de gás carbô-
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nico, querem uma universidade do índio, querem um
ensino técnico, um instituto federal voltado, adaptado
à cultura indígena, para citar alguns dos pontos que
precisam ser considerados.
Estarei presente, Sr. Presidente, para dar minha
contribuição ao debate de forma que possamos encontrar as soluções possíveis para a humanidade, garantir
o desenvolvimento econômico sem causar o colapso
do meio ambiente global.
Focarei minha visita nesse tema e, ao mesmo
tempo, no tema da Caatinga. O Piauí tem a responsabilidade de conservar uma das mais amplas áreas, a
maior área de Caatinga, da região Nordeste brasiliera.
A Caatinga é uma área especial típica do Brasil, da
região nordestina, que precisa ser tratada com todo o
carinho. Temos grandes parques nacionais. O primeiro foi criado lá no Governo do Presidente Fernando
Henrique. Foi ampliado para cerca de mais de 1 milhão de hectares no meu Governo, durante o governo
do Presidente Lula.
Um importante quesito permeará todas as mesas-redondas: a inclusão social como garantia da sustentabilidade econômica e a preservação dos recursos
naturais. Nos últimos nove anos, o Brasil criou vários
instrumentos para garantir a convivência virtuosa entre
a sustentabilidade do meio ambiente, o crescimento
econômico e a redução da miséria.
Mas falta uma política clara para os indígenas
brasileiros e para regiões como essa da Caatinga. Falta
dar voz e vez aos povos que originariamente são os
donos do Brasil. E é isso que vamos fazer na Kari-Oca,
durante a Rio+20, Sr. Presidente.
Temos vários desaﬁos pela frente. O debate da
Rio+20 tem que expressar o que o meu Partido tem
defendido há décadas: um futuro com distribuição de
renda, com melhoria da qualidade de vida e trabalho,
com respeito às culturas e ao meio ambiente, com
participação social nas políticas públicas. Um futuro
baseado no desenvolvimento de padrões sustentáveis em toda sua essência, que trate das questões
económicas, sociais, ambientais, culturais e políticas.
Atravessando, Sr. Presidente, o corredor em direção à Comissão de Orçamento – e hoje fui algumas
vezes lá e voltarei porque temos votação – pude ver..
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Quando iniciar a votação V. Exª me avise porque
também tenho de ir para lá.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Com prazer.
Lá há uma painel belíssimo com imagem de nossas reservas naturais em todo o Brasil ainda bem conservadas. Ao lado, há um outro painel com lixões, com
rios poluidos. E, agora, vem a pergunta desaﬁadora? O
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que nós, a nossa geração, espera deixar para as gerações dos netos e bisnetos do Senador Ferraço, para
os netos e bisnetos do Deputado Júlio César, que nos
alegra com sua presença, para os netos e bisnetos do
Senador Magno Malta, do Senador Paulo Paim, enﬁm,
de todos os que fazem esta Casa, de todos nós brasileiros, homens e mulheres, que vivemos no planeta.
No Brasil esse debate não é novo. O tratamento
que defendemos para a Amazônia, como diretriz de
ordenamento e gestão ambiental, produção sustentável, com inovação e competitividade, a implantação
de infraestrutura para o desenvolvimento sustentável
e inclusão social e cidadania demonstram o nosso
acúmulo nessa área.
De um lado, nós precisamos ter um cuidado para
não criar regras que possam impedir a sustentabilidade da essência, que é o ser humano.
Sr. Presidente, eu concluo, dizendo que temos a
necessidade e a possibilidade de um desenvolvimento
de um novo tipo que amplia a qualidade de vida dos
setores populares, que amplia a capacidade produtiva
e tecnológica dos nossos países, que preserve os direitos das gerações futuras e o ambiente comum que
todos compartilham, o planeta Terra.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Wellington Dias, pelo critério, é um
líder e um orador.
Como líder, agora, Senador Ferraço, vai falar o
Senador Magno Malta, pela liderança do PR. E V.Exª
fala como orador inscrito. É o critério. É um líder e um
inscrito. Infelizmente, existe o critério, um líder e um
inscrito. Em seguida V. Exª. Nem que chegue algum
líder, V. Exª tem direito a palavra.
Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela liderança. Sem revisão do orador.) – Mas é o caminho
que ele está seguindo. Daqui a pouco, ele vira líder do
PMDB. É o caminho natural de todos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senador Ricardo
Ferraço, Brasil que nos escuta, a razão pela qual eu
venho a esta tribuna é para, mais uma vez, comunicar
ao Brasil a feliz iniciativa da nossa Comissão de Direitos Humanos tão bem dirigida por V. Exª.
Quero dizer a V. Exª que a pernambucana Joana
Maranhão, ao falar comigo ao telefone, com aquele sotaque forte de pernambucana, embora seja nadadora
do glorioso Flamengo, por conta da lei que fecha um
ciclo de impunidade contra abuso de crianças neste
País, a chamada Lei Joana Maranhão, que pega uma
lei horrorosa, empoeirada, velha, que a ação era uma
ação civil privada, ou seja, uma mãe, um pai, aliás, o
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Ministério Público só podia cumprir o seu papel diante de uma denúncia e uma investigação de abuso de
criança se os pais autorizassem o Ministério Público...
Vejam que absurdo! E o abusador, como é compulsivo
– o abusador é compulsivo irrecuperável, não existe
pedóﬁlo de uma criança só, –, quando é revelado –
eles não são pegos, são revelados – numa investigação boa, descobrem-se 20, 30, 40, 50 sofrimentos na
história de um pústula dessa natureza.
Mas a lei dizia que era uma ação civil privada e
que, ao fazer 18 anos, se não houve denúncia, agora
maior de idade, essa criança que outrora foi abusada,
tinha seis meses, então, para denunciar seu abusador.
Ninguém nem conhecia essa lei. A partir de seis meses, encerrou o crime dele. Podia continuar abusando, porque qualquer manifestação desse adulto que
foi abusado na infância caberia para este adulto um
grande processo de calúnia e difamação e de atentado
à honra como o que Joana Maranhão sofreu do seu
ex-nadador, que abusou dela na infância.
Então o que ela dizia no telefone com sotaque
forte? “Agradeça aos Senadores, eu não sei o nome
deles, daquela comissão, que tanto bem fez ao País.”
Por que falo isso a V. Exª? Porque mais do que Presidente da Comissão de Direitos Humanos, V. Exª pertenceu à CPI da Pedoﬁlia, e acho que eu não tenho um
requerimento de convocação, de audiência, de reunião
ordinária, que não tenha a assinatura de V. Exª. Então
vejam o bem que essa CPI fez ao País! Aliás, uma CPI
de verdade, que investigou e transformou a legislação
brasileira, que criou uma legislação de combate a crime
cibernético, que pautou o País, sobre a qual as pessoas
falam com orgulho do Parlamento brasileiro, sobre a
iniciativa desta Casa, Senador Paim. É bem diferente
dessas CPIs de rusga política: “Eu protejo fulano, você
protege fulano, nós protegemos os dois.” Ou: “Se você
não proteger o meu, eu não protejo o teu.” E que não
vai dar em lugar nenhum.
Transmito a V. Exª, então, o abraço da Joana
Maranhão, dessa atleta olímpica, que, certamente,
vai nos dar muita alegria, uma menina absolutamente
simples, dedicada ao esporte, corajosa, que vira símbolo dessa luta no País.
O Brasil é testemunha de que eu tenho vindo a
esta tribuna muito antes de V. Exª, como Presidente,
criar a subcomissão de enfrentamento a abuso de
criança, pedoﬁlia, abuso contra idosos e contra trabalho escravo. Antes mesmo de V. Exª convocar para ser
o seu presidente, eu já vinha a esta tribuna, depois da
CPI, todos os casos emblemáticos que chegaram as
minhas mãos, mesmo sem a CPI estar mais em operação, os técnicos, advogados, Ministério Público, todos

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

eles eu coloquei. Coloquei nas mãos para ver se havia
verdade nas denúncias, nos inquéritos, nos laudos...
E todos aqueles que eu percebi e que nós entendemos que os laudos eram verdadeiros; que houve abuso e que não tinha nada a ver com alienação
parental – como alguns vêm, depois, se defendendo
com a chamada alienação parental –; que os laudos
são verdadeiros, laudos de psicólogos, de médicos...
Eu sempre recorri à Justiça onde estavam esses inquéritos. Muitos prefeitos foram presos, inclusive dois
do interior de São Paulo, a partir desta tribuna. Os inquéritos estavam parados nos Tribunais de Justiça em
favor de bandidos e contra crianças. Sentenças em favor
de bandidos e contra crianças! É muito difícil entender
que um magistrado tenha coragem de sentenciar contra uma criança, mas tem; mas tem.
E foi dessa maneira, agindo assim... Porque eu
não denunciei um pedóﬁlo, eu não identiﬁquei um pedóﬁlo, não fui eu quem os identiﬁcou, não fui eu quem
os denunciei ou comecei o inquérito. Foi começado o
inquérito lá na base quando descoberto e denunciado,
e chegou às minhas mãos por haver impunidade, para
que nós pudéssemos ajudar.
Foi nesse espírito que recebi, há algumas semanas, o inquérito de um pai, médico, da Bahia, que abusava do ﬁlho. Eu olhei o inquérito... Uma barbaridade!
Os laudos apontam para a veracidade do crime, e o
Ministério Público fez a denúncia. Eu quero dizer desta
tribuna que quem denunciou foi o Ministério Público. O
inquérito foi feito por delegados de polícia da Bahia e
a denúncia é do Ministério Público da Bahia.
Ainda nesta semana, falava com o Dr. Wellington, com o Procurador-Geral, um homem de bem, um
homem ﬁrme nas suas ações. Parabéns, Dr. Wellington! E deu na mídia: “Senador denuncia médico”. Eu
levei para frente, porque acho que a investigação tem
de prosseguir.
O que me indignou com a denúncia contundente,
cheia de provas do Ministério Público, é que o Tribunal
de Justiça da Bahia, uma juíza, Drª Janete Fadul de
Oliveira, manda arquivar. Manda arquivar simplesmente, sem pensar na questão da criança. Um processo,
um inquérito, uma denúncia! O Ministério Público jamais denunciaria se não entendesse que havia indícios de provas do crime. Quando o Ministério entende
que não tem nada disso, o Ministério Público arquiva
e não denuncia. Certo, meu Presidente? O Ministério
denunciou e ela mandou arquivar. Ora, não tem o menor cabimento!
A partir daí, eu recebi e ﬁz um pronunciamento
aqui, pedindo ao Ministério Público que não aceitasse
essa decisão, que reagisse, que o Ministério Público
tomasse uma posição porque uma peça daquelas,
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uma denúncia, não podia ir para o arquivamento. E
aqui disse, pedindo ao Ministério Público que pedisse
a ajuda do CNJ, porque a Juíza que mandou arquivar, a Drª Janete, é conhecida do público, está aí na
Internet que ela foi afastada por suspeita de venda de
sentença no Estado da Bahia, afastada pelo Conselho
Nacional de Justiça, o CNJ. Que se busquem, então,
providências no CNJ.
O que acontece? O advogado, que está cumprindo
o papel dele, o advogado do médico entrou na Justiça pedindo que todos os provedores dos sites, que a
Google e todos aqueles que hospedam os sites, tirassem as notícias do ar. O juiz de Primeira Instância não
concedeu, ele disse que era um absurdo fazer isso! Eu
tenho imunidade das minhas palavras e posso fazer
denúncia. Aliás, a denúncia não é minha, é do Ministério Público, mas posso replicar e requerer. Sabe o que
aconteceu? O absurdo dos absurdos! Eles entraram
e uma Desembargadora de plantão, Drª Heloisa Pinto
de Freitas Vieira Graddi, Desembargadora plantonista,
determinou que a Google tirasse imediatamente do ar,
com multa diária de R$7 mil.
Sabe o que aconteceu? Tiraram a notícia até do
meu site, até o meu site foi violado, todos os sites contra a pedoﬁlia. Eu não denunciei ninguém, eu não fui à
delegacia denunciar esse pai, eu não levei a criança
para fazer laudo, eu não contratei psicólogo, não fui
eu, e a criança, quando fala para a mãe, timidamente,
uma criança pequenina, num vídeo gravado, mostra,
com um lápis na mão, lápis que ela introduz no ânus
para mostrar para a mãe como o pai fazia. Esse DVD
foi periciado pelo Molina, tem um laudo do Molina
dizendo que não há montagem, que é original. E aí
mandou tirar do ar. Então, aqui cumpro o meu papel.
Mais uma vez, Dr. Wellington, eu disse a ele ontem: estou encaminhando o meu pronunciamento ao
senhor, que ﬁz da tribuna do Senado – e estou encaminhando mesmo – para providências e encaminhei
também ao Exmº Dr. Mário Alberto Simões, Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia,
porque ninguém pode... Onde há indício de crime
contra a criança, o alvo é a criança, há que se pensar
na criança. Eu não quero nem saber quem é a família
da mãe da criança, quem é a avó da criança ou o tio
da criança, a mim não interessa nem quem é o pai da
criança, a mim interessa a criança e eu vou defender
essa causa, vou defender essa bandeira, Senador
Paim, até a morte. É uma missão.
Nunca acusei esse médico de pedóﬁlo, eu não
fui à delegacia denunciá-lo, não chamei nenhum perito
para fazer laudo desse médico da criança abusada,
não levei o vídeo ao Molina, não... O nome é Dr. Márcio
Café Cardoso Pinto, queira Deus seja coincidência a
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decisão da Desembargadora Heloisa Pinto, que tenha
sido coincidência esse sobrenome.
Eu só estou cumprindo o meu papel e todo inquérito que chegar na minha mão, Senador Ferraço, e
com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com
juízes, depois de analisado, não cometerei injustiça
nem irresponsabilidade. O Ministério glorioso Público
da Bahia, na direção do Dr. Wellington, jamais cometeria o desatino de denunciar se não houvesse indícios
de crime. A mim espanta muito, em detrimento de uma
criança... Será que essa Juíza não viu? Essa Desembargadora não viu aquele vídeo? Ela precisa ver, aquilo
é doloroso, é sofrido ver os relatos daquela criança.
Portanto, mais uma vez estou dizendo neste plenário que estou enviando o meu pronunciamento ao
Dr. Wellington e ao Dr. Mário Alberto, com os meus
respeitos, respeitando a criança. Acho que essa investigação sendo aprofundada interessa até a esse
médico, Dr. Márcio Café, porque se ela disse que deveria arquivar por falta de provas, certamente o mais
interessado deve ser ele.
Acho um absurdo a decisão da Drª Heloisa para
que os blogs e os sites fossem tirados do ar. Nós estamos na era da pedra e eu lamento profundamente.
A esse garoto, o meu abraço; a esse garoto, a
minha luta; a esse garoto, a minha energia. Aos garotos
do Brasil, às crianças, às meninas e aos meninos, a
minha energia, a minha luta, o meu desprendimento e a
minha falta de medo para tratar desse tipo de assunto.
Sou um homem que ninguém pressiona. Eu sou
“impressionável”, não cedo a pressão. Não boto o galho
dentro nunca. Medo eu conheço de ouvir falar, nunca
fui apresentado.
Então, eu estou aqui, de plantão, para cumprir o
meu papel, Senador Paim, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos do Senado da República.
É a minha fala, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Magno Malta, quero aﬁrmar que, a não ser
nessa semana, devido à Rio+20, na outra quinta-feira,
será realizada, então, a nossa sessão de instalação da
Subcomissão de Combate à Exploração da Criança,
do Adolescente, do Idoso e da Juventude, para a qual
V. Exª já foi indicado como Presidente.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador Ricardo Ferraço e, em seguida, ao Senador Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Enquanto o Senador Ricardo Ferraço chega à
tribuna, coloco em votação o Requerimento nº 554,
de 2012, do Senador Francisco Dornelles, que requer
licença para se ausentar dos trabalhos da Casa para
participar como integrante da Comissão Externa, para
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representar o Senado na Conferência da ONU Rio+20,
no período de 18 a 22 de junho de 2012, na cidade do
Rio de Janeiro.
É o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Ricardo Ferraço, tem V. Exª a palavra.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Senador Magno Malta, Senador Wellington
Dias, ocupo a tribuna para duas manifestações.
A primeira manifestação diz respeito a uma prestação de contas que devo fazer desta tribuna do plenário do Senado.
Estive ausente, na última semana, das sessões
do Senado Federal, em razão de um convite feito pelo
Governador do Estado do Espírito Santo, nosso querido Governador Renato Casagrande. A convite do Senador Casagrande, integrei uma missão de capixabas
e ﬁzemos uma viagem de trabalho a Cingapura, um
país emergente do sudeste asiático. Além de Cingapura, fomos à cidade de Roterdã, para efetivamente
tratar de importantes, estratégicos e relevantes temas
e agendas do interesse do Estado do Espírito Santo.
Fomos à cidade de Cingapura, ao país de Cingapura. É um país-cidade, pois tem uma dimensão territorial muito reduzida, Sr. Presidente. Cingapura é um
país com pouco mais de 700 quilômetros quadrados.
O meu Estado do Espírito Santo, que é um Estado do
nosso País com um pequeno território, tem quase 48
mil quilômetros quadrados.
Mas Cingapura dá a dimensão de que tamanho
não é documento, porque, mesmo com uma área territorial muito reduzida, é um país que tem alçado não
apenas os melhores indicadores econômicos, mas
também os maiores e melhores indicadores sociais. É
um país que hoje tem uma renda per capita de US$60
mil por ano. A renda per capita brasileira situa-se na
faixa de R$21 mil a R$22 mil por ano. Aquele país tem
um Produto Interno Bruto superior a US$300 bilhões.
É um país que se consolidou no tempo e na sua
história pelo seu vigor, pela sua robustez, por uma
das mais eﬁcientes plataformas da logística portuária
do nosso mundo. Para que tenhamos uma dimensão
disso, Cingapura faz de movimentação de contêiner
por ano aquilo que nós, brasileiros, fazemos em cinco
anos. Cingapura movimenta por ano 30 milhões de
Twenty-Foot Equivalent Units (TEUs), que é uma unidade de movimentação de contêiner, e nós, brasilei-
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ros, movimentamos em todos os nossos portos cinco
milhões de contêineres. Isso dá a dimensão do potencial do Brasil à medida que conseguirmos remover
um conjunto de entulhos que ainda atrapalham, que
ainda impedem que, com o capital privado, aliado à
capacidade de trabalho do trabalhador brasileiro, nós
possamos descortinar os horizontes da atividade portuária em nosso País.
Foi lá em Cingapura que consolidamos uma parceria que teve início ainda no governo anterior, em que
tive a honra e o privilégio de ser vice-governador, ao
lado do ex-Governador Paulo Hartung. Lá atrás, iniciamos um conjunto de entendimentos com uma das
maiores empresas de Cingapura, a Jurong Estaleiros,
que ganhou concorrência pública e que, no Brasil, vai
construir plataformas de petróleo para a Petrobras, em
razão da acertada iniciativa do Governo Federal, do
Governo brasileiro, de exigir que aqueles que desejem
participar das concorrências da Petrobras o façam com
conteúdo nacional.
Foi a partir dessa exigência que a Jurong ganhou
essa concorrência pública para a construção de quatro
sondas da Petrobras. E aí buscamos intensamente essa
relação e conseguimos consolidar um trabalho começado lá atrás, no governo anterior, pelo ex-Governador
Paulo Hartung, pelo ex-Secretário Guilherme Dias, pelo
atual e também Secretário à época Márcio Félix, tão
bem liderados agora pelo nosso Governador Renato
Casagrande. Nós conseguimos consolidar esse importante investimento, que é da ordem de R$1 bilhão. É um
investimento que vai gerar, durante sua implantação,
dois mil empregos, mas, durante seu funcionamento,
vai gerar entre seis e oito mil empregos diretos para
trabalhadores capixabas e trabalhadores brasileiros.
Também ﬁrmamos, em Cingapura, uma importante parceria com uma das escolas politécnicas mais
graduadas daquele país. Na dimensão de ﬁrmarmos
parcerias, já vamos mandar para lá, no mês de julho,
quinze capixabas com professores da Escola Técnica
Federal do Estado do Espírito Santo, para que, através dessa sinergia, desse relacionamento, possamos
ampliar o nosso relacionamento, a capacitação proﬁssional, porque o Espírito Santo vem se destacando em
razão da produção de petróleo e de gás.
Somos hoje o segundo produtor brasileiro de
petróleo e gás, mas não queremos e não nos vamos
contentar com isso. Não nos vamos limitar apenas à
produção de petróleo e de gás, o que já é muito importante. Nós queremos agregar valor a essa cadeia. Nós
queremos nos transformar – e estamos caminhando
nessa direção – em um Estado que, além de produzir petróleo, possa efetivamente prover de serviços o
mercado que vem demandando, em razão sobretudo
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do plano de negócios da Petrobras, muita atividade.
Então, estamos buscando esse desaﬁo. É um desaﬁo
liderado pelo nosso Governador Renato Casagrande.
Foi uma visita, foi uma viagem rodeada de muito
êxito, porque a atração de um empreendimento como
esse para o meu Estado vai signiﬁcar, de fato, uma
nova fronteira econômica para os capixabas, que verão ser ediﬁcado, no Município de Aracruz, um estaleiro para a construção de plataformas para exploração e pesquisa de petróleo. E, quem sabe, possamos
evoluir para a produção dos chamados navios FPSO,
que também estão sendo adquiridos não apenas pela
Petrobras, mas por outras empresas importantes que
estão trabalhando na extração e na produção de petróleo em nosso País.
Além de visitarmos Cingapura, fomos também à
Holanda, à cidade de Rotterdam, que tem o porto mais
eﬁciente, o melhor e maior porto da Europa neste momento. Lá também assistimos à consolidação de uma
parceria entre o nosso Estado, o nosso Governo, e a
Companhia Porto de Rotterdam, que começa a analisar,
concretamente, inclusive já enviando, agora, no mês
de julho, um proﬁssional, um engenheiro para se ﬁxar
no Espírito Santo. E aí estamos trabalhando o desenvolvimento de um porto de cargas gerais, um porto de
multiuso no Município de Presidente Kennedy, ao sul
do meu Estado. Esse empreendimento, essa parceria,
esse protocolo foi ﬁrmado entre o Governo do Estado
do Espírito Santo, entre o Governador Renato Casagrande e autoridades do Porto de Rotterdam, que é
de propriedade do Município de Rotterdam. De modo
que foi uma viagem muito exitosa, em que buscamos
respostas para esses desaﬁos importantes para a economia do Espírito Santo.
E ocupo a tribuna do Senado para prestar contas da minha ausência durante esses dias em que não
estive aqui, no plenário e nas comissões, porque isso
também é parte do nosso trabalho e do nosso esforço
de buscar, a partir da união, a prosperidade, sobretudo
a prosperidade compartilhada, que gere, de fato, uma
melhor condição de vida para os capixabas, a ﬁm de
que, a partir do seu esforço, a partir do seu talento e do
seu trabalho, possam dar uma condição digna, melhor
para os seus familiares.
Até porque, na minha trajetória política, no meu
diálogo com as pessoas, se tenho uma convicção, Senador Paulo Paim, é a de que as pessoas não querem
viver de favor, não querem favor do político, não querem favor de quem quer que seja. O que as pessoas
querem é oportunidade para, a partir dela, revelarem
todo o seu talento, toda a sua capacidade, todo o seu
potencial, a ﬁm de terem e de concederem uma vida
digna a seus familiares.
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Mas também quero, ao concluir minha manifestação nesta noite, Senador Paulo Paim, fazer aqui um
registro e um cumprimento ao Presidente do Senado,
Senador José Sarney, pela capacidade, pela liderança,
pela iniciativa de trazer para o Plenário do Senado as
emendas constitucionais que vão permitir a cada um
de nós, Senadores, exercer aqui a nossa convicção.
São três emendas constitucionais, todas elas
com suas características, com suas virtudes. E eu
quero, primeiro, parabenizar o Senador José Sarney
por ter trazido ao Plenário do Senado a possibilidade
de aqui discutirmos aquilo que deseja a população
brasileira. Mas, das três emendas que vamos debater
aqui, aquela que me parece mais adequada, aquela
que me parece mais compatível com este tempo que
estamos vivendo é exatamente a Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de autoria do Senador Paulo
Paim, que tramita nesta Casa desde 2006, portanto,
há seis anos sendo debatida em todas as comissões
desta Casa, madura para ser votada.
E a minha inclinação, a minha convicção em relação a essa PEC – e que se faça justiça com as demais PECs, que têm seu valor – é que, na prática, ela
radicaliza na direção da transparência, que é premissa para nós que não somos proprietários dos nossos
mandatos e que representamos a população.
Quero crer que é até mesmo um ato e um gesto
de covardia exercermos o nosso voto de forma secreta. Não temos o que esconder, não podemos ter o que
esconder. Nós precisamos radicalizar na direção da
transparência. Por isso vamos militar, defender que a
proposta do Senador Paulo Paim, a PEC nº 50, que
merece a atenção, o voto e a consideração do conjunto dos Senadores.
A Emenda nº 50, do Senador Paulo Paim, resgata, inclusive, o princípio consagrado na Constituição
de 1891, a primeira Constituição republicana do nosso
País, que não versa sobre voto secreto, que estabelece que as sessões serão amplas ou serão públicas. E,
sendo pública, é fundamental que a população possa
conhecer como vota o seu representante, para que
exerça também o controle social sobre o seu representante. Porque não basta ir à urna escolher o nosso
representante, é fundamental acompanhar a rotina, o
dia a dia e o compromisso de cada um de nós que estamos aqui em nome dos nossos Estados e em nome
da população brasileira.
Então, manifesto a minha adesão. Estou associado à proposta de emenda constitucional do Senador
Paulo Paim, porque ela radicaliza na direção adequada, Senador Walter Pinheiro. E a direção adequada é
a direção da transparência absoluta. Não tem sentido
convivermos mais aqui no Senado com qualquer tipo
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de votação e qualquer tipo de sessão que seja secreta.
Essa é uma palavra que não é compatível e que não
tem sentido com o exercício da democracia representativa, que precisa estar em linha com aquilo que pensa
a população brasileira. E a população brasileira quer
conhecer como votam seus representantes.
Esse é um debate que estaremos fazendo ao
longo dos próximos dias. Espero sinceramente que
possamos intensiﬁcar nossos esforços e caminhar na
direção do voto livre, do voto aberto, do voto destemido, do voto corajoso, contra a covardia, em qualquer
circunstância. Em qualquer circunstância, o voto precisa ser aberto. Não podemos ter nada do que nos
esconder. Precisamos ter lado, precisamos ter posição
e precisamos ter soberania e autonomia no exercício
dos nossos mandatos.
É assim que vou me manifestar e é assim que
vou militar, porque acho que estamos diante de uma
oportunidade extraordinária para reaﬁrmarmos o valor e a importância do Senado da República junto à
Federação brasileira.
Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Ricardo Ferraço, permita-me que eu o
cumprimente. V. Exª é sempre muito claro, muito transparente e muito corajoso em seus pronunciamentos.
O homem público tem que ter um pouco de coragem,
mas V. Exª é muito corajoso. Por que ter medo de votar? Quando a população nos passa uma procuração,
temos que expressar aqui o nosso ponto de vista. E a
população tem que saber.
V. Exª usou um termo em seu pronunciamento.
Eu também tenho advogado muito a PEC nº 50.
O meu primeiro discurso, quando aqui cheguei,
em 1986 para 1987, foi para acabar com o voto secreto. Perdi na Constituinte.
Apresentei – está na Câmara até hoje –, apresentei outra aqui. Mas V. Exª fala: nós não temos que
ter medo do controle social, da responsabilidade social. Nós temos que deixar claro que o voto secreto é
um voto irresponsável. É irresponsável porque você
não explica porque votou e como votou e ninguém vai
saber como nós votamos.
Por isso, meus cumprimentos a V. Exª. É uma alegria saber que seu ponto de vista é o mesmo que o meu.
Eu queria, do lado do Deputado Federal Camarinha, registrar a presença aqui dos visitantes de Marília, São Paulo. São vereadores, amigos, advogados,
lideranças.
Sejam bem-vindos! Estão ao lado de um grande
Deputado. O Deputado Camarinha é um Deputado que
tem responsabilidade social e eu tenho certeza de que
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é um daqueles que vão estar do nosso lado contra o
voto secreto. O voto tem que ser aberto para todos.
Obrigado pela visita de vocês aqui.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Ofício.
O Senado Federal recebeu o Ofício nº 995/2012,
do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo
à apreciação desta Casa, o Projeto de Lei de Conversão nº 13, de 2012, que autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –Eletrobras a adquirir o controle
acionário da Celg Distribuição S.A. – Celg D; institui o
Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior – Proies;
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altera as Leis nºs 3,890-A, de 25 de abril de 1961,
9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, 10.887, de 18 de junho de 2004,
10.883, de 29 de dezembro de 2003, 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, 11.128, de 28 de junho de 2005,
11.651, de 7 de abril de 2008, 12.024, de 27 de agosto
de 2009, 12.101, de 27 de novembro de 2009, 12.429,
de 20 de junho de 2011, 12.462, de 4 de agosto de
2011, e 12.546, de 14 de dezembro de 2011; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória
nº 559, de 2012).
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº
13, de 2012, que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação da matéria encontra-se esgotado e o de sua
vigência foi prorrogado por Ato do Presidente da Mesa
do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 2 de julho.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de amanhã e designa o Senador Renan Calheiros Relator
revisor da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A algumas pessoas que me mandaram mensagens,
antes de encerrar a sessão, eu só quero dizer que, de
fato, ontem houve a reunião com o Ministro Luís Inácio Adams, da AGU, para discutir a questão do Aerus.

JUNHO 2012

Junho de 2012

De lá, tomamos o seguinte encaminhamento: pedimos audiência pública com a Ministra Cármen Lúcia,
relatora do projeto no Supremo Tribunal Federal, e também uma audiência, até por sugestão do próprio Ministro
Luís Inácio Adams, com o Ministro Gilberto Carvalho, da
Secretaria-Geral da Presidência da República.
Repito o que falei ontem. Essa reunião com o
Ministro teve a presença da Senadora Ana Amélia e
da líder dos trabalhadores nos transportes aéreos,
Graziella Baggio.
Amanhã, às 17 horas, em Curitiba, eu estarei
recebendo uma delegação de aposentados e pensionistas do Aerus.
Dada essa última informação, Senador Ricardo
Ferraço, gostaria de dizer que o nosso querido amigo
e Senador Jarbas Vasconcelos está afastado por motivo de doença e amanhã passará por uma operação
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no Sírio Libanês, em São Paulo, mas tenho certeza de
que vai dar tudo certo e ele voltará logo para o nosso
convívio para cumprir aqui o seu papel com o brilhantismo de sempre.
Fica aqui, meu querido Senador Jarbas Vasconcelos, a solildariedade total de todos os Senadores
e Senadoras desta Casa, dos funcionários e, tenho
certeza, do povo brasileiro.
Senador Ricardo Ferraço com a palavra.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Senador Paulo Paim, eu também gostaria de me
associar a essa manifestação e deixar aqui a nossa
torcida, a nossa oração para que tudo possa correr
muito bem com o Senador Jarbas Vasconcelos, por
tudo o que ele representa de referência aqui para todos nós, por uma vida devotada à democracia, à política com qualidade, feita não apenas aqui no Senado,
mas também em seu Estado de Pernambuco, onde
teve a oportunidade de ser Governador várias vezes,
Prefeito de Recife.
Então, a nossa torcida e a nossa oração para que
tudo ocorra muito, muito bem com o Senador Jarbas
Vasconcelos, e ele possa retornar o mais breve possível, com sua saúde plenamente restabelecida, para
o convívio pessoal e político.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Na linha do que falou V. Exª, ﬁcam aqui as nossas
orações para que o nosso Senador seja vitorioso nessa etapa da vida, já que ele vai ser operado amanhã
em São Paulo. Pelas informações que temos, tudo se
encaminha bem.
Senador Jarbas Vasconcelos, amigo de todos
nós, estamos aguardando o retorno de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Sr. Senador Romero Jucá enviou discurso à
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art.
203, do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, recebi, recentemente, em
meu Gabinete, publicação comemorativa dos 21 anos
do Fundo Nacional do Meio Ambiente, intitulada 21
Anos Fomentando a Vida. Ela traz, naturalmente, uma
retrospectiva do quanto o trabalho do Fundo tem sido
relevante para a preservação da natureza, bem como
mostra muitos de seus resultados práticos.
Criado pela Lei n° 7.797, em 10 de julho de 1989, o
Fundo Nacional do Meio Ambiente foi o primeiro mecanismo de fomento à Política Nacional do Meio Ambiente. Essa
legislação representou, à época, um avanço importante,
porque, pela primeira vez, o Estado assumiu a missão de
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apoiar com recursos ﬁnanceiros a implementação da agenda ambiental, que começava a se tornar relevante no Brasil.
Logo depois viria a ECO-92, realizada no Rio de
Janeiro, embalada pelos movimentos ambientalistas e extrativistas que começavam a ganhar força no Brasil. Fruto
de tudo isso, a Política Ambiental Brasileira foi fortemente
inﬂuenciada pelos consensos que iam sendo construídos
na discussão internacional e se materializavam em documentos como a Carta da Terra, a Declaração de Princípios
sobre Florestas, a Declaração do Rio sobre Ambiente e
Desenvolvimento e a Agenda 21,
Nesse contexto, o Fundo passou a ter um papel
relevante na captação de recursos, Se antes esses recursos eram exclusivamente nacionais, logo eles passaram a vir também do exterior, de instituições como o
BID, a União Européia e o banco KFW alemão. Logo
o Fundo se tornaria a principal agência de fomento
ambiental do País.
Diante desse enorme desaﬁo, o Fundo Nacional
do Meio Ambiente criou estratégias próprias para provocar e receber demandas e para controlar os recursos
que operava, mediante mecanismos de controle social.
Nesse sentido, foi criado o Conselho Deliberativo do
Fundo, que desde seus primeiros desembolsos, contou
com a participação de representantes do Governo e da
sociedade civil para decidir sobre suas ações de fomento.
“Esse modelo de gestão, que se manteve preservado durante os 21 anos de história do Fundo,
proporcionou a consolidação das bases para a implementação de instrumentos de avaliação e seleção de
projetos pautados em critérios eminentemente técnicos,
um dos principais traços do portfólio do Fundo e que o
qualiﬁca como referência na gestão responsável, moral
e ética dos recursos operados”, segundo diz a Ministra
Izabella Teixeira, do Meio Ambiente, na apresentação
dessa publicação a que me reﬁro.
Dentro dessa estratégia de atuação, o Fundo Nacional do Meio Ambiente já apoiou, em seus 21 anos de
existência, mais de 1.400 projetos, o que representou um
investimento de 232 milhões de reais, que se somaram a
mais 95 milhões de contrapartidas dos seus executores.
Os objetos dessas ações foram os mais variados,
indo do combate à erosão, quando o Fundo ﬁnanciou a
Prefeitura de Nazareno, em Minas Gerais, na luta contra as voçorocas; passando pelo projeto Etnobotânica,
para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, liderado pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas, no Parque Nacional de Anavühanas, no Baixo Rio
Negro; e indo até o projeto de pesca responsável na
Baía de Tijucas, em Santa Catarina, coordenado pela
Universidade do Vale do Itajaí.
O Fundo procurou diversiﬁcar os projetos apoiados, mas sempre concentrou suas ações em seis
grandes eixos temáticos: Extensão Florestal; Conser-
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vação e Manejo da Biodiversidade; Gestão Pesqueira Compartilhada; Planejamento e Gestão Territorial;
Qualidade Ambiental; e Educação Ambiental.
Dentro desses eixos, suas ações derivavam das diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, dos Planos
Plurianuais e das demandas do próprio Ministério do Meio
Ambiente e de outros Ministérios, além das provocações provenientes da sociedade mediante demandas espontâneas.
A partir de 2000, no entanto, o Fundo colocou
em prática uma estratégia de indução da demanda de
recursos, por meio do lançamento de editais e termos
de referência sobre diversos temas. Essa nova forma
de trabalho acabou permitindo o surgimento de 573
projetos descentralizados, que receberam 150 dos
232 milhões empenhados pelo Fundo nesse período.
Esses editais também foram regionalizados, de
modo a evitar a competição entre Estados da Federação
com capacidades distintas, principalmente aqueles historicamente mais “tímidos” na busca de recursos do Fundo.
Com isso, a distribuição regional dos projetos passou de 57% para as regiões Sul-Sudeste, no período
de 1990 a 2002, para 34%, entre 2003 e 2007. Norte,
Nordeste e Centro-Oeste ﬁcaram, em conseqüência,
com 66% dos projetos do Fundo nesse mesmo período, contra 43% do período de 1990 a 2002.
Como se vê, foram 21 anos de trabalhos profícuos
e concretos em favor do meio ambiente, preservando
a natureza e criando as condições para um relacionamento saudável entre o homem e o meio em que
ele vive e de onde tira a sua sobrevivência. Mas não
só isso: o Fundo Nacional do Meio Ambiente buscou
também se aprimorar no sentido de favorecer os Estados mais carentes de recursos para a preservação.
Só nos resta cumprimentar, na pessoa da Dra. Ana
Beatriz de Oliveira, Diretora do Fundo, todos os seus dedicados servidores que, ao longo desses 21 anos, ajudaram a fazer com que o Fundo Nacional do Meio Ambiente fosse uma instituição produtiva, sempre a serviço
da sociedade brasileira. Quero cumprimentar, também,
a Ministra Izabella Teixeira, que vem exercendo competente gestão à frente do Ministério do Meio Ambiente.
Quero homenagear, ainda, antes de concluir, todos os membros do Conselho Deliberativo do Fundo,
pelo excelente trabalho que vêm realizando no sentido
da boa aplicação de seus recursos, administrando com
prudência e correção esse importante mecanismo de
conservação ambiental.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se, amanhã, às 14 horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 13, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 559, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 13, de 2012, que autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS a adquirir o controle acionário da
CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D; institui
o Programa de Estímulo à Reestruturação e
ao Fortalecimento das Instituições de Ensino
Superior - PROIES; altera as Leis nºs 3.890A, de 25 de abril de 1961, 9.718, de 27 de
novembro de 1998, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.887, de 18 de junho de 2004,
10.883, de 29 de dezembro de 2003, 11.033,
de 21 de dezembro de 2004, 11.128, de 28 de
junho de 2005, 11.651, de 7 de abril de 2008,
12.024, de 27 de agosto de 2009, 12.101, de
27 de novembro de 2009, 12.429, de 20 de junho de 2011, 12.462, de 4 de agosto de 2011,
e 12.546, de 14 de dezembro de 2011; e dá
outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 559, de 2012).
(Lido no Senado Federal no dia 13-6-12)
Relator revisor: Senador Renan Calheiros
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-4-12)
Prazo ﬁnal prorrogado: 2-7-12
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004
(Votação nominal)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda a
Constituição nºs 38, de 2004, e 86, de 2007)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004,
tendo como primeiro signatário o Senador
Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66,
da Constituição Federal, para estabelecer o
voto aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nºs 1.058, de 2006; 1.185,
de 2007; e 974, de 2010, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Antonio Carlos Valadares:
- 1º Pronunciamento: (sobre a Proposta
de Emenda a Constituição nº 38, de 2004),
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece;
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- 2º Pronunciamento: (sobre a Emenda
nº 2, de Plenário, à Proposta de Emenda a
Constituição nº 38, de 2004), pela rejeição;
- 3º Pronunciamento: (sobre as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 38, de 2004; e
86, de 2007, nos termos do Requerimento nº
701, de 2009), favorável à Proposta de Emenda a Constituição nº 38, de 2004, nos termos
da Emenda nº 3-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade da Proposta de
Emenda à Constituição nº 86, de 2007, que
tramita em conjunto.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 38, de 2004; e 86, de 2007)
Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2007, tendo como primeiro signatário o
Senador Alvaro Dias, que altera o § 2º do art.
55 da Constituição Federal (determina o voto
aberto para a perda de mandato de Deputados e Senadores).
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
Paim, que inclui o art. 50A e altera os arts. 52,
55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto nos casos em que menciona,
terminando com o voto secreto parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 1º pronunciamento (sobre a Proposta):
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 1-Plen):
Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorável, nos termos da Subemenda (Substitutivo),
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.
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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
Terceira 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
REQUERIMENTO Nº 493, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 493, de 2012, do Senador Eduardo Lopes,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei da do Senado nº 169, de 2008, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 494,
de 2009; e 148, de 2011 (isenção de IPI em
bens adquiridos para serviços de reciclagem).
8
REQUERIMENTO Nº 494, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 494, de 2012, do Senador Eduardo Lopes,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei da do Senado nº 494, de 2009, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 169,
de 2008; e 148, de 2011 (utilização de aterros sanitários como fonte de energia elétrica).
9
REQUERIMENTO Nº 502, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 502, de 2012, do Senador Cyro Miranda,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei da do Senado nº 148, de 2011, dos Proje-
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tos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 169,
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de 2008; e 494, de 2009 (descarte de medica-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão. Que Deus ilumine
todos nós!

mentos de uso humano ou de uso veterinário).

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 56
minutos.)
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Ata da 103ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 14 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Sra. Marta Suplicy, do Sr. Eduardo Suplicy, da Sra. Lídice da Mata,
dos Srs. Wellington Dias e João Capiberibe
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e encerra-se às 19 horas e 27 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.

JUNHO25635
2012

Sexta-feira 15

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 100, de
2012, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 88, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
o

Of. n 100/2012-CCT
Brasília, 6 de junho 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 88 de 2012. – Senador Walter Pinheiro, Presidente
Eventual da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com referência ao Ofício nº 100, 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.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 94, de
2012, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Decreto
Legislativo nºs 179, de 2007; 34 e 37, de 2008; 332,
348, 365, 367, 380, 381, 383, 386, 394, 398, 406, 408,
411, 413, 415, 416, 417, 419, 427, 430, 433, 434, 435,
437, 439, 440, 451, 453, 454 e 457, de 2011; 16, 17,
19, 21, 26, 31, 35, 39, 50, 53 e 56, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 94/2012-CCT
Brasília, 6 de junho 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 179 de 2007; 34 e 37 de 2008; 332, 348, 365, 367,
380, 381, 383, 386, 394, 398, 406, 408, 411, 413, 415,
416, 417, 419, 427, 430, 433, 434, 435, 437, 439, 440,
451, 453, 454 e 457 de 2011; 16, 17, 19, 21, 26, 31, 35,
39, 50, 53 e 56 de 2012. – Senador Walter Pinheiro
Presidente Eventual da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com referência ao Ofício nº 94, de 2012, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
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que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 557, DE 2012
Nos termos do disposto no art. 40, do Regimento
Interno, requeiro licença para ausentar-me dos trabalhos
da Casa nos dias 19, 20 e 21 de junho do corrente ano,
quando estarei participando da Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20, em
missão de representação do Senado Federal, com ônus
para a Casa, na qualidade de membro da Comissão Externa designada pelo Exmº Sr. Presidente José Sarney.
Sala das Sessões, de junho de 2012. – Senador
Jorge Viana.
REQUERIMENTO No 558, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 13, combinado com o art. 40,
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
licença para ausentar-me dos trabalhos desta Casa,
no período de 17 a 21 de junho deste, quando estarei
representando o Senado Federal na Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável,
Rio+20, em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar da
Maioria ao Bloco de Apoio ao Governo.
Sala das Sessões, 13 de junho de 2012. – Senador Inácio Arruda, Líder do PCdoB.
REQUERIMENTO Nº 559, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 40, combinado com
o art. 13 do Regimento Interno do Senado Federal, com
a redação dada pela Resolução nº 37, de 1995, que
seja considerada como desempenho de missão minha
ausência dos trabalhos da Casa no próprio dia 20,
quando estarei na cidade do Rio de Janeiro para participar da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20, como membro da Comissão
Externa que representará o Senado naquele evento.
Sala das Sessões, 14 de junho de 2012. – Senadora Ana Amélia, PP – RS.
REQUERIMENTO Nº 560, DE 2012
Nos termos do Art. 55, inciso III, da Constituição
Federal e para ﬁns do disposto no art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), licença dos
trabalhos da Casa no período de 21 a 22 de junho do
corrente, por ter sido designado como membro da Comissão Externa que Representa o Senado Federal na
Conferência da ONU – RIO+20.
Sala das Sessões, de de 2012. – Paulo Bauer,
Senador.
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REQUERIMENTO Nº 561, DE 2012
Requeiro, com fundamento nos artigos nº 13 e
40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença
para desempenho de representação, com ônus para o
Senado Federal, em diligências e Audiência Pública da
CPMI da Violência Contra as Mulheres, cuja relatoria
me foi conﬁada, a realizarem-se nos dias 28 e 29 de
junho de 2012, na cidade de São Paulo, acontecendo
a Audiência Pública na Assembleia Legislativa estadual. – Senadora Ana Rita.
REQUERIMENTO Nº 562, DE 2012
Requer justiﬁcativa para ausência de
sessão deliberativa
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 40 inciso I
do Regimento Interno, seja justiﬁcada minha ausência
às sessões deliberativas dos dias 14 a 22 de junho do
corrente, pois nesse período participarei das atividades da Rio+20 como integrante da representação do
Senado Federal naquele evento.
Brasília, 11 de junho de 2012. – Senador Eduardo Braga.
REQUERIMENTO Nº 563, DE 2012
Senhor Presidente,
Como integrante da Comissão Externa criada
para representar o Senado Federal na Conferência
da ONU – RIO+20, requeiro a Vossa Excelência, nos
termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para desempenhar referida Missão
na cidade do Rio de Janeiro, no período de 18 a 22 de
junho próximo. – Senador Jayme Campos.
REQUERIMENTO Nº 564, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 40, do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me
dos trabalhos da Casa de 18 a 22 de junho, período
em que participarei como integrante da Comissão Externa, da representação do Senado na Conferência da
ONU, Rio+20, na cidade do Rio de Janeiro. – Senador
Fernando Collor.
REQUERIMENTO Nº 565, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para desempenhar missão oﬁcial no País, com ônus para
a Casa, no período de 15 a 22 de junho do corrente ano, para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável –
Rio+20, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro
– RJ. – Senador João Capiberibe.

637

Junho de 2012

A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão votados oportunamente.
Pois não, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Peço a minha inscrição para falar pela Liderança do PTB. O documento está a caminho, se não
chegou ainda à mesa.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O documento já se encontra aqui. V. Exª é o
primeiro inscrito.
Pois não, Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Srª Presidente, é para me inscrever pela Liderança
do PMDB – como primeiro, depois da Ordem do Dia.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não. É o primeiro, depois da Ordem do
Dia, Senador Sérgio Souza.
Com a palavra, o Senador Dornelles, como primeiro Senador inscrito.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pretendo
hoje tratar de um tema que é recorrente no Congresso:
o Orçamento público.
Resumo nessa expressão o processo que envolve
a forma como as contas públicas são geridas, desde
a elaboração da proposta orçamentária, a sua apreciação parlamentar, sua execução pelos governos, a
contabilidade e o controle. São as chamadas normas
de ﬁnanças públicas do País.
Muito se fala em reformas, Srª Presidente, da tributação até a previdência, mas há algo que permeia
tudo isso, que compreende tanto a receita quanto a
despesa, e ainda a dívida e os bens do Poder Público, que é o orçamento, a forma como o Governo deve
cuidar de suas ﬁnanças.
O Estado democrático tem a lei do orçamento
como uma de suas peças chaves, desde os tempos
muito distantes das cruzadas.
Esse instrumento foi criado como uma reação do
povo inglês aos dízimos, de modo que o rei passou
a ser obrigado a pedir prévia autorização aos representantes eleitos para ﬁxar impostos e para gastar o
arrecadado.
O Brasil não ﬁca longe desse processo, pois como
colônia também sofreu as imposições portuguesas.
Nossas Constituições republicanas sempre exigiram que o gasto público passasse pelo Orçamento,
tendo previsto que lei complementaria e detalharia
como ele deveria ser elaborado, apreciado, executado
e controlado. É essa lei especial, com normas básicas
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sobre orçamentos, que tem sido esquecida no País.
Defendo a necessidade de ser ela modernizada e ampliada. A começar porque só tivemos duas edições em
toda a República: um Código de Contabilidade Pública, de 1922, e uma Lei Geral, em 1964. Esta última
está por completar meio século de sua aplicação. Ficou defasada em relação a tantas transformações na
economia e na sociedade brasileira.
A Constituição de 1988 foi transformadora no caso
do Orçamento. Criou duas novas peças, o plano plurianual e as diretrizes orçamentarias, hierarquicamente
superiores à Lei do Orçamento. Na prática, as três leis
passaram a ser aplicadas por todos os Governos do
País, do Federal à menor prefeitura, entretanto, sem
um referencial nacional e sem a menor padronização.
Quando se aprovou a Lei de Responsabilidade
Fiscal, que é mais um código de princípios e condutas
do que um manual de normas, esperava-se que, em
seguida, fosse apreciado um projeto de lei complementar que viesse atualizar a Lei nº 4.320, de 1964.
Mais nada se avançou e o Governo Federal não se
interessou pela matéria.
Há uma lacuna institucional que dá margem para
que cada Executivo e cada Legislativo crie suas próprias regras.
Nos últimos anos, vários projetos foram apresentados no Senado. A extensão e a complexidade
da matéria impediram uma conclusão precisa. Por
isso, estou apresentando na Comissão de Assuntos
Econômicos um substitutivo, que constitui menos uma
proposta fechada e acabada, e mais um convite para
um debate mais objetivo e conclusivo.
O tamanho do Estado Brasileiro e a soﬁsticação
da sua economia exigem uma reforma que deve preconizar a valorização do planejamento governamental;
a exigência que planos de governo não contemplem
algo diferente do plano plurianual; as deﬁnições da
Lei de Diretrizes (LDO); a autorização orçamentaria
para efetiva disponibilidade ﬁnanceira; a classiﬁcação
e abrangência precisa das contas públicas; a deﬁnição
das responsabilidades dos agentes públicos; a uniformização da gestão dos fundos e o regime de competência para toda contabilidade.
Esses são os objetivos do substitutivo que estou
apresentando na Comissão de Assuntos Econômicos,
relacionados com o Orçamento e com as ﬁnanças públicas do País.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Dornelles.
Com a palavra o Senador Sérgio Souza.
Foi feita uma troca com o Senador Mozarildo.
Antes eu chamo o Senador Acir Gurgacz. (Pausa.)
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Não está presente.
O Senador Cristovam. (Pausa.)
Então, o Senador Mozarildo, agora, em troca com
Sérgio Souza. É orador inscrito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Marta Suplicy, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
tenho o prazer muito grande de vir aqui hoje à tribuna
anunciar que na manhã de hoje a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou o projeto de lei de
autoria do Deputado Marco Maia, atual Presidente da
Câmara dos Deputados, que permite o funcionamento
de free shops ou lojas francas nas chamadas cidades
gêmeas de fronteiras.
É interessante, Senadora Marta, que são apenas
28 cidades do lado brasileiro. Coincidentemente, dessas
28, duas estão no meu Estado, um Estado pequeno,
de uma economia ainda fraca. E o que acontece na
prática? Os moradores de Roraima, de todas as cidades, tanto das cidades fronteiriças, que são Pacaraima,
que faz fronteira com a Venezuela, e do lado de lá tem
a cidade gêmea de Santa Elena de Uairén, que tem
uma zona franca; e do outro lado, na fronteira com a
Guiana, temos do lado da Guiana a cidade de Lethem,
onde também há uma zona franca, o que acontece
com as nossas cidades do lado de Roraima – Bonﬁm,
fronteira com a Guiana, e Pacaraima, fronteira com a
Venezuela? Todo mundo vai trabalhar até ou comprar
nessas cidades. Até da capital Boa Vista ou mesmo de
outras cidades mais ao sul vão comprar na Venezuela
ou na Guiana, porque vale à pena. Compram de tudo,
do alimento ao material de higiene, eletroeletrônicos,
tudo, porque tudo é inﬁnitamente mais barato.
Então, nós estamos perdendo duplamente: perdendo mão de obra, que vai para o lado de lá; perdendo
divisas, porque o brasileiro vai gastar lá. E, enquanto
isso, o Brasil teima em não instalar nem a área de livre
comércio, por exemplo, de Bonﬁm, como outras áreas
de livre comércio, como não quer permitir o funcionamento das lojas francas, ou free shops, nas chamadas
cidades-gêmeas.
Tenho aqui uma relação, Senadora Marta, em
que estão explicitadas as cidades-gêmeas, que, como
eu disse, são 28 e que abrangem vários Estados. Por
exemplo: no Acre, temos quatro cidades, Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Santa Rosa do Purus;
no Amazonas, temos Tabatinga; no Amapá, temos o
Oiapoque; no Mato Grosso do Sul, do Senador Moka,
temos Bela Vista, Corumbá, Mundo Novo, Paranhos e
Ponta Porã; no Paraná, temos Barracão, Foz do Iguaçu
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E aqui quero fazer um comentário. Quem não
sabe que, do outro lado de Foz do Iguaçu, Ciudad del
Leste, os brasileiros, de todo o Brasil quase, vão lá
fazer compras? E aí compram tanto lícita quanto ilicitamente. E o Brasil deixa, portanto, repito, de ganhar
dinheiro do lado de cá, gasta do lado de lá, além de
também o pessoal ir para lá trabalhar.
Ainda no Paraná, temos Guaíra; em Rondônia,
temos Guajará-Mirim; em Roraima, já disse, temos
Bonﬁm e Pacaraima; e, no Rio Grande do Sul, da Senadora Ana Amélia – que é a relatora desse projeto
na próxima comissão, que é a Comissão de Assuntos
Econômicos –, temos Aceguá, Barra do Quaraí, Chuí,
Itaqui, Jaguarão, Porto Xavier, Quaraí, Santana do Livramento, São Borja, Uruguaiana; e, em Santa Catarina, temos Dionísio Cerqueira. Portanto, 28 cidades
apenas, Senadora Marta.
E o que estamos vendo, ouvindo, pelo menos,
nos bastidores – e já recebemos, inclusive, uma nota
técnica da Receita Federal –, é que a Receita Federal,
o Ministério da Fazenda é contrário à criação dessas
cidades-gêmeas.
Não acredito que o Legislativo... Já foi aprovado
na Câmara dos Deputados; foi aprovado hoje, na Comissão de Relações Exteriores, o meu relatório favorável; e eu tenho certeza que o relatório da Senadora
Ana Amélia que vai ser brilhante deverá merecer aprovação da Comissão de Assuntos Econômicos. Espero
e quero até aqui fazer um pedido mesmo ao Governo
da Presidente Dilma, do qual nós somos aliados, que
examine isso com outra lente e não com essa lente
pequena apenas da questão do número que vai se
deixar de recolher de imposto.
Muito mais do que isso é o que nós estamos
perdendo hoje, é que nós estamos perdendo, hoje, eu
já disse, com o material humano, com o dinheiro que
gastamos do lado de lá, com a falta de geração de
empregos e essa faixa de fronteira que eu citei, essas
28 cidades, elas vão do Amapá, passando por Roraima, Amazonas, chegando até o Rio Grande do Sul,
da Senadora Ana Amélia a quem eu vou ter o prazer
de ouvir agora, neste momento.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Rapidamente, porque hoje o nosso tempo é mais curto, Senador
Mozarildo Cavalcanti, para lhe agradecer em nome das
cidades-gêmeas gaúchas que fazem fronteira com a
Argentina e com o Uruguai pela relatoria na Comissão
de Relações Exteriores. E o autor, o Deputado Marco
Maia, fez um trabalho para resgatar exatamente uma
isonomia, um tratamento de igualdade nos dois lados
da fronteira, porque do jeito que está, como disse V.
Exª, é impossível: um free shop do lado uruguaio e o
comércio que está sofrendo as concorrências dessa
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consequência. A empresária Maria Ema Mendes, de
Jaguarão, que é do lado de Rio Branco, atravessa o
Rio Jaguarão e está em Rio Branco, hoje mandou uma
mensagem exatamente dizendo dessas apreensões e
da necessidade de urgentemente de ser aprovado o
free shop do lado brasileiro e também para que haja
essa igualdade, a chamada cidades gêmeas de fronteira. Eu espero que o Ministério da Fazenda e a Receita
Federal acolham não só o seu, mas também que da
Comissão de Assuntos Econômicos igualmente seja
aprovado. Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Agradeço Senadora Ana Amélia, sei que esse
é um projeto do bem, é um projeto benéﬁco, principalmente, para aquelas cidades que estão tão distantes
dos grandes centros e que merecem ser olhado pelo
Governo Federal.
Senador Moka, ouço V. Exª com muito prazer.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senador Mozarildo Cavalcanti, eu sou nascido em uma
pequena cidade na fronteira do Brasil com o Paraguai
chamada Bela Vista; e nós temos Bela Vista, Brasil, e
Bella Vista Paraguai. Em Bela Vista é o Rio Apa, mas
em Ponta Porã, por exemplo, nós temos uma grande
cidade do outro lado, Pedro Juan Caballero, e é uma
cidade em que ali comportaria tranquilamente um shopping, talvez não necessariamente um shopping, mas
alguma coisa que pudesse, na verdade, fazer com que
esse comércio fosse permitido. Eu quero dizer que
Mato Grosso do Sul deve ser o segundo ou o terceiro
Estado em quantidade de cidades-irmãs. Na fronteira
temos inúmeras cidades, nós temos Corumbá, Porto
Murtinho, do outro lado do rio Paraguai temos a Ilha
Margarita, e assim por diante. Torço para que a Receita dê, e acho que nós temos que fazer um trabalho
aqui, eu, V. Exª, a Senadora Ana Amélia, todos nós nos
somarmos. Realmente, é uma ideia, é um projeto que
vale a pena ser aprovado porque vai trazer só benefícios, conforme V. Exª já até mencionou.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – É verdade, Senador Moka. O Estado de V. Exª
é o segundo que mais tem cidades-gêmeas. Só perde
para o Rio Grande do Sul.
Vejo que o Senador Valdir Raupp... não sei se ele
quer pedir um aparte.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Não,
não. Eu quero fazer, depois, para uma comunicação
inadiável.
A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Eu gostaria.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR) – Então, quero ouvir a Senadora Vanessa.
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A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Eu já tive a oportunidade Senador Mozarildo, de fazer aparte em assunto semelhante que V. Exª tratava
aqui – aliás, o mesmo assunto. E dizer da importância, também de vosso projeto. Citei como exemplo a
cidade de Tabatinga, no meu Estado, gêmea, vizinha
da cidade de Letícia, na Colômbia.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Exatamente.
A Sra. Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– E estamos muito perto, Senador Moka, Senadora
Ana Amélia, de termos uma cooperação entre os dois
países, tendo em vista que já aprovamos um acordo
fronteiriço especial entre essas duas cidades, para evitar esse tipo de problema. Isso, como V. Exª disse, teria
não, tem de ser estendido para todas as cidades-gêmeas do Brasil. Conte também com minha participação
nessa sua luta muito importante, Senador Mozarildo.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Obrigado, Senadora Vanessa. Realmente, eu
espero, ao ﬁnalizar, que o Governo Federal, que a Presidente Dilma converse e convença a nossa Receita
Federal de que o povo, as pessoas que habitam essas
28 cidades da fronteira têm que ter um tratamento, realmente, especial. Principalmente, não dá para entender
que, do outro lado se permita e do lado brasileiro não
se permita, em prejuízo dos brasileiros.
Eu peço a V. Exª que autorize a transcrição da
matéria que faz parte do meu pronunciamento.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, §2º, do Regimento Interno.)
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PAPER 23/2012
Ref.: PLC nº 11/2012 – Lojas Francas na faixa de
fronteira.
PLC no 11/2012, 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”, essa assessoria tece
alguns comentários em relação à matéria.
O projeto inicial previa tão somente a instalação
de Lojas Francas em cidades da faixa de fronteiras servidas por rodovias internacionais (como a BR-174 e a
BR-410), contudo, com o argumento de que a proposta
seria inadequada orçamentária e ﬁnanceiramente, pois
não seria possível prever o montante de renúncia ﬁscal
gerada, o Dep. Jerônimo Goergen, relator da matéria
na CFT da Câmara dos Deputados, alterou totalmente a proposta, prevendo, então, somente o sistema de
“Retail Export”, que consiste na devolução ou isenção
de produtos adquiridos no varejo nacional por estrangeiros, o que se chamou de Exportação pelo Varejo
Nacional (EVN).
No decorrer de sua tramitação pela CFT a matéria
voltou a prever a instalação de lojas francas, através
de complementação de voto do relator, mas desta vez
somente naquelas localidades caracterizadas como
cidades gêmeas, conforme listagem anexa.
Desta maneira Roraima tenta a possibilidade de
instalar duas lojas francas, uma em Pacaraima, cidade-gêmea com Santa Helena Uiarén na Venezuela, e outra em Bonﬁm, cidade-gêmea com Lethem na Guiana.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Mozarildo.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Srª Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Eu
queria me inscrever para uma comunicação inadiável.
Se pudesse ser agora, na intercalação com os oradores inscritos...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela Liderança ou para uma comunicação?
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Não. Comunicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª tem a palavra.
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O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar o tema que vou abordar, eu queria me solidarizar
com o Senador Mozarildo, que fez um pronunciamento
sobre a questão das áreas livres, dos free shops, das
áreas de fronteiras, das cidades gêmeas. Como falou
a Senadora Ana Amélia, as nossas cidades estão tendo muito prejuízo, muita desvantagem com relação às
outras cidades onde, do outro lado, tudo é livre, seja
na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai,
com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, com
a Venezuela. Enﬁm, Rondônia deve ter duas cidades,
Guajará-Mirim e Costa Marques. Se Costa Marques
não tiver, talvez seja um erro, porque há uma cidade
chamada... Uma vila, cidade do outro lado, fronteiriça. Esqueço o nome agora, mas é também cidade
gêmea com a Bolívia. Guajará-Mirim com Guayaramerín; e Costa Marques com essa outra cidade lá do
outro lado do rio. Quero dizer que esse é um projeto
muito importante.
Mas o assunto que vou abordar aqui é o tema
da transposição.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, até que
enﬁm agora parece que os últimos documentos que
precisavam estão saindo. Veio uma caravana de 22 ônibus de Rondônia para Brasília, em torno de mil servidores, 31 sindicatos, desde segunda-feira, acampados
aqui em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto, ao
Ministério do Planejamento e da Fazenda, da AGU. A
Deputada Marinha Raupp, coordenadora da bancada,
coordenou esse movimento com os Senadores, com os
Deputados Federais e Estaduais e Prefeitos e Vereadores, sindicatos, trabalhadores de todas as áreas de
Rondônia, para fazer valer o compromisso do Governo
Federal, da Emenda Constitucional nº 60, aprovada
aqui no Senado, na Câmara, promulgada pelas duas
Casas, sancionada pelo Presidente Lula. O decreto
de regulamentação já foi assinado pela Presidente
Dilma em julho do ano passado, em Rondônia. Vai fazer já um ano que a Presidenta esteve em Rondônia
reaﬁrmando esse compromisso, assinando o decreto
de regulamentação e dizendo que, em 60 dias, estaria
resolvido. Já vai fazer um ano agora, no dia 5 de julho
próximo, que a Presidente Dilma esteve em Rondônia
assumindo esse compromisso.
Mas, agora, depois de muitas idas e vindas, a
Ministra Miriam Belchior, do Ministério do Planejamento, nos recebeu na terça-feira de manhã, com todos
os sindicatos, com toda a bancada federal, e assumiu
o compromisso de que, em dois dias, a nota técnica
conjunta com o Ministério da Fazenda estaria na AGU.
E cumpriu o compromisso. Ontem à noite mesmo, foi
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por meio eletrônico. E, hoje, foi ﬁsicamente, o ofício
foi encaminhado, essa nota técnica da Fazenda e do
Planejamento para a AGU.
Agora, a bola está com a AGU. Estivemos ontem
pela manhã na AGU. Perdão. Foi ainda na terça-feira,
às 15 horas, com o Ministro Luís Adams e o adjunto
Fernando Albuquerque, e eles aﬁrmaram que, depois
de chegada a nota técnica da AGU, em dois, três dias
daria para emitir o parecer, que é a única coisa que
está faltando para que o Ministério do Planejamento
possa editar a instrução normativa. Daí, seria o último
documento para iniciar a transposição de fato.
Em torno de 20 mil trabalhadores dos quadros
de Rondônia ingressarão nos quadros da União. Essa
é uma dívida, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que a União tem há mais de 23 anos com Rondônia
porque os servidores do Amapá e de Roraima já foram transpostos na Constituição de 1988. Portanto, há
20 anos eles já entraram para os quadros da União.
Rondônia ﬁcou remanescente, mas agora, tardiamente, a justiça será feita, e esses trabalhadores terão a
dignidade que os outros servidores de Roraima e do
Amapá já tiveram.
Então, quero aqui agradecer, mesmo que um
pouco atrasado, aos órgãos do Governo que estão se
empenhando neste momento para que esses últimos
documentos possam vir até o dia 28, porque a promessa dos sindicatos é fechar as usinas do rio Madeira se
esses últimos documentos não saírem até o dia 28 de
junho. Espero que, até o dia 28, como a Ministra aﬁrmou ontem, e o Ministro Luís Adams também, esses
documentos saiam para começar, verdadeiramente,
efetivamente, a transposição dos servidores do ex-Território de Rondônia para os quadros da União. Isso
vai gerar uma economia em torno de R$40 milhões
por mês para o Estado, dinheiro esse que pode ser
revertido em mais educação, saúde de melhor qualidade e segurança pública para a população do Estado
de Rondônia.
Então, ﬁca aqui o nosso contentamento de que
nesta última semana as coisas tenham avançado bastante. Quero parabenizar mais uma vez o esforço, o
trabalho da Deputada Federal Marinha Raupp, coordenadora da bancada, e de todos os membros da
bancada, juntamente com os sindicatos, por esse movimento realizado esta semana com êxito, graças a
Deus. Os servidores estão voltando hoje à tarde para
Rondônia, mas, com certeza, estão contentes, felizes
pelo reconhecimento do esforço deles, que vieram a
Brasília, o que foi muito importante para esse reforço
aqui com a bancada federal.
Muito obrigado, Srª Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Raupp.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin,
como oradora inscrita.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidente Senadora
Marta Suplicy.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiras e
companheiros, desde ontem, Srª Presidente, na cidade
do Rio de Janeiro, está sendo realizada a Conferência
das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Acredito ser extremamente importante
fazermos, neste momento, um balanço dos avanços
do nosso País – berço da primeira conferência, realizada em 1992, quando o Presidente do Brasil era o
Senador Fernando Collor de Mello, que aqui está – a
respeito dos êxitos e da evolução em relação à política ambiental que experimentamos nesses 20 anos.
Quero aproveitar essa oportunidade, Srª Presidenta, para falar também, mesmo que rapidamente, a
respeito de algumas das atividades que nós teremos
durante a Conferência, entre elas a realização de uma
audiência pública pela Comissão Mista de Mudanças
Climáticas, pela Comissão de Relações Exteriores
desta Casa e a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), que será uma de tantas
atividades que realizaremos lá, mesmo porque, Srª
Presidenta, já foi anunciado que na semana que vem
não teremos sessões deliberativas; somente sessões
para pronunciamentos, visto que muitos Senadores
e Senadoras estarão participando das atividades da
Conferência Rio+20.
Portanto, Srª Presidenta, passo a fazer, neste
momento, um breve balanço e não um balanço completo. A própria Presidenta Dilma ontem, durante sua
participação na Conferência, se encarregou de falar
dos avanços e da importância de mais esse evento das
Nações Unidas, que trata de meio ambiente.
Desde a realização da ECO 92, ou Rio 92, a
legislação ambiental brasileira sofreu consideráveis
avanços, que a tornaram uma das mais modernas
do mundo, ou seja, que deram ao Brasil a condição
de um dos países que mais se preocupa com o meio
ambiente. Além dos Decretos n° 2.519, n° 2.652 e n°
2.741, todos de 1998, que promulgaram as convenções resultantes da ECO 92, foram aprovadas várias
leis, que visam à preservação do meio ambiente e à
promoção do desenvolvimento sustentável.
Eu destaco entre essas leis que nós aprovamos
ao longo desses vinte anos, a Lei nº 8.723, de 28 de
outubro de1993, que dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores; a Lei nº
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9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política
Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; a Lei
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e a
Lei nº 9.795, de abril de 1999, que instituiu a Política
Nacional de Educação Ambiental.
Recentemente, aprovamos o novo Código Florestal brasileiro, que é também uma das leis mais
importantes dentro do sistema de proteção ambiental
do Brasil. Essa lei teve alguns dos seus dispositivos
vetados pela Presidência da República, que, imediatamente, publicou uma nova medida provisória suprindo
uma série de lacunas decorrentes do seu próprio veto.
Uma comissão mista de Deputados e Senadores já
está formalizada para analisar tal medida provisória e
tem trabalhado no debate dessa questão tão polêmica,
mas tão importante para o nosso País.
Todas essas leis a que eu me referi, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, deixam claro que, no aspecto legal, estamos todos bem aﬁnados com os compromissos
assumidos na Eco-92. Quanto às leis para as práticas
ambientais, também registramos avanços importantes.
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que analisa periodicamente, por amostragem, fotos tiradas por satélites das nossas ﬂorestas,
revelam que, nas duas últimas décadas, houve um
grande esforço do Governo brasileiro para reduzir o
desmatamento.
Por exemplo, na Amazônia, que é a minha região,
dados de 2010 do IBGE mostram que, entre 1997 e
2004, o desmatamento ﬁcou estagnado, e, após esse
período, entrou em queda, atingindo, em 2009, menos de um terço da área desmatada no ano de 2004.
A tendência de queda foi observada em todos
os Estados da Amazônia Legal e mais acentuada em
alguns deles. Mas, mesmo assim, a área total desmatada hoje se aproxima dos 20% da área ﬂorestal original da região amazônica, ou seja, 739.928 km2, o que
é um dado preocupante, pois a velocidade com que o
processo de desmatamento ocorre infelizmente ainda
é muito alta, Srª Presidente.
No aspecto da manutenção da diversidade biológica, foram estabelecidos dois tipos de unidades de
conservação: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. E há ainda as Reservas
Particulares do Patrimônio Natural.
O número de áreas protegidas no nosso País tem
crescido de forma signiﬁcativa nos últimos anos. Considerando apenas unidades de conservação federais
e estaduais que fazem parte do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação, chegamos ao ﬁm de 2009
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com 923 unidades, entre as quais 304 são federais e
619, estaduais, que ocupam uma área de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados.
Segundo o IBGE, entre os biomas brasileiros, a
Amazônia detém a maior área protegida, com quase
17% de sua área total em Unidades de Conservação
Federal, das quais 8% de proteção integral. Sobre isso,
gostaria de destacar o papel do modelo Zona Franca
de Manaus, principal responsável pela preservação
de 98% da cobertura ﬂorestal do meu Estado, o Amazonas, que tem o maior índice, o maior percentual
de preservação. E eu me reﬁro aqui não só ao maior
Estado da Amazônia, mas ao maior Estado do Brasil.
O Estado do Amazonas tem aproximadamente 1,5
milhão de quilômetros quadrados, é a maior unidade
da Federação e dispõe, na sua totalidade, de mais de
95%, 96% da sua área protegida.
Com respeito às emissões de gases de efeito
estufa, informações revelam que houve um aumento geral das emissões entre o ano-base de 2000 e o
ano-base de 2005. Entretanto, devemos observar que
a Lei n° 12.187, de 2009, que estabelece a Política
Nacional sobre Mudança do Clima, regulamentada
pelo Decreto n° 7.390, de 2010, prevê a elaboração
de Planos Setoriais para a redução de emissões até
2020. A formulação dos Planos Setoriais servirá de
base para a revisão do Plano Nacional de Mudanças
Climáticas deste ano, um dos instrumentos previstos
para a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.
Entre os Planos Setoriais já elaborados para a
redução de emissões, o Plano de Ação para Prevenção
e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal prevê como ações estratégicas: primeiro, o Ordenamento
Fundiário e Territorial; segundo, o Monitoramento e
Controle; terceiro, o Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis.
Nesse aspecto, Srª Presidenta, o parâmetro necessário é a medida necessária para que continuemos
vitoriosos na política brasileira de consolidação entre
o desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida
das pessoas e a preservação ambiental.
Devemos observar que, em razão da ECO 92,
o compromisso global para o desenvolvimento sustentável parte de um novo patamar caracterizado por
elementos importantes para um processo de práticas
sustentáveis de desenvolvimento.
Na Eco 92, o consenso internacional foi traduzido
em um documento político, a Agenda 21, e resultou
também na Convenção nº 4, das Nações Unidas, sobre a mudança do clima e na Convenção das Nações
Unidas sobre a Diversidade Biológica.
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Todavia, apesar das medidas tomadas pelo Brasil
e pelo resto do mundo, atualmente se tornam agudos
alguns elementos que indicam uma urgência na mudança de muitas práticas, Srª Presidente.
Dessa forma, peço que V. Exª dê como lido o meu
pronunciamento como um todo, dizendo que todos nós,
não só os brasileiros e as brasileiras, mas o mundo
inteiro espera resultados concretos dessa Rio+20, no
sentido de caminharmos para a adoção de novas práticas e principalmente para...
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ...políticas que ao mesmo tempo sejam inclusivas,
de diminuição da miséria, da pobreza, e respeitosas ao
meio ambiente, porque se vivemos numa sociedade
sadia queremos que as futuras gerações vivam ainda momentos melhores do que os de hoje. Para isso
precisamos muito proteger o nosso meio ambiente.
Muito obrigada, Senadora Marta.
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 começa esta semana,
na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.
Acredito ser extremamente importante fazermos um
balanço dos avanços que o nosso país, berço dessa
Conferência, alcançou nesses 20 anos. Vou aproveitar
a oportunidade para falar também da audiência pública
que a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) vai realizar dentro da Rio+20.
Vamos ao balanço: desde a realização da ECO
92, a legislação ambiental brasileira sofreu consideráveis avanços, que a tornaram uma das mais modernas
do mundo. Além dos Decretos n° 2.519, n° 2.652 e n°
2.741, de 1998, que promulgaram as convenções resultantes da ECO 92, foram aprovadas várias leis, que
visam à preservação do meio ambiente e à promoção
do desenvolvimento sustentável.
Com respeito às emissões de gases de efeito
estufa, informações revelam que houve um aumento geral das emissões entre o ano-base de 2000 e
o ano-base de 2005. Entretanto, devemos observar
que a Lei n° 12.187, de 2009 (Política Nacional sobre
Mudança do Clima), regulamentada pelo Decreto n°
7.390, de 9 de dezembro de 2010, prevê a elaboração
de Planos Setoriais para a redução de emissões até
2020. A formulação dos Planos Setoriais servirá de
base para a revisão do Plano Nacional de Mudanças
Climáticas deste ano, um dos instrumentos previstos

JUNHO25823
2012

Sexta-feira 15

para a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.
Dentre os Planos Setoriais já elaborados para a
redução de emissões, o Plano de Ação para Prevenção
e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, prevê como ações estratégicas: o Ordenamento Fundiário
e Territorial; o Monitoramento e Controle; e o Fomento
às Atividades Produtivas Sustentáveis.
Devemos observar que, em razão da ECO 92,
o compromisso global para o desenvolvimento sustentável parte de um novo patamar caracterizado por
elementos importantes para um processo de práticas
sustentáveis de desenvolvimento.
Na ECO 92, o consenso internacional foi traduzido em um documento político, a Agenda 21, e resultou
também na Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima e na Convenção das Nações
Unidas sobre Diversidade Biológica.
Destaco entre elas: a 8.723, de 28 de outubro
de 1993, que dispõe sobre a redução de emissão de
poluentes por veículos automotores; a 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, instituidora da Política Nacional de
Recursos Hídricos e criadora do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos; a 9.605, de 12
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; e a Lei n° 9.795, de
27 de abril de 1999 instituidora da Política Nacional de
Educação Ambiental,
Essas leis, senhores senadores e senhoras senadoras, deixam claro que no aspecto legal estamos
bem aﬁnados com os compromissos assumidos na
ECO 92. Das Leis para as práticas ambientais também
registramos avanços.
Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, que analisa periodicamente, por amostragem, fotos tiradas por satélites das nossas ﬂorestas, revelam que nas duas últimas décadas houve um
grande esforço do Governo brasileiro para reduzir o
desmatamento.
Na Amazônia, por exemplo, dados de 2010 do
IBGE mostram que entre 1997 e 2004 o desmatamento ﬁcou estagnado, e após este período entrou
em queda atingindo, em 2009, menos de 1/3 da área
desmaiada em 2004.
A tendência de queda foi observada em todos
os estados da Amazônia Legal, e mais acentuada em
alguns deles. Mas mesmo assim a área total desmaiada hoje se aproxima dos 20% da área ﬂorestal original
da Amazônia ou 739.928 km2. O que é um dado preocupante, pois a velocidade com que o processo de
desmatamento ocorre ainda é muito alta,
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No aspecto de manutenção da diversidade biológica foram estabelecidas dois tipos de Unidades de
Conservação: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. E ainda as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
O número de áreas protegidas tem crescido de
forma signiﬁcativa nos últimos anos, Considerando
apenas unidades de conservação federais e estaduais que fazem parte do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação, chegamos ao ﬁm de 2009 com 923
unidades (304 federais e 619 estaduais), que ocupam
uma área aproximada de 1,5 milhão de km2.
Segundo o IBGE, entre os biomas brasileiros a
Amazônia detém a maior área protegida, com quase
17% de sua área total em Unidades de Conservações
Federais, das quais 7,9% de proteção integral. Sobre
isso, gostaria de destacar o papel do modelo Zona
Franca de Manaus, principal responsável pela preservação de 98% da cobertura ﬂorestal do meu Estado,
o Amazonas.
Todavia, apesar das medidas tomadas peio Brasil
e pelo resto do mundo, atualmente tornaram-se agudos alguns elementos que indicam uma urgência na
mudança de muitas práticas.
Foi atingida a marca dos sete bilhões de habitantes, dos quais cerca de 1,6 bilhão vivem com menos
de R$ 66 mensais. A fome e a insegurança alimentar,
o trabalho precário, as doenças, as guerras, o tráﬁco
de drogas entre outros problemas, marcam o cotidiano de populações inteiras. É crescente a desigualdade entre os países e entre as pessoas. O padrão de
consumo, os sistemas de informação e comunicação
e de ciência e tecnologia, entre outros, muitas vezes
são inconsistentes com o desenvolvimento sustentável.
A devastação das ﬂorestas, a poluição das águas,
dos solos e do ar agravou-se. O derretimento das camadas de gelo dos polos, o aumento dos fenômenos
climáticos extremos, a escassez de terras agricultáveis
e de água potável e a diminuição da diversidade biológica são alguns dos sintomas crescentes dos limites
objetivos da natureza.
Apesar da taxa de desmatamento da ﬂoresta
amazônica ter diminuído nos últimos anos, o processo
de redução da área total de ﬂorestas continua. Além
disso, a principal razão pela qual o Brasil é o quarto
maior emissor de gases causadores de efeito estufa
no mundo é o desmatamento por queimadas.
A proteção da diversidade biológica apresentou
alguns avanços, com o aumento do número das áreas
de conservação e a formulação de um novo arcabouço
legal que permitirá a exploração racional e sustentável
das ﬂorestas. Entretanto, a maior parte das áreas de
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proteção se encontra na região amazônica e os outros
biomas presentes no Brasil estão menos protegidos.
Estão aí postos alguns dos desaﬁos para a
Rio+20!
E na linha de buscar respostas a estes desaﬁos,
a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica
(OTCA) vai realizar dentro da Conferência, mais especiﬁcamente no dia 21 de julho, no Parque dos Atletas,
audiência pública – da qual participaremos – com o
objetivo de debater a OTCA e a cooperação regional
para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
O Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) foi
assinado em 3 de julho de 1978 pelo Brasil, Bolívia,
Colômbia,Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, com o objetivo de promover ações conjuntas
para o desenvolvimento harmônico da Bacia Amazônica. Os países membros assumiram o compromisso
comum com a preservação do meio ambiente e o uso
racional de recursos naturais da Amazônia.
Entre os projetos desenvolvidos pela OTCA está
o de Monitoramento do Desﬂorestamento, Aproveitamento Florestal e Mudanças de Uso do Solo na Floresta Pan-Amazônica.
A OTCA, como nós, tem a convicção de que a
Amazônia, por possuir um dos mais ricos patrimônios
do planeta, é estratégica para impulsionar o desenvolvimento sustentável do planeta.
É importante destacar também que a Amazônia
não terá papel coadjuvante na Rio+20. Recentemente
participei do Fórum dos Governadores da Amazônia
que resultou na Carta do Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Brasileira, documento que conta com
nosso apoio integral porque propõe criar o Conselho
de Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia,
composto pelo conjunto de Estados amazônicos em
parceria com a União, municípios e representantes da
sociedade civil da região, para ser o espaço permanente
de diálogo e compromissos com a região amazônica,
A Carta da Amazônia deixa claro que governadores e parlamentares da Amazônia estarão na conferência tomados pela disposição de participar ativamente
das decisões que dizem respeito ao futuro do planeta,
até porque, certamente, ele passa pela nossa região.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendida na forma do Regimento.
Com a palavra o Senador Cyro Miranda.(Pausa.)
Não se encontrando, o Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores,
as respostas às perguntas e ponderações que tenho
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reiteradamente feito a respeito da conduta do Procurador-Geral da República quanto à Operação Vegas
começam a ser oferecidas pelos despachos dados pelo
Conselheiro Almino Afonso Fernandes, relator de dois
processos por mim interpostos no Conselho Nacional
do Ministério Público.
Na primeira representação, o Relator determinou
“a notiﬁcação do Procurador-Geral da República para
que, no prazo de 15 dias, ele preste os esclarecimentos
cabíveis”. Na segunda representação, o Conselheiro
Almino Afonso Fernandes ofereceu seu despacho nos
seguintes termos:
Ante o exposto, nos termos do § 2º do
art. 82 do Regimento Interno do Conselho
Nacional do Ministério Público, notifique-se o
Procurador-Geral da República e a Subprocuradora da República Drª Cláudia Sampaio
Marques, para que prestem, no prazo de 15
dias, os esclarecimentos que entenderem cabíveis e pertinentes.
Importa salientar, Srª Presidenta, que ambos os
despachos foram efetuados no mesmo dia da apresentação das representações, dia 12 do corrente. Ou
seja, os dois processos foram acolhidos de imediato
pelo conselheiro relator das matérias.
Mais relevante ainda, Srª Presidenta, Srªs e Srs.
Senadores, é que, desde a Constituição de 1988, quando houve uma expressiva valorização das funções e
prerrogativas do Ministério Público, essa é a primeira
vez que uma representação, em desfavor do Procurador-Geral da República, é acatada de imediato, dando
continuidade ao devido processo legal exatamente no
âmbito do órgão superior de controle da atuação administrativa e ﬁnanceira e do cumprimento dos deveres
funcionais dos membros daquela instituição, representante maior das funções essenciais à Justiça.
Aqui, Srª Presidenta, gostaria de salientar que o
Conselho Nacional do Ministério Público, onde tramitam
essas duas representações – além de outra que está
a cargo do seu corregedor –, é presidido exatamente pelo Procurador-Geral da República, o que revela,
ainda mais, a importância, o signiﬁcado, o alcance e
o destemor dos despachos do Conselheiro Relator,
Almino Afonso Fernandes. Sua atitude valoriza o Ministério Público, o qual não podemos deixar ser conspurcado pelas ações inidôneas do Procurador-Geral
da República, que desmerece a função que exerce em
prol da sociedade.
Foi nesse sentido, Srª Presidenta, que apresentei,
no último dia 12 desta semana, seis representações
em desfavor do Procurador-Geral da República, sendo
que cinco delas incluem a Subprocuradora. Foram as
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seguintes as representações que ingressei nas diversas esferas da Justiça.
1. Na esfera Penal
Desfavorecidos: o Procurador-Geral da República Roberto Gurgel e a Subprocuradora-Geral Cláudia
Sampaio Marques;
Tipiﬁcação: Crime de Prevaricação;
Embasamento Legal: Código Penal, art. 319.
2. Na esfera Cível
Desfavorecidos: o Procurador-Geral da República Roberto Gurgel e a Subprocuradora-Geral Cláudia
Sampaio Marques;
Tipiﬁcação: Ato de Improbidade Administrativa;
Embasamento Legal: Lei 8.429/92, art. 11, inciso 2.
3. Na esfera Administrativa
Desfavorecidos: o Procurador-Geral da República Roberto Gurgel e a Subprocuradora-Geral Cláudia
Sampaio Marques;
Tipiﬁcação: Ilícito Administrativo;
Embasamento Legal: Constituição Federal, art.
37, § 4°, e Lei Complementar 75/93, art. 240, inciso
V, alínea “b”;
4. Também na esfera administrativa
Desfavorecidos: o Procurador-Geral da República Roberto Gurgel e a Subprocuradora-Geral Cláudia
Sampaio Marques;
Tipiﬁcação: Procedimento de Controle do Ato
Administrativo (PCA);
Embasamento Legal: Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, art. 107.
5. Ainda na esfera Administrativa
Desfavorecidos: o Procurador-Geral da República Roberto Gurgel e a Subprocuradora-Geral Cláudia
Sampaio Marques;
Tipiﬁcação da infração: Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo (RIEP);
Embasamento Legal: Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, art. 82.
E, ﬁnalmente:
6. Na esfera Político-Administrativa
Desfavorecido: somente o Procurador-Geral da
República Roberto Gurgel;
Tipiﬁcação: Crime de Responsabilidade.
Em uma das representações apresentadas ao
Conselho Nacional do Ministério Público, requereu-se
também a atenção, por parte daquele órgão, para o
controle do ato do Procurador-Geral da República, que
costumeiramente delega, com exclusividade ao seu
cônjuge, a atribuição para oﬁciar nos inquéritos e ações
criminosas referentes a autoridades com prerrogativa
de foro, o que caracteriza uma nítida concentração de
processos nas mãos de apenas um membro entre as
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dezenas de Subprocuradores-Gerais da República. Ao
que tudo indica, trata-se de postura com nítidas evidências de utilização daqueles processos com outros
ﬁns, provavelmente de cunho político ou por interesses
particulares dos dois procuradores.
Por ﬁm, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores,
diante desse cenário e considerando todos esses fatos,
cabe a nós questionar e comparar, por exemplo, se o
comportamento do Sr. Roberto Gurgel em 2009 tivesse
sido outro, ou seja, se tivesse ele dado continuidade à
Operação Vegas, que inﬂuência haveria no resultado
das eleições de 2010, principalmente no Estado de
Goiás? A esse respeito, inclusive, respondendo a uma
indagação minha na CPMI, o Governador Marconi Perillo aﬁrmou que sim, que a continuidade da Operação
Vegas teria efeito nos resultados das eleições.
E, mais do que isso, Srª Presidenta, será que, se
o Sr. Roberto Gurgel e sua esposa não tivessem se
omitido em 2009, o esquema ilegal do Sr. Carlos Cachoeira teria prosperado? Durante todo esse tempo,
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com o acobertamento e a proteção da revista Veja, qual
terá sido o prejuízo causado ao País por essa criminosa coabitação? Aﬁnal – e isso é importante registrar,
Srª Presidenta –, já lá se vão três anos!
Era o que tinha a dizer, por enquanto, Srª Presidenta Marta Suplicy, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Fernando Collor.
Antes de chamar à tribuna o Senador Ricardo
Ferraço:
O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.001/2012,
do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo
à apreciação desta Casa a Medida Provisória nº 560,
de 2012, que abre crédito extraordinário em favor do
Ministério da Defesa, no valor de quarenta milhões de
reais, para o ﬁm que especiﬁca.
É a seguinte a Medida:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com referência à Medida Provisória nº 560, de
2012, que acaba de ser lida, a Presidência comunica
ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação
da matéria encontra-se esgotado, e o de sua vigência
foi prorrogado por Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em 5 de julho.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da presente sessão.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço
como orador inscrito.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Srª Presidente em exercício
desta sessão e Vice-Presidente do Senado, Senadora
Marta Suplicy.
Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
os reﬂexos da crise na Zona do Euro se intensiﬁcam
dia após dia, tornando cada vez mais evidente o impacto e as conseqüências dessa grave crise estrutural
por que passa o conjunto dos países que integram o
continente europeu.
Por conta dessa crise, por conta das conseqüências dessa complexa crise, especialistas já asseveram
em nosso País que o Produto Interno Bruto (PIB), em
2012, será inferior a 3%, embora a equipe econômica
insista que as medidas de incentivo adotadas recentemente já começaram a surtir efeito e os resultados
vão aparecer no segundo semestre de 2012.
De qualquer forma, o momento é de incertezas.
E o grande, o mais importante e relevante desaﬁo é,
seguramente, a retomada do crescimento econômico
em um patamar que possa proporcionar condições de
os brasileiros continuarem encontrando oportunidades.
Para isso, Srªs e Srs. Senadores, é preciso, de
fato, tirar o pé do freio em termos de investimentos
públicos e privados. Só uma injeção maciça de recursos em setores estratégicos, como, por exemplo, o da
infraestrutura será capaz de fazer girar mais depressa
a roda da economia brasileira.
O programa de concessão de aeroportos e rodovias, que já vem sendo conduzido pelo Governo, é
da maior importância e precisa ser ampliado para o
setor portuário, o quanto antes, para que o nosso País
possa ser mais eﬁciente na atração de investimentos
numa área de fundamental importância para a competitividade da economia brasileira.
Medidas pontuais de desoneração ﬁscal e impulso ao crédito também são positivas, mas estão longe
de resolver o problema no atual cenário econômico.
O Banco Central acertou em cheio ao optar por
uma trajetória consistente da queda da taxa Selic; a

JUNHO25845
2012

Sexta-feira 15

Presidente Dilma Rousseff marcou não apenas um
gol, mas uma goleada ao estimular a concorrência no
mercado ﬁnanceiro, com a redução das taxas de juros
do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.
Só que o modelo de crescimento baseado na
expansão de crédito já não tem o mesmo vigor de antes, quando o aquecimento do consumo doméstico foi
fundamental para evitar o agravamento dos efeitos da
crise ﬁnanceira de 2008.
A política, enﬁm, de expansão de crédito, a política, enﬁm, de expansão do consumo foram, efetivamente, muito importantes nessa quadra e nessa conjuntura da vida brasileira; mas a minha impressão é
que a situação, hoje, é um pouco diversa.
As famílias brasileiras chegaram a um nível de
endividamento alto. O comprometimento da renda com
pagamento de juros e amortizações da dívida passa de
30% dos orçamentos familiares, e há ainda cálculos,
como os do ex-presidente do Banco Central, o economista Affonso Celso Pastore, que avalia e conclui que
esse comprometimento está na faixa de 40%.
A margem, portanto, para expansão do consumo
doméstico está bastante restrita, Senador Roberto Requião, e já se observa um nível de inadimplência em
razão do elevado consumo observado nos últimos anos.
Por que o Governo não se vale da ampla base,
da qual faço parte, para que nós possamos, aqui no
Senado, ampliar e intensiﬁcar as importantes reformas
estruturantes que poderão melhorar a competitividade
da economia brasileira?
Mais que medidas pontuais que estejam desonerando a nossa economia, precisamos intensiﬁcar as
reformas estruturantes do Estado brasileiro.
E nunca é demais bater na antiga tecla: a precariedade da nossa infraestrutura continua a ser um dos
maiores nós da economia brasileira. E não há como
desatar esse nó sem reforçar os investimentos públicos.
E a nossa Presidente Dilma tem determinado
a seus ministros que coloquem o pé no acelerador.
Ela quer que os projetos saiam do papel. No entanto,
apesar da preocupação e determinação da Presidente
Dilma e dos esforços na condução do PAC e de programas importantes, como o Minha Casa, Minha Vida,
programas que geram renda, emprego e oportunidades para tantos brasileiros, o fato objetivo é que nós
estamos chegando na metade do ano e só 15% do
Orçamento de investimento foi executado. Esses são
dados oﬁciais, do Siaﬁ.
Portanto, precisamos acelerar os investimentos
públicos. E essa nova medida apresentada pelo Governo Federal, na direção de buscar parcerias com
governos estaduais por meio do BNDES e do Banco
do Brasil, poderá, sim, intensiﬁcar esses investimentos.
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Se existe dinheiro, se existe vontade política por
parte da Presidente da República, por que, aﬁnal das
contas, os projetos públicos não andam e não andam
na velocidade adequada?
Há problemas de toda natureza: burocracia; maior
rigor nos contratos e na execução das obras, para evitar irregularidades; projetos mal feitos que precisam, a
todo tempo, ser revisados ou retiﬁcados; atrasos constantes no licenciamento ambiental e assim por diante.
Não importa a origem do problema; não importa
a cor do gato; o que importa é que o gato cace o rato,
seja lá como for. O relógio do tempo não para. Já entramos em contagem regressiva para as eleições municipais, período em que convivemos com um conjunto
de restrições, em função da legislação eleitoral, nos
investimentos em nosso País.
O que está em jogo, Senador Requião – e já o
ouço com muito prazer –, diante da baixa execução do
orçamento, não é só a nossa capacidade de retomar
o crescimento econômico. Com o dinheiro represado,
assistimos, mais uma vez, a uma novela que vem se
repetindo ano após ano, como a novela mexicana,
que tem princípio, que tem meio e que não tem ﬁm,
numa novela absurda, inaceitável num País, que, nas
últimas décadas, foi capaz de um salto formidável em
mudanças e em transformação.
Reﬁro-me à prática inadequada dos restos a pagar, que vem se acumulando ano após ano, gerando
mesmo um orçamento paralelo àquele que o Congresso Nacional discute.
Para que tenhamos uma ideia desse problema,
em 2005, os restos a pagar não chegavam a R$22 bilhões; no ano passado, já eram quase R$129 bilhões;
e, no início de 2012, esses mesmos restos a pagar
chegaram à casa dos R$140 bilhões. Para ser mais
preciso, R$140,9 bilhões!
Mas ouço com prazer o eminente Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Senador Ricardo Ferraço, o PIB tem sofrido avaliações
terríveis. A última avaliação da qual tenho conhecimento
é de que ele, tendo descido de 7,5% para 2,7%, pode ir,
este ano, para qualquer coisa ao redor de 1,9%, 2,0%.
Não adianta a Presidenta diminuir o IPI dos automóveis, porque, mesmo baixando o preço dos automóveis,
não vai aumentar o consumo de automóveis, porque
os brasileiros já compraram os seus carros e os seus
eletrodomésticos, em 2009, e ainda têm pela frente 50,
60 prestações. Por outro lado, V. Exª se referiu ao gasto
orçamentário em cerca de 15%. Mas, nos transportes,
é apenas de 6%. E o problema da Presidenta também
são os gatos, mas não por meio desse ditado chinês
a que V. Exª se referiu: “não importa a cor dos gatos,
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desde que os gatos comam os ratos”. Foram gatos
que obrigaram a Presidente a demitir sete ministros
da República, e isso desestruturou o trabalho dos ministérios, notadamente no Ministério dos Transportes.
Então, a Presidente não está conseguindo investir, e
só há uma forma de segurar a queda do PIB no País:
é investimento público. Porque nós estamos num descenso da economia mundial – Grécia, Espanha, Itália.
Não há aquele clima que o Lula teve quando enfrentou o tsunami, com empréstimos públicos, eliminando
a contenção de depósito compulsório dos bancos, e
a ação do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do
BNDES, do BRDE. Nós precisamos investir. Então eu
coloquei hoje uma sugestão – e levei, inclusive, ao Vice-Presidente da República –, inspirada numa palestra
do João Sicsú, do José Carlos de Assis e, segundo
consta também, em algumas ideias do Belluzzo. Vinte
e nove bilhões e meio foi o que os Estados pagaram à
União no ano de 2011. A União não está conseguindo
investir. Se o PIB cair para 1,9% ou 1,2%, ela não vai
receber mais nada dos Estados; e, se ela não receber
esse dinheiro, ela tem que empregar...
(Interrupção do som.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – A
União não irá distribuir dividendos aos acionistas porque não é uma empresa privada. Ela tem que investir
no País. Então, a proposta é a seguinte: um convênio
autorizado, através de uma medida provisória ou de
uma lei complementar, que nós já redigimos, e esse
convênio possibilitaria que Estados e Municípios apresentem ao Governo Federal propostas de investimentos
em infraestrutura – portos, hospitais, escolas, estradas,
ferrovias, rodovias – e deixariam, então, de pagar à
União. E esta forneceria esses recursos através de um
convênio – um acordo entre as partes, absolutamente
constitucional –, para que os 27 Estados se somem ao
esforço de multiplicar investimentos para evitar o descenso deﬁnitivo do PIB brasileiro. A Presidenta estaria
contando com o auxílio de prefeituras e de Estados.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – O
valor total da dívida dos Estados e Municípios com o
Governo Federal, hoje, números de 2010 – deve ser
um pouco mais hoje – é de R$421 bilhões. Se metade desses R$29,5 bilhões fossem investidos, R$15 ou
R$20 bilhões por parte de Estados e Municípios, nós
estaríamos dando uma injeção na veia da economia
brasileira. E deveríamos abrir também a possibilidade de investimentos de custeio, não para atividades
meio, que são estéreis, mas para atividades ﬁns. Está
em crise o sistema de saúde? Então, com esses recursos, a Presidenta autoriza a contratação de médi-
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cos, de professores nas universidades, nas escolas,
de engenheiros que não existem mais. O Governo
Federal não consegue formular um projeto completo
de engenharia, de engenharia elétrica, de engenharia
hidráulica, e isso alimenta a fábrica de aditivos. Um
aditivo em cima do outro. É o processo da Delta: uma
cachoeira de aditivos em cima das propostas iniciais
das empreiteiras. Contratação de engenheiros, recuperação da capacidade planejamento e de execução
de projetos por parte do Estado. É um caminho muito
interessante, porque a União não estaria perdoando
dívidas; ela estaria utilizando Estados e Municípios
devedores como braços executivos dos investimentos em infraestrutura. A proposta está colocada. Mas
as últimas projeções de um PIB de 1,9% ou 2,0% são
projeções terríveis, porque levaríamos dez anos para
recuperar a quebra da capacidade industrial do País,
que já está reduzida a muito pouco.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Escravo que sou – e somos – do Regimento Interno
e cumprimentando a orientação e determinação de
nossa Presidente, ao encerrar o meu pronunciamento,
aﬁrmo que é exatamente isso, Senador Requião: nós
precisamos ousar mais. Precisamos ser mais criativos
diante dos modelos, que estão se esgotando, e que, de
fato, percebamos que isso, embora pareça ser apenas
uma estatística ou ter apenas um signiﬁcado técnico,
tem uma enorme capacidade de impactar o dia a dia
de tantos e tantos brasileiros, os mais jovens sobretudo, que estão chegando ao mercado de trabalho
em busca de oportunidades, para que, através delas,
possam conceder vida digna.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – Senador Ferraço, com a tolerância da nossa Presidenta,
30 segundos mais. A Presidenta da República propõe
– li na imprensa hoje – empréstimos para os Estados:
R$10 bilhões. Mas isso só vai aumentar a dívida dos
Estados. E essa dívida vai se tornar, num prazo muito
curto, impagável, porque impagável já é hoje. Parece
a mim muito mais interessante utilizar a capacidade
de planejamento e de investimento dos Estados e das
principais prefeituras no País para injetar recursos.
Nenhum custo para a União, porque ela não está fazendo empréstimo. Os Estados não estão se endividando mais. Eles estão ajudando o Governo Federal
a investir numa economia que não terá investimentos
privados, nesse momento, porque a economia do mundo está em descenso, como a brasileira também está
em descenso. E não adianta diminuir impostos sobre
automóveis, porque a famosa classe C, que saiu da D
e E, já está endividada.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Não apenas isso, mas iniciativas como aquela que
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adotou, em bom tempo, o Governo Federal, abrindo
concessão para o sistema dos aeroportos brasileiros.
Por que não fazermos o mesmo para os nossos portos?
Tive a oportunidade de integrar uma comitiva
liderada pelo Governador Renato Casagrande e, na
semana passada, fomos a Singapura. E lá, em Singapura, eu assisti a um porto, com vários terminais. Um
porto que faz, em um ano, aquilo que nós, brasileiros,
fazemos em cinco anos. O porto de Singapura opera,
por ano, 30 milhões TEUs de contêineres. E nós, o
Brasil, um país territorialmente desse tamanho, fazemos apenas de 5,5 a 6 milhões TEUs de contêineres.
Então, é hora também de fazermos com os portos brasileiros, para que nós possamos atrair investimentos internacionais que estão buscando um porto
seguro, que estão buscando uma economia saudável.
E a nossa economia está saudável, em que pesem os
muitos desaﬁos que se acumulam.
Muito obrigado...
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – A
última parte do seu pronunciamento não encontraria
em mim apoio. Porto é porta de entrada e de saída de
um País, e, se for privatizado, nós perdemos o controle da economia regional, e ele passa a atender os
interesses dos concessionários e não do Brasil. E, por
outro lado, está faltando dinheiro para investimento
privado no País inteiro.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Eu não proponho a privatização, mas eu proponho a
concessão, porque, mundo afora, o que tem acontecido
nessa direção tem enfrentado o corporativismo e tem
revelado interesses extraordinários para o conjunto
das nações e dos países, como assisti, por exemplo,
lá em Roterdã, um porto que é de capital municipal,
que é de capital estadual, mas que é governado com
as ferramentas da iniciativa privada, que preza o resultado, efetivamente...
(Interrupção do som.)
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Senador, eu preﬁro o modelo norte-americano, que não
tem um único porto privado; são autoridades municipais, estaduais e federais subordinadas aos interesses
do país, não aos interesses de empresas.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Nós estamos falando em concessão; não estamos
falando em privatização, e há uma diferença fundamental entre esses dois conceitos.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Extrapolamos bastante o tempo. É um
assunto que tem, não diria tumultuado, mas que tem
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sido levado à atenção dos Senadores. Hoje mesmo,
de manhã, veio à baila a discussão do FPE, também
com a presença dos Senadores Requião, Wellington
Dias, Ana Rita, em que o Senador Requião expôs essa
sugestão. E o que percebo é que Parlamento tem atinado muito para essa questão das dívidas de Estados
e Municípios e faz propostas, esperando alguma consideração do Executivo em relação às ideias que são
levantadas nesta Casa.
Com a palavra o Senador...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Senadora Marta Suplicy, quero apresentar aqui ao Plenário do Senado Federal o Deputado Elias Castillo,
Presidente do Parlatino, Deputado pelo Panamá, que
está nos visitando, passa agora por Brasília. Temos
uma audiência com o Presidente Sarney agora, às
15h45min, e ele está indo participar da Rio+20 e está
visitando aqui o Senado Federal.
Então, quero registrar nos Anais do Senado a
satisfação de receber o Deputado Elias Castillo, Presidente do Parlatino, que nos visita neste momento.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – É com muita honra que recebemos o Presidente
do Parlatino, Deputado Elias Castillo.
Seja muito bem-vindo aqui à nossa Casa, o Senado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência designou a Deputada Jô Moraes,
como membro suplente, em substituição ao Deputado
Osmar Júnior, para integrar a Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada a “Investigar práticas criminosas do Senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido
vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas
pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da Polícia
Federal, nos termos que especiﬁca”, conforme Ofício
n° 202, de 2012, da Liderança do Partido Comunista
do Brasil, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 202/2012
Brasília, 14 de junho de 2012
Assunto: Indicação de membro para CPMI
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação da Deputada Jô Moraes (PCdoB – MG), para a vaga de suplente,
em substituição ao Deputado Osmar Júnior (PCdoB –
PI), da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito – CPMI
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destinada a investigar práticas criminosas do Senhor
Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como
Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações
“Vegas” e “Monte Carlo” da Polícia Federal.
Respeitosamente, – Deputada Luciana Santos,
Líder do PCdoB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– RS) –A Presidência designou o Deputado Ricardo
Berzoini, como membro suplente, em substituição ao
Deputado Sibá Machado, para integrar a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a “Investigar
práticas criminosas do Senhor Carlos Augusto Ramos,
conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações ‘Vegas’ e ‘Monte Carlo’, da
Polícia Federal, nos termos que especiﬁca”, conforme
Ofício n° 94, de 2012, da Liderança do Partido dos
Trabalhadores, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. no 94/GAB
Brasília, 14 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como membro suplente o Deputado Ricardo
Berzoini (PT – SP) em substituição ao Deputado Siba
Machado (PT – AC) na Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito destinada a investigar práticas criminosas
do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas
operações “Vegas” e “Monte Carlo”, da Polícia Federal.
Atenciosamente, – Deputado Jilmar Tatto (PT/
SP) Líder de Bancada na Câmara.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Peço
a minha inscrição para falar pelo PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pela Liderança? Então, V. Exª tem a palavra.
Em seguida chamo o Senador Eduardo Suplicy,
se não chegar o Senador Pedro Simon, que está antes.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, hoje tivemos uma manhã trágica
na Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga
o esquema Cachoeira.
Inacreditável que a Comissão tenha rejeitado
requerimento de convocação de Fernando Cavendish
e de Pagot.
Tenho tentado insistentemente defender essa
Comissão Parlamentar de Inquérito. Já compareci a
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esta tribuna inúmeras vezes, mas hoje o desencanto
tornou-se real e absoluto. De início, especulou-se que o
objetivo dessa Comissão Parlamentar de Inquérito seria
desviar o foco do julgamento do mensalão. Agregou-se a isso um episódio envolvendo o ex-Presidente da
República e o Ministro Gilmar Mendes, quando teria o
Presidente da República tentado convencer o Ministro
a colaborar com o adiamento deste julgamento histórico do mensalão, com data marcada, agora, para o
mês de agosto.
De outro lado, especulou-se que a CPI tinha por
objetivo alcançar alvos previamente determinados, com
orientação política. Hoje, somos forçados a acreditar
que essas especulações possuem razão de ser. Há,
sim, orientação política nessa Comissão Parlamentar
de Inquérito. O seu objetivo não é investigar a empresa Delta e as suas conexões com o setor público,
especialmente. Se já temos material suﬁciente para
concluir que recursos, em volumes signiﬁcativos, saíram dos cofres do Governo Federal para a empresa
Delta e dela para a conta da empresa Alberto Pantoja, e daí para pagamento de propinas a criminosos
que estão sendo investigados nessa Comissão Parlamentar, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal,
como, portanto, justiﬁcar o sobrestamento da votação
de um requerimento que convoca Fernando Cavendish, aquele mesmo que disse ser possível, com 30
milhões, conseguir o que deseja do Governo, porque
é capaz de comprar políticos e que, com R$6 milhões,
compraria um Senador? Fato que ensejou uma interpelação judicial, que, juntamente com a Senadora Ana
Amélia, impetramos contra Fernando Cavendish, que
não respondeu à Justiça, que desdenhou dela, justiﬁcando, da parte da Justiça Federal no Rio de Janeiro,
a adoção dos procedimentos para a queixa-crime que
propusemos.
Portanto, não ouvir Cavendish e não ouvir Pagot?
Pagot disse que foi defenestrado do seu cargo
por Carlos Cachoeira e pela empresa Delta. E ocorria,
durante a sua gestão, a prática dos aditivos sem ﬁm,
uma vez que, segundo cálculos, os valores de contrato da Delta foram elevados em cerca de 60%. Mais de
R$4,1 bilhões empenhados de 2007 até 2012.
E não querem ouvir Pagot, que quer falar.
Ora, ele tem muito a dizer e, sobretudo, há de
aﬁrmar à CPI quem determinava a concessão dos aditivos que foram concedidos à empresa Delta.
Se não convocarmos, a nossa esperança é de
retomar caminhos de seriedade. Se não ressuscitarmos a crença nesta CPI, estaremos afrontando uma
instituição parlamentar essencial no Estado de direito democrático. Temos esperança de retomar o bom
caminho. Acreditamos ainda na possibilidade de con-
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vocarmos essas pessoas, de quebrar sigilo bancário
de Fernando Cavendish, para mostrar ao País o que
ocorreu. Se não ﬁzermos isso, terminaremos não a
CPI, mas terminaremos uma farsa.
Aﬁnal, ontem aplaudiram um investigado. Aplaudiram quando anunciou que quebrava o seu sigilo, que
já estava quebrado. O sigilo do Governador de Brasília
havia sido quebrado pela Justiça. E, no momento em
que o Procurador-Geral da República determinava a
investigação em duas denúncias, Anvisa e Cachoeira,
a CPI, pela maioria, aplaudia o Governador.
Ou convocamos quem devemos convocar ou temos que assinar embaixo: a CPI é uma farsa.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT)
– Obrigada, Senador Alvaro Dias.
Com a palavra, o Senador Eduardo Suplicy, como
orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Senadora Marta Suplicy, Srªs e Srs.
Senadores, eu cheguei hoje da França por ter representado lá oﬁcialmente o Senado, convidado que fui
pelo Projeto No Poor, uma entidade voltada para pesquisa e elaboração de propostas para a erradicação
da pobreza no mundo globalizado. Ali, representantes
de 17 países compareceram.
Quero muito agradecer a indicação feita pelo Prof.
João Sabóia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que lá estava participando também ativamente.
O Prof. João Sabóia participou da reunião preparatória
ocorrida no segundo semestre do ano passado. Essa
é a primeira reunião oﬁcial desse denominado Projeto
No Poor, ou seja, um projeto que visa a que não haja
pobreza em nosso planeta Terra, justamente para trocar ideias e experiências por economistas, estudiosos,
pessoas responsáveis pelos programas de erradicação
da pobreza absoluta em todos os países do mundo.
Ali fui convidado para expor a respeito do projeto
de combate à pobreza extrema, Brasil Sem Miséria, a
respeito da evolução dos programas de transferência
de renda deﬁnidos, desenvolvidos pelos governos brasileiros nos âmbitos municipais, estaduais e nacional,
em especial o desenvolvimento tão positivo do Programa Bolsa Família, originado de programas municipais
de garantia de renda relacionados à educação, que,
a partir de 1995, passaram a ser aplicados no Distrito
Federal, em Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Belém, São Paulo, Jundiaí, Mundo Novo e tantos
outros Municípios até que então se tornaram primeiro
o denominado Programa de Renda Mínima, associado à educação, ou Bolsa Escola, depois acrescidos
do Bolsa Alimentação, do Auxílio Gás, já no primeiro
ano do Governo Lula, do Cartão Alimentação, para
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todos esses quatro programas serem racionalizados
e uniﬁcados em 2003 no que veio a ser o Programa
Bolsa Família.
Ali pude explicar como é que hoje se desenvolve
o Programa Bolsa Família, as suas regras, condicionalidades, assim como pude dizer como é que ele funciona desde 2002, 2003, 2004, 2005 até 2011. E hoje
tivemos uma contínua diminuição da pobreza extrema
e da pobreza absoluta, segundo os dados oﬁciais, pois,
por exemplo, em 2003 as famílias que viviam abaixo da
linha de pobreza eram 17,5% do total; em 2008 caiu
para 8,8%; e no ano passado estava próximo de oito
e pouco por cento.
Pude ali expor também como é que, por meio da
chamada Busca Ativa, determinada pela Presidenta
Dilma Rousseff em junho do ano passado, procurou-se compartilhar os esforços do Governo Federal com
os governos estaduais e os governos municipais para
detectar, achar as famílias que porventura são deﬁnidas
como aquelas que têm direito ao Programa Bolsa Família para que, efetivamente, com o apoio das entidades
da sociedade civil, tanto empresariais quanto sindicais,
assim como organizações não governamentais e os
cidadãos em geral, todos nós termos a responsabilidade de detectar, avisar uma família que porventura
esteja em condição de receber uma remuneração...
Se a renda mensal dessa família não atinge, per capita, R$140,00 por mês, essa família tem o direito de
se inscrever no Bolsa Família. É importante que nós
informemos a essa pessoa, a esse pai, a essa mãe,
que ela pode se dirigir ao responsável pelo respectivo
departamento ou órgão da administração municipal do
lugar onde ela vive e se inscrever. E. se, porventura,
essa pessoa, essa família estiver em local distante do
centro ou da administração municipal, cabe a todos nós
avisarmos à administração que está naquele Município:
“Olhe, naquele local, naquela área rural distante ou no
meio da ﬂoresta – pode ser o caso de quilombolas, de
indígenas, de pescadores, de pessoas que realizam as
mais diversas atividades –, há pessoas que têm que
saber desse direito”
É com esse esforço que a Presidenta Dilma – e
eu ali assinalei – conseguiu fazer com que, desde junho
do ano passado, mais 700 mil famílias praticamente
ﬁzessem parte desse processo. Portanto, a Presidenta
Dilma está avançando na meta de efetivamente chegar a 2013, antes portanto de 2014, com a proposta
de erradicar de vez aquelas famílias que vivem com
menos de R$70,00 per capita.
Eu ali assinalei também os acordos realizados
pelo Governo Federal com os governos estaduais,
como no caso do Governo do Estado de São Paulo.
Eu mesmo estive presente quando, em agosto do ano
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passado, no Palácio dos Bandeirantes, a Presidenta
Dilma, a Ministra Tereza Campello, o Secretário de
Desenvolvimento Social Rodrigo Garcia e o Governador Geraldo Alckmin assinaram um convênio pelo
qual ao governo estadual e aos Municípios caberia
a responsabilidade de achar todas aquelas famílias,
inclusive os moradores de rua, às vezes distanciados
dos respectivos membros de sua família, e transmitir
a eles: “Vocês têm esse direito”. E mais: naquele entendimento, o governo estadual de São Paulo, pelo Sr.
Rodrigo Garcia, Secretário de Estado, e pelo Governador Geraldo Alckmin, comprometeu-se a complementar
tudo que porventura faltasse se naquela família não
houvesse pelo menos R$70,00 per capita de renda
média. Portanto, caberia ao governo estadual complementar o que fosse pago pelo Governo Federal para
que nenhuma família no Estado de São Paulo estivesse com menos de R$70,00, o que também veio a ser
complementado pelo projeto Brasil Carinhoso, há três
semanas divulgado no Palácio do Planalto, quando a
Ministra Tereza Campello e a Presidenta Dilma explicaram que, se houver pelo menos uma criança de zero
a seis anos numa família e esta não houver atingido,
mesmo com o Bolsa Família, pelo menos R$70,00 per
capita, o Governo Federal complementará o que falta.
Nós estamos avançando.
Eu também falei ali na França, onde existiu, desde 1988, o programa Revenu Minimum D’Insertion e,
desde 2008, agora, a renda de solidariedade assistida, que é um programa novo, que para eles seria melhor, acredito, se já tivessem também caminhado na
direção não apenas na Revenu de Solitarité Active, a
renda de solidariedade ativa, mas ainda mais, já que
lá são muitos os professores de economia e intelectuais como Morris Druön, que defendem a renda básica incondicional para todos como uma solução ainda
mais adequada.
Assim, Srª Presidenta, eu gostaria aqui de registrar e pedir que seja inserida a palestra, que aqui
está tanto em inglês, língua oﬁcial do encontro, como
também em francês, que ali realizei. Peço que seja
transcrita, até cumprindo a minha responsabilidade de
fazer o relato, quando vou a uma missão no exterior,
do que podia realizar.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS, EM ESPANHOL E EM
FRANCÊS, A QUE SE REFERE O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY, AGUARDANDO
TRADUÇÃO PARA POSTERIOR PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA.
(Inseridos nos termos do art. art. 210,
inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Suplicy.
V. Exª será atendido na forma regimental.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Em votação o Requerimento nº 557, de
2012, do Senador Jorge Viana, que requer licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar como integrante da Comissão Externa para Representar o Senado na Conferência da ONU – Rio+20,
no período de 19 a 21 de junho de 2012, na cidade do
Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Em votação o Requerimento nº 558, de
2012, do Senador Inácio Arruda, que requer licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar como integrante da Comissão Externa para Representar o Senado na Conferência da ONU – Rio+20,
no período de 17 a 21 de junho de 2012, na cidade do
Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação o Requerimento nº 559, de 2012,
da Senadora Ana Amélia, que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar como
integrante da Comissão Externa para representar o
Senado na Conferência da ONU – Rio+20, no dia 20
de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação o Requerimento nº 560, de 2012,
do Senador Paulo Bauer, que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar como
integrante da Comissão Externa para representar o
Senado na Conferência da ONU Rio+20, no período
de 21 a 22 de junho, na cidade do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Em votação o Requerimento nº 561, de
2012, da Senadora Ana Rita, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar de
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audiência pública da CPMI da Violência Contra a Mulher, a realizar-se nos dias 28 e 29 de junho de 2012,
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
conforme Requerimento nº 18, de 2012 – CPMI, aprovado em 6 de março de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Em votação o Requerimento nº 562, de
2012, do Senador Eduardo Braga, que requer licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar, como integrante da Comissão Externa para representar o Senado na Conferência da ONU – Rio+20,
no período de 14 a 22 de junho de 2012, na cidade
do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Senador Sérgio Souza, V. Exª está inscrito para
depois do Expediente, mas acredito que não teremos
Ordem do Dia.
V. Exª gostaria de fazer uso da palavra agora?
O senhor é o último da lista de inscritos. Depois
passaremos a uma outra lista.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Antes de dar a palavra a V. Exª, vou colocar em
votação o Requerimento nº 563, de 2012,do Senador
Jayme Campos, que requer licença para ausentar-se
dos trabalhos da Casa para participar, como integrante da Comissão Externa para representar o Senado
na Conferência da ONU – Rio+20, no período de 18
a 22 de junho, de 2012, na cidade do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Com a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
senhoras e senhores, no dia de hoje faz um ano que
tomei posse como Senador da República pelo Estado
do Paraná e venho à tribuna para, além de prestar contas à população paranaense e brasileira, apresentar
algumas reﬂexões sobre esse período de meu mandato aqui no Senado Federal.
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Exatos 366 dias após minha posse, estou realizando, neste momento, o 61º pronunciamento no
plenário do Senado Federal. Isso sem contar apartes
e discussões de matérias aqui votadas. Foram 31 discursos em 2011 e 30 em 2012.
Nesse período, apresentei, Srª Presidente, dezenove projetos de lei, sendo duas propostas de emenda
à Constituição, e fui designado relator de mais de cem
processos nesta Casa.
Por designação do Líder do meu Partido, o PMDB
– Senador Renan Calheiros, e de outros Líderes da
Casa, componho, como membro titular, as Comissões
de Agricultura e Reforma Agrária, de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle. Aliás, no
âmbito da CMA, tenho a honra também de presidir a
Subcomissão da Água, do Senado Federal. Sou ainda
suplente nas Comissões de Assuntos Econômicos, de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, de Serviços de Infraestrutura e também, Srª
Presidente, do Conselho de Ética do Senado Federal
e da Comissão Mista de Orçamento, do Congresso
Nacional.
Em 2011, fui eleito Presidente da Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas, do Congresso
Nacional, a CMMC, função que exerci até fevereiro passado. Agora, em 2012, tive a honra de ser eleito Relator
dessa importante Comissão para a sustentabilidade,
para o meio ambiente e, também, para o equilíbrio do
Planeta, no que diz respeito aos cuidados quanto às
emissões de gases de efeito estufa.
Os trabalhos da CMMC, no ano passado, foram
concluídos com a apresentação de um relatório ﬁnal.
Durante o processo de coleta de dados e informações
para a construção do relatório, foram realizadas inúmeras audiências públicas aqui, no Congresso Nacional,
além de três audiências regionais: uma, no Estado do
Paraná e no Estado de Sergipe, e outra, no Estado
de São Paulo.
É interessante registrar que, desde o ano passado,
parte considerável dos trabalhos da CMMC, como não
poderia ser diferente, foi exatamente ocupar a construção da agenda e da pauta da Conferência das Nações
Unidas Rio+20. E, portanto, é uma satisfação grande
poder informar ao País que teremos duas audiências
públicas da CMMC, Comissão Mista de Mudanças Climáticas, nos dias 19 e 21, no grande evento da ONU,
no Rio de Janeiro.
Tenho a convicção de que os debates e a própria
participação da CMMC na Rio+20 serão de grande valia
para elaboração do relatório que apresentarei ao ﬁnal
deste ano aos membros desta Comissão e também a
todos os membros do Congresso Nacional.

673

Junho de 2012

Voltando às proposições apresentadas por mim
ao Senado Federal, gostaria de externar as preocupações e motivações que me orientaram a apresentá-las e, para tanto, procurarei segmentá-las em áreas:
meio ambiente, administração pública, área social,
civil, processual, eleitoral, penal, defesa do consumidor e educação.
No que se refere ao meio ambiente, no intento de
proteger as riquezas da nossa biodiversidade, apresentei o projeto de lei cuja ﬁnalidade é criar empresa
pública com a função de controlar as pesquisas e as
respectivas patentes originadas em todos os biomas
nacionais.
Naturalmente, nesse caso, nosso maior alvo é o
bioma da Amazônia e também o combate à biopirataria.
Na área de administração pública, Srª Presidente,
apresentei cinco proposições. Uma delas estabelece
a responsabilidade solidária do contratante nas terceirizações de serviços, no que se refere às obrigações
previdenciárias e trabalhistas da contratada. Isso vai
fazer com que o poder público selecione melhor as
empresas que venham a prestar os seus serviços, garantindo os direitos a esses trabalhadores e também
garantindo, de certa forma, a todo o povo brasileiro,
uma melhor aplicação dos recursos; porque, uma vez
que uma empresa não cumpre as suas obrigações
contratuais, a administração pública é chamada junto
ao Poder Judiciário a ser responsabilizada solidariamente, e este causa também um prejuízo a toda sociedade brasileira. Outra que destacaria é o PLS que
atualiza dispositivos que julgo defasados na Lei de
Improbidade Administrativa.
Um terceiro projeto cria o licenciamento e o DUT
para todas as máquinas pesadas e veículos agrícolas
brasileiros.
E, por ﬁm, na área de administração pública, já
em decorrência da minha participação como membro
titular na CPMI Vegas, criada para investigar as práticas criminosas do Sr. Carlos Augusto Ramos Cachoeira, tema que voltarei a abordar com mais detalhes
adiante, apresentei projeto que obriga o órgão público
a rescindir contrato se houver fundados indícios de
participação da empresa contratada em organização
criminosa, repassando a parte remanescente do contrato à segunda colocada, para que não haja atraso
nas execuções das obras de interesse público.
Na área social, Srª Presidente, apresentei três
proposições. Uma PEC que inclui a erradicação da
pobreza nos princípios da ordem econômica, fazendo
com que o assunto deixe de ser opcional e passe a ser
uma obrigação constitucional a todos os governantes.
A segunda proposição estende ao pai, que tiver sua
companheira falecida no parto, um período de licença
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equivalente ao da licença maternidade, para que possa dar assistência à criança. E o último projeto obriga
as empresas que operam frota de táxi com mais de
20 veículos a reservar 5% da frota para passageiros
cadeirantes.
Na área civil, apresentei cinco proposições. Entre
as quais destaco a que disciplina o regime de bens na
união estável; o que regulamenta o cheque pré-datado
e o que aprimora a lei de locação de imóveis, cujo objetivo é introduzir novas alternativas para dissolução
pactuada dos contratos, em razão de não terem sido
previstas à época em que a lei foi criada.
Na área processual, apresentei projeto com a
ﬁnalidade de coibir recursos protelatórios na área do
Direito do Trabalho.
No Direito Eleitoral, foram apresentadas por mim
três proposições. Uma delas aperfeiçoa o rito processual
do resultado dos plebiscitos, de forma a tornar efetiva
a vontade popular; outro projeto amplia as hipóteses
da ação rescisória eleitoral, e o último aprimora o Código Eleitoral, estabelecendo a inelegibilidade por oito
anos daqueles que tiverem suas contas de campanha
desaprovadas pela Justiça Eleitoral – os chamados
“contas-sujas”. Mas não sem veriﬁcarmos se essas
contas são insanáveis e se nelas também se encontra
aí a vontade de agir ou o dolo.
Na esfera penal, apresentei duas proposições. A
primeira delas estabelece multa para usuário de drogas
e agrava as penas daquele que cometer crime sob o
efeito premeditado de drogas. A segunda proposição
dispõe sobre a maioridade penal para estabelecer que,
na reincidência de infração equivalente a crime grave,
o menor responderá de acordo com as penas previstas no Código Penal, portanto, acima do limite de três
anos já previstos no ECA – o que afasta a sanção de
impunidade.
Na área de defesa do consumidor, o projeto que
cria mecanismos por meio da Internet para o recebimento de reclamações e acompanhamento das denúncias dos usuários de transporte aéreo.
E, por ﬁm, na área da educação, apresentei um
projeto que, a meu ver, relaciona-se diretamente com
o momento delicado que o Congresso Nacional enfrenta na CPMI do Cachoeira. Trata-se da inclusão de
duas disciplinas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação: no ensino fundamental, a disciplina Cidadania
Moral e Ética; e, no ensino médio, a disciplina Ética
Social e Política.
Para meu orgulho, esse projeto encontra-se, com
parecer favorável do ex-Ministro da Educação, Senador
Cristovam Buarque, pronto para votação pela Comissão de Educação.
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Falando em CPMI, Srª Presidente, fui honrado
pelo meu partido com a designação como membro titular desta Comissão e, desde o início dos trabalhos,
tenho defendido a tese de que, além da punição exemplar de todos os culpados e apuração de todos os fatos,
esta Comissão, esta CPMI tem a responsabilidade de
identiﬁcar as falhas do sistema, que possibilitaram os
desvios apurados, e promover as alterações legislativas necessárias para corrigi-las.
Tenho repetido que os delitos da organização
criminosa comandada pelo Sr. Cachoeira são as consequências de um problema sistêmico que assola o
País. Não podemos ignorá-los, porém temos também
a obrigação de combater as causas.
Nesse sentido, entendo que o projeto que apresentei na área educacional atua buscando incutir nos
nossos jovens e nas nossas crianças a ética e os princípios morais de uma sociedade que prima pela cidadania, pela democracia e pelo respeito ao próximo. É
fundamental acabar com o chamado “jeitinho brasileiro”, simplesmente porque, na prática, ele representa
um atraso e um retrocesso para o Brasil.
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Muito obrigado, Srª Presidente.
Ainda no combate às causas do escândalo Cachoeira, Srª Presidente, desde o início dos trabalhos
da CPI, pareceu-me evidente a necessidade do aperfeiçoamento da legislação relativa às compras e licitações governamentais. Sendo assim, solicitei, junto
à Consultoria do Senado, um estudo sobre a Lei n°
8.666. Na solicitação, demandei que o trabalho deveria
comparar historicamente os fatores que inspiraram o
assunto no tempo em que essa lei foi criada.
Srª Presidente, esse estudo já chegou às minhas
mãos e estou remetendo-o às lideranças partidárias, às
Comissões, também à Presidência da Casa e à Casa
Civil, para que nós possamos, o mais rápido possível,
promover uma ampla reforma na Lei de Licitações.
Srª Presidente, peço que seja transcrita a totalidade do meu pronunciamento em ata, tendo em vista
o meu tempo ter-se esgotado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, no dia em que faço 1 ano de mandato
como Senador da República pelo Estado do Paraná,
venho à tribuna para, além de prestar contas à população paranaense; apresentar algumas reﬂexões sobre
esse período no Senado Federal.
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Exatos 366 dias após minha posse, estou realizando, neste momento, meu sexagésimo primeiro pronunciamento no Plenário desta Casa, isso sem contar
apartes e discussões de matérias aqui votadas. Foram
31 discursos em 2011 e 30 neste ano.
Nesse período apresentei 19 Projetos de Lei do
Senado, 2 Propostas de Emenda à Constituição e fui
designado relator de quase 100 proposições legislativas.
Por designação do líder do meu partido e de outros líderes da Casa componho como membro Titular
as Comissões de Agricultura e Reforma Agrária (CRA);
de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE); e
Meio Ambiente Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle (CMA), Aliás, no âmbito da CMA tenho a
honra de presidir a Subcomissão Permanente da Água
-CMAGUA.
Sou ainda suplente nas Comissões de Assuntos
Econômicos (CAE); de Ciência e Tecnologia, inovação,
Comunicação e Informática (CCT); de Serviços de Infraestrutura (Cl); no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar; e na Comissão Mista do Orçamento.
Em 2011 fui eleito presidente da Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, a CMMC, função que exerci até fevereiro
passado. Agora em 2012 tive a honra de ser eleito relator da mesma comissão.
Os trabalhos da CMMC no ano passado foram
concluídos com a aprovação de um relatório ﬁnal. Durante o processo de coleta de dados e informações
para construção do relatório foram realizadas inúmeras audiências públicas aqui no Congresso Nacional,
além de 3 audiências regionais ocorridas em diferentes
unidades da federação: São Paulo, Sergipe e Paraná.
É interessante registrar que desde o ano passado, parte considerável dos trabalhos da CMMC, como
não poderia ser diferente, foi exatamente acompanhar
a construção da agenda e da pauta da Conferência das
Nações Unidas Rio + 20 e, portanto, é uma satisfação
grande poder informar ao país que teremos duas audiências públicas da comissão que serão realizadas nos
dias 19 e 21 no grande evento da ONU.
Tenho a convicção de que os debates e a própria
participação da CMMC na Rio+20 serão de grande
valia para a elaboração do relatório que apresentarei
ao ﬁnal do ano aos membros da comissão, e ao Congresso Nacional.
Voltando às proposições apresentadas por mim
ao Senado Federal, gostaria de externar as preocupações e motivações que me orientaram a apresentá-las
e, para tanto, procurarei segmentá-las em áreas: meio
ambiente, administração pública, social, civil, processual, eleitoral, penal, defesa do consumidor, educação.
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No que se refere ao meio ambiente, no intento de
proteger as riquezas da nossa biodiversidade, apresentei projeto de lei cuja ﬁnalidade é criar uma Empresa
pública com a função de controlar as pesquisas e as
respectivas patentes originadas em todos os biomas
nacionais. Naturalmente que nesse caso nosso maior
alvo é o bioma amazônico.
Na área de administração pública, apresentei 5
proposições. Uma delas estabelece a responsabilidade solidária do contratante nas terceirizações de serviços, no que se refere às obrigações previdenciárias
e trabalhistas da contratada. Outra que destacaria é o
PLS que atualiza dispositivos que julgo defasados na
Lei de Improbidade Administrativa.
Um terceiro projeto cria o licenciamento e o DUT,
para todas as máquinas e veículos agrícolas.
E por ﬁm, na área de administração pública, já
em decorrência da minha participação na CPMI do Cachoeira, tema que voltarei com mais detalhes adiante,
apresentei projeto que obriga o Órgão Público a rescindir contrato se houver fundados indícios de participação da empresa contratada em organização criminosa, repassando a parte remanescente do contrato
à segunda colocada na licitação.
Na área social apresentei 3 proposições. Uma
PEC que inclui a erradicação da pobreza nos princípios
da ordem econômica, fazendo com que o assunto deixe
de ser opcional e passe a ser uma obrigação constitucional a todos os governantes. A segunda proposição
estende ao pai, que tiver sua companheira falecida no
parto, um período de licença equivalente ao da licença
maternidade, para que possa dar assistência à criança. E o último projeto obriga as empresas que operam
frota de taxi com mais de 20 veículos a reservar 5% da
frota adaptada a passageiros cadeirantes.
Na área civil apresentei 5 proposições. Destaco
entre eles: o que disciplina o regime de bens na união
estável; o que regulamenta o cheque pré-datado; e
o que aprimora a lei de locação de imóveis, cujo objetivo é introduzir novas alternativas para dissolução
pactuada dos contratos, em razão de não terem sido
previstas à época em que a lei foi criada.
Na área processual apresentei projeto com a ﬁnalidade de coibir recursos protelatórios no processo
trabalhista.
No direito eleitoral foram apresentados por mim
3 proposições. Uma delas aperfeiçoa o rito processual
do resultado dos plebiscitos, de forma a tornar efetiva
a vontade popular. O outro projeto amplia as hipóteses da ação rescisória eleitoral. E o último aprimora o
código eleitoral estabelecendo a inelegibilidade, por 8
anos, daqueles que tiverem suas contas de campanha
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desaprovadas pelai justiça eleitoral – os chamados
“contas-sujas”.
Na esfera penal apresentei 2 proposições. A primeira delas estabelece multa para usuário de drogas
e agrava as penas daquele que cometer crime sob o
efeito premeditado de drogas. A segunda proposição
dispõe sobre a maioridade penal para estabelecer
que, na reincidência de infração equivalente a crime
grave, o menor responderá de acordo com as penas
previstas no código penal, portanto acima do limite de
3 anos hoje previstos no ECA – o que afasta a sensação de impunidade.
Na área de defesa do consumidor o projeto cria
mecanismos através da internet para recebimento de
reclamações e acompanhamento das denúncias dos
usuários de transporte aéreo.
E por ﬁm na área da educação apresentei um
projeto que, a meu ver, relaciona-se diretamente com o
momento delicado que o Congresso Nacional enfrenta
na CPMI do Cachoeira. Trata-se da inclusão de duas
disciplinas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação:
no ensino fundamental, a disciplina “Cidadania Moral
e Ética”; e no ensino médio, a disciplina “Ética Social
e Política”. Para meu orgulho, esse projeto encontra-se com parecer favorável do ex-ministro da educação,
Senador Cristovam Buarque, pronto para votação pela
Comissão de Educação.
Falando em CPMI, fui honrado pelo meu partido
com a designação como membro titular da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito que analisa as Operações Vegas e Monte Carlo.
Desde o início dos trabalhos tenho defendido a
tese de que, além da punição exemplar de todos os
culpados, a CPMI tem a responsabilidade de identiﬁcar as falhas, do sistema, que possibilitaram os desvios apurados, e promover as alterações legislativas
necessárias para corrigi-las.
Tenho repetido que os delitos da organização
criminosa do Sr. Cachoeira são as conseqüências de
um problema sistêmico que assola o país. Não podemos ignorá-los, porém, temos também a obrigação de
combater as causas.
Neste sentido entendo que o projeto que apresentei na área educacional atua buscando incutir nos
nossos jovens a ética e os princípios morais de uma
sociedade que prima pela cidadania, pela democracia
e pelo respeito ao próximo. É fundamental acabar com
o chamado “jeitinho brasileiro”, simplesmente porque
na prática ele representa um atraso para o Brasil.
Ainda no combate às causas do escândalo Cachoeira, desde o início dos trabalhos da CPMI me pareceu
evidente a necessidade de aperfeiçoamento na legislação relativa às compras e licitações governamentais.
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Sendo assim, solicitei junto à Consultoria do Senado estudo sobre a lei n° 8.666, de 1993, Lei de Licitações. Na solicitação demandei que o trabalho deveria comparar historicamente os fatores que inspiraram
o assunto no tempo em que essa lei foi criada, com
o momento atual, em que os avanços tecnológicos e
outros fatores já demonstram a necessidade de uma
atualização para uma nova Lei de Licitações, incluindo aí o pregão, o RDC e quaisquer outros aspectos
julgados oportunos e convenientes pela Consultoria.
Ressaltei ainda na solicitação do trabalho que seria importante apontar as fragilidades que hoje possam
ser notadas na lei e que possam estar contribuindo para
o elevado nível de corrupção envolvendo contratos públicos, sendo importante ainda veriﬁcar a viabilidade
de incorporar na legislação mecanismos de controle
interno e externo, e de transparência para ﬁscalização
por ONGs ou outras entidades independentes.
Em resposta recebi da Consultoria do Senado
o excelente Estudo de 1046, de 2012, de autoria do
Consultor Legislativo Renato Monteiro de Resende
que atende todas as minhas demandas e detalha de
forma clara a legislação atual e suas necessidades de
aprimoramento.
Diante de material tão relevante, decidi enviar
cópias do trabalho para a Ministra Chefe da Casa Civil Gleisi Hoffmann, para o presidente do Senado Federal, Senador José Sarney, e para a presidente da
Comissão de Serviços de Infraestrutura desta Casa a
Senadora Lúcia Vânia.
Outro tema que entendo merece absoluta atenção,
a partir das denuncias constantes da CPMI, corresponde à sistemática atual de ﬁnanciamento de campanhas
eleitorais. Diante das evidencias danosas constatadas
na relação da quadrilha do Sr Carlos Cachoeira com
várias campanhas políticas, e ainda, diante de outros
escândalos relacionados ao mesmo tema, tenho defendido como solução ideal a adoção do ﬁnanciamento
exclusivamente público de campanha.
Cumpre, inclusive, registrar que sou relator de
uma proposição de autoria do Senador Cristovam Buarque que propõe criar o Fundo Republicano de Campanha e dispor sobre as doações e contribuições de
pessoas físicas e jurídicas para as campanhas eleitorais. E sendo assim, ao invés de apresentar proposição
sobre o ﬁnanciamento público de campanha pretendo,
em conjunto com o autor do projeto, buscar uma solução que aprimore a sistemática atual.
Há certamente mais temas que merecem nossa reﬂexão. No entanto, o que cumpre ressaltar, da
minha parte, é que pretendo, a partir das convicções
obtidas em relação aos aprimoramentos instrucionais
identiﬁcados através dos trabalhos da CPMI, apresen-

JUNHO 2012
25856

Sexta-feira 15

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tar ao Congresso Nacional proposições que busquem
fortalecer nossos instrumentos legais de ﬁscalização
e evitar novos escândalos.
Já iniciei este trabalho apresentando uma proposição, já citada, que busca a rescisão de contratos
celebrados com empresas inidôneas.
Enﬁm, Srªs e Srs. Senadores, ao ﬁnal de 12 meses de mandato, penso que, humildemente, pude dar
uma contribuição efetiva para os debates e votações
ocorridas no Senado Federai nesse período. Tenho
atuado, e assim continuarei, de forma incessante na
defesa dos interesses do meu estado e também na
defesa do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª será atendido na forma regimental, Senador Sérgio Souza.
Peço ao Senador Suplicy que me substitua aqui,
na Presidência.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Em votação o Requerimento nº 564, de 2012,
do Senador Fernando Collor, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar,
como integrante, da Comissão Externa para Representar o Senado na Conferência da ONU – Rio+20,
no período de 18 a 22 de junho de 2012, na cidade
do Rio de Janeiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Temos agora uma segunda lista: o primeiro orador
é Senador Paim; depois, Senador Diniz; depois, Senadora Ana Amélia; e, depois, Senador Wellington Dias.
Passo a Presidência ao Senador Suplicy e chamo
o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Marta
Suplicy; Senador Eduardo Suplicy, Srs. Senadores, espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
ocupo a tribuna nesta tarde para fazer dois registros.
Primeiro, gostaria de cumprimentar o povo acriano, o Governador do Acre, Tião Viana, e os representantes das instituições que compõem o Estado democrático de direito do Estado do Acre, pela comemoração
dos 50 anos da elevação do antes território do Acre à
categoria de Estado da República Federativa do Brasil,
comemoração essa que terá início amanhã, dia 15 de
junho, exatamente na data em que, há exatos 50 anos,
o Presidente João Goulart assinava a Lei 4.070, que
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elevou o então Território Federal do Acre à categoria
de Estado, com autonomia política e administrativa.
Começava uma nova trajetória do povo acriano.
Alcançar essa vitória, entretanto, não foi uma tarefa fácil. O Acre se tornou brasileiro graças à sua vocação autonomista, graças às batalhas autonomistas
travadas durante várias décadas. E vale lembrar que
o território do Acre foi incorporado ao Brasil a partir de
uma luta armada de um exército de seringueiros sob
o comando de um gaúcho, Coronel Plácido de Castro,
que travaram esta luta para conquistar essa extensa
área de terra, de ﬂoresta amazônica para o Brasil. E,
ao término, dessa revolução, quando se imaginava
que aquele exército de seringueiros nordestinos, sob
o comando do gaúcho Plácido de Castro, iria receber
uma grande condecoração, eis que o governo da União
aplicou não exatamente uma condecoração, mas, sim,
uma punição ao povo acriano, ao instituir a ﬁgura do
território federal. E, desde então, nas primeiras seis
décadas de existência do Acre como território brasileiro, os governos foram impostos pelo governo central.
Então, desde a incorporação do Acre ao Brasil,
já havia um movimento pela autonomia. Foi um movimento que durou seis décadas praticamente. Em 1903,
ao ﬁnal da revolução acriana, assinou-se o Tratado
de Petrópolis, nas negociações feitas pelo diplomata
Barão do Rio Branco. Portanto, desde 1903, quando
deﬁnitivamente foi incorporado ao Brasil, até 1962, o
Acre vivia na condição de território federal, sem direito
a eleger seus governantes.
Então, dia 15 de junho de 1962 é uma data histórica para o povo acriano, exatamente porque, nessa
data, o Presidente João Goulart assinou a Lei nº 4.070,
que permitiu ao Acre conseguir a sua condição de Estado, de unidade da Federação da República Federativa do Brasil. E essa lei foi proposta pelo Deputado
Federal José Guiomar dos Santos, um mineiro que é
considerado uma espécie de pai do Acre, no sentido
de que conseguiu a elevação do Acre à condição de
Estado da República Federativa do Brasil.
Então, foram muitos os desaﬁos e as diﬁculdades, mas também tivemos, ao longo desses anos todos, muitas conquistas. O Acre é um Estado que fez a
opção de ser brasileiro, e, por isso, hoje, a sua gente
é tão impregnada de brasilidade.
E, para marcar essa data histórica, na próxima
segunda-feira – e estendemos este convite a todos os
Senadores da Casa e às pessoas que quiserem participar –, teremos uma Sessão Solene, aqui no plenário
do Senado Federal, para marcar os 50 anos de vida
do Estado do Acre, os 50 anos da elevação do Acre à
condição de Estado.
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A propositura dessa Sessão Solene foi feita pelo
Senador Jorge Viana, e teve o meu apoio. Esperamos
contar com o maior número possível de Senadores,
de outras autoridades e de vários convidados que
desejamos ver conosco aqui, nessa Sessão Solene.
Ao mesmo tempo, o Governo do Acre realiza ampla programação cívica e cultural, com seminários, palestras, apresentações artísticas e eventos esportivos,
até o dia 17 de junho, próximo domingo, exatamente
numa programação alusiva aos 50 anos da elevação
do Acre à categoria de Estado. E no dia 17, domingo
à tarde, haverá também uma apresentação especial
da Esquadrilha da Fumaça. Por uma concessão especial do Ministério da Aeronáutica, a Esquadrilha da
Fumaça vai se apresentar lá em Rio Branco.
Também haverá uma solenidade de condecoração
do Comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Juniti Saito. Ele vai ser condecorado
com a Ordem de Estrela do Acre, exatamente pela parceria sempre presente que ele tem empreendido em
favor do povo do Acre. Este ano em particular, quando
a gente sofreu aquele período de alagamento, o Comandante da Aeronáutica estava com as suas aeronaves, com seus equipamentos sempre à disposição
de ajudar o Governo do Acre. Exatamente por isso ele
vai ser condecorado com a Ordem da Estrela do Acre.
Na próxima quarta-feira, dia 20 de junho, terei o
prazer de integrar os debates do painel “Novos Desaﬁos para as Políticas Públicas de Educação, Ciência
e Tecnologia”, no seminário “Faça do Acre a sua Floresta”. Esse evento é paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a
Rio+20, que acontece no Rio de Janeiro.
O seminário tem o objetivo de divulgar os avanços
e as oportunidades decorrentes da política de desenvolvimento sustentável do Estado do Acre, como forma
de atrair investimentos em novos negócios sustentáveis,
subsidiar o debate sobre o tema na Rio+20 e reaﬁrmar
os compromissos políticos do Governo acriano com a
sustentabilidade, tanto no Estado do Acre, quanto na
Amazônia e em todo o Brasil.
Na Rio+20, a programação do Acre inclui palestras sobre o projeto de Ecocidades, sobre saneamento
ambiental na Amazônia, sobre a experiência do Acre
em política indígena na Amazônia, além de debates
sobre gestão territorial para inclusão social e conservação ambiental e o manejo ﬂorestal do séc. XXI, com
foco em inovações tecnológicas.
Nesse ponto, gostaria de ressaltar a importância
da realização da Rio+20 e fazer algumas considerações a respeito.
Avaliamos que, vinte anos após a Cúpula da Terra, realizada na Conferência Rio 92, agora a Rio+20
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será mais uma oportunidade de reﬂetir sobre o futuro
que queremos para o mundo nos próximos vinte anos.
Nessa conferência, líderes mundiais, centenas
de participantes do setor privado e organizações não
governamentais se reunirão para determinar como é
possível reduzir a pobreza, promover a justiça social
e a proteção do meio ambiente em um Planeta com
uma população crescente e com os recursos naturais.
cada vez mais escassos.
A ideia que a Rio+20 deverá transmitir à comunidade internacional será a de um processo essencialmente inclusivo, que contemple igualmente as questões
econômica, ambiental e social.
O documento de contribuição brasileira para a
conferência defende que há um elenco de temas que
a Rio+20 não poderá ignorar, pois constituem o eixo
principal do desenvolvimento sustentável inclusivo que
desejamos para o Planeta.
Esses temas contemplam a erradicação da pobreza extrema; a segurança alimentar e nutricional; a ideia
de equidade, transversal a vários dos desaﬁos novos
e emergentes, como gênero, raça e etnia; o consumo;
o acesso à energia; e o acesso à saúde.
Contemplam ainda – gostaria, Senador Suplicy,
se possível, mais dois minutos para concluir – temas na
defesa de trabalho decente; emprego e responsabilidade social das empresas; educação; cultura; promoção
da igualdade racial e reforço do multilateralismo com
participação da sociedade civil. Temos outros temas
importantes também, como o problema das cidades
e o desenvolvimento urbano; os transportes; a água;
a agropecuária e o desenvolvimento rural; mudança
do clima, biodiversidade; a pesca e a aquicultura; e
as ﬂorestas.
Em cada uma dessas áreas, o Brasil apresenta
um conjunto de propostas.
Para a erradicação da pobreza, por exemplo,
defende que a Rio+20 seja capaz de integrar as preocupações ambientais com as necessidades sociais,
sem perder de vista o desenvolvimento econômico.
Para isso, devemos evitar medidas que resultem
em obstáculos ao comércio e, ao mesmo tempo, ter
cautela no emprego de medidas de comércio com ﬁns
ambientais, tendo em vista seu potencial uso para ﬁns
protecionistas, particularmente contra as exportações
dos países em desenvolvimento.
Em outro objetivo, na área de energia, o Brasil
defende que é possível ampliar o uso de fontes renováveis, com a energia hidrelétrica, a energia elétrica a
partir da biomassa, a energia eólica e a energia solar
Os biocombustíveis oferecem uma alternativa sustentável e com viabilidade comprovada para a mitigação
da mudança do clima, com efeitos positivos sobre as
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emissões, o acesso à energia e o desenvolvimento
econômico.
Outro ponto defendido pelo Brasil é a necessidade de tratarmos, na Rio+20, da questão da segurança alimentar e nutricional. Atualmente, o cenário
mundial da segurança alimentar está marcado pelos
altos preços dos alimentos devido a fatores como a
especulação ﬁnanceira das commodities agrícolas e
as variações climáticas.
O Estado brasileiro busca consolidar o direito à
alimentação. O grande desaﬁo é assegurar que as políticas públicas atuem de forma integrada, intersetorial,
permitindo ações que vão desde a produção de alimentos e valorização da agricultura familiar até o consumo
de alimentos. A partir daí, será possível enfrentar os
desaﬁos da conservação ambiental, da adaptação à
mudança do clima e da busca por maior justiça social.
Já no contexto dos esforços necessários para a
implementação de políticas públicas de saúde, entre
os principais desaﬁos estão o envelhecimento populacional, a alta incidência de doenças crônicas não
transmissíveis e o aumento de óbitos e incapacidades
por causas externas (acidentes e violências).
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Esses
desaﬁos, Senador Suplicy, aumentam o número de
pessoas em uso contínuo e prolongado de serviços
de saúde e geram a necessidade de incorporação
de tecnologias assistenciais e de medicamentos, que
devem ser determinados pelas mudanças sociais,
econômicas e epidemiológicas dos países, visando à
sustentabilidade do desenvolvimento.
Para concluir, avaliamos que o Brasil tem muito
a contribuir na discussão de ações sustentáveis para
um futuro melhor. Mas avaliamos que, para enfrentar
de forma coerente e coordenada o atual cenário de
crise econômica mundial e de pressões sobre os recursos naturais, é necessária a atuação coordenada
de todos os setores: indivíduos, governos locais, governos nacionais.
A conferência Rio+20 é uma janela de oportunidade que acontece apenas a cada dez ou vinte anos e
que, portanto, que não deve ser desperdiçada. É uma
chance de identiﬁcação de soluções de longo prazo
para os desaﬁos do momento.
A Rio+20 deverá, portanto, buscar o futuro, e
não manter os olhos no passado. Deverá evitar a visão imediatista, de minuto, para, fundamentalmente,
antecipar os grandes temas e os debates decisivos
para as próximas décadas e, fundamentalmente, uma
preocupação centrada na sobrevivência com qualidade
de vida para as futuras gerações.
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Esse é um desaﬁo de todos nós. E nós, como
Governo do Acre e Senadores do Estado do Acre,
queremos levar as nossas proposições e as nossas
ideias para a Rio+20.
Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, a
Sra. Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Anibal Diniz, pelas reﬂexões sobre a participação do Acre e de
V. Exª na Conferência Rio+20.
Tem a palavra agora a Senadora Ana Amélia, do
PP do Rio Grande do Sul.
Estão inscritos os Senadores Wellington Dias,
Lídice da Mata, João Capiberibe, Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Vou ler aqui o requerimento.
Em votação o Requerimento n° 565, de 2012,
do Senador João Capiberibe, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar,
como integrante da Comissão Externa para Representar o Senado na Conferência da ONU – Rio+20,
no período de 15 a 22 de junho de 2012, na cidade
do Rio de Janeiro.
Os Senadores que aprovam este requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida à deliberação do Plenário.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente desta sessão, Senador Eduardo Suplicy,
Senadores e Senadoras, nossos telespectadores da
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado.
O tema é recorrente aqui nesta tribuna. Hoje
mesmo, o Senador Ricardo Ferraço tratou dele. E os
Senadores o têm abordado pela relevância que o assunto traz, até pela repercussão que a indústria brasileira vem sofrendo e, de um modo geral, a economia
no nosso País.
O processo chamado de desindustrialização não
é mais um prognóstico, uma estimativa; é uma lamentável e dura realidade.
Nós estamos perdendo competitividade. Primeiro,
pela entrada excessiva de produtos importados, que
foi até pouco alavancada pela valorização excessiva
do real frente ao dólar. Essa situação só agora está se
revertendo. Mas não é só isso.
O custo de produção em nosso País tem gargalos
que mostram que, apesar da concorrência internacio-
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nal, poderíamos evitar esse problema se ﬁzéssemos
o dever de casa.
Um dos setores que precisa ser trabalhado é o
da infraestrutura de transporte. Todos os modais: rodoviário, ferroviário, ﬂuvial e aéreo.
Num mundo globalizado, é inevitável a comparação com outros países.
Pelo segundo ano consecutivo, a qualidade das
nossas estradas, portos, ferrovias, hidrovias e aeroportos ﬁcou entre os últimos lugares no mundo, segundo
o ranking preparado pelo Fórum Econômico Mundial.
Países como México, China, Turquia, Chile e África do Sul deixaram o Brasil pra trás.
O jornal britânico Financial Times, na sua edição de fevereiro deste ano, já comparou a indústria
brasileira a uma bicicleta: funciona enquanto estiver
em movimento; se parar de pedalar, cai. Assim está a
nossa situação. Pois essa bicicleta, Srªs e Srs. Senadores, está muito perto de cair nos buracos da caótica
infraestrutura brasileira, a começar pelos buracos nas
estradas. Aliás, o ex-diretor da Agência Nacional de
Transportes Terrestres, Bernardo Figueiredo, chegou
a admitir que estamos diante de um apagão logístico.
Nossas estradas estão entre as 25 piores, dos
142 países pesquisados.
Mesmo escolhendo a rodovia como o principal
meio para transportar as cargas e os passageiros, o
Brasil não prioriza a melhoria dessas estradas. Sessenta por cento do transporte de carga é feito pelas
rodovias, mas pouco mais de 15% são pavimentadas,
o que soma menos de trezentos mil quilômetros, neste
nosso País de dimensões continentais.
Se quisermos comparar esta situação com os
outros membros do Brics, o Brasil está muito atrás. A
Rússia tem mais de seiscentos mil quilômetros de estradas pavimentadas, enquanto a China e a Índia têm,
cada uma, em torno de 1,5 milhão de quilômetros de
estradas asfaltadas.
Enquanto os transportes são feitos, em sua maioria, pelas precárias rodovias, as ferrovias transportam
apenas 25% de todas as cargas movimentadas no
território brasileiro. É o menor índice entre os países
com maior extensão territorial do mundo.
O atraso é tão grande que mesmo o investimento
de R$24 bilhões, feito após o programa de concessão
das ferrovias, não foi suﬁciente para mudar essa caótica
situação. Serão necessários mais R$74 bilhões para
a construção de novas ferrovias. É preciso duplicar a
extensão da malha ferroviária para atender o crescimento das exportações brasileiras de minérios e grãos.
E ainda uma alternativa inteligente para desafogar as nossas rodovias não duplicadas, que provocam
congestionamentos em dias de feriadão, em épocas
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de feriadão ou em outras ocasiões, como na época do
escoamento da safra, que ocorre tanto na região Sul
como no centro do País, na região do Mato Grosso.
Os portos brasileiros estão entre os 13 piores dos
avaliados em todo o mundo. Exportar pelos portos brasileiros é 70% mais caro do que pelos portos europeus.
As hidrovias, meio barato e sustentável de transporte de carga, usado em qualquer outro país, no Brasil
representam apenas 7% do nosso transporte.
E olha que transportar pelos rios, pelas águas
abundantes do nosso território, inclusive no meu Rio
Grande do Sul, pode ser 20 vezes mais barato do que
o transporte pelas estradas.
De novo, um modal que poderia desafogar as
nossas já congestionadas rodovias. Além de esburacadas, estão com excesso de movimento.
Srªs e Srs. Senadores, temo dizer que chegamos
ao limite da gambiarra, do improviso.
E por que trago este assunto no dia de hoje?
Estou preocupada, como a maioria dos Senadores e dos cidadãos brasileiros, em como o Poder
Executivo se comporta para enfrentar os problemas
estruturais do nosso País, que exigem providências
corajosas, rápidas e seguras.
O Brasil atingiu taxas de crescimento impulsionado, sobretudo, pelo aumento do consumo e pelo aumento de exportações de matérias primas. As políticas
sociais do Governo colocaram 40 milhões de pessoas
no mercado do consumo, resultado, claro, muito louvável e aplaudido por todos. Mas estão patinando para
arrumar o cenário onde essas pessoas estão consumindo. Resumindo: estamos vendendo mais carros,
com ﬁnanciamentos facilitados, mais motocicletas,
mas não arrumamos os nossos centros urbanos, as
nossas estradas.
O Brasil, em 2011, registrou o segundo maior
aumento do número de passageiros nos terminais
aéreos dos países com as maiores economias do
mundo. Superou a China e ﬁcou atrás somente da Índia. Tivemos 79 milhões de desembarques. E nossos
aeroportos como estão?
As empresas aéreas não cresceram na mesma
velocidade e agora estão vivendo, surpreendentemente, uma nova crise. E os aeroportos, em dias de muita movimentação, se transformam em um caos, com
problemas nos terminais que vão desde banheiros
sem condições de uso à falta de comunicação para os
passageiros, escadas rolantes quebradas, como agora,
no feriado de Corpus Christi, em Brasília. Uma coisa
inacreditável no centro da capital.
O senhor não imagina como estava, no feriado,
o aeroporto de Brasília.
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No subsolo, nos setores A, B e C de embarques,
que não é por ﬁnger, mas é em remoto, como se chama tecnicamente, existem dois banheiros femininos e
dois banheiros masculinos para uma ﬁla enorme, Senador Suplicy. É uma coisa mínima, primária, primária. Imagine no momento em que tivermos um evento
maior que simplesmente um feriadão, como foi o caso
de Corpus Christi.
Além disso, temos o agronegócio como a grande
tábua de salvação da economia para a manutenção
não só dos números positivos da balança comercial,
mas não temos uma política agrícola que inclua um
seguro rural consolidado para enfrentar mudanças climáticas, como a seca recentemente no Sul e no Nordeste ou a enchente no Norte. Sofremos a toda hora
com embargos de países como a Argentina, só pra
citar, mais uma vez, a crise que está levando à falência
produtores de suínos em todo o Brasil e não somente
nos Estados de maior concentração que são Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Aliás, todo esse temário foi levado hoje à Ministra
Gleisi Hoffmann, numa iniciativa louvável da Senadora
Lucia Vânia, que preside a Comissão de Infraestrutura
desta Casa. Eu fui lá, convidada pelo Senador Sergio
Souza, para levar à ministra, aproveitando essa audiência à Comissão de Infraestrutura, um problema
ligado à suinocultura, que está em crise. Se medidas
emergenciais não forem tomadas, em 30 dias haverá
quebradeira de milhares de pequenos e médios criadores do seu Estado São Paulo, Senador Suplicy, do
Paraná, do Mato Grosso, do Espírito Santo, de Minas
Gerais e outros Estados.
Mas vamos falar aqui de um exemplo que parece
a menina dos olhos do governo e, por que não dizer,
bastante caro ao nosso povo. A Copa do Mundo.
O Brasil se candidatou para ser o anﬁtrião da Copa
de 2014. Vencemos a escolha e comemoramos muito.
Mas talvez levamos muito tempo só comemorando e
não nos preparamos para arrumar a casa e evitar os
atropelos que estamos vendo agora.
O jornal O Estado de S. Paulo edição de maio
aﬁrmou que o governo admite que apenas cinco por
cento das obras da Copa do Mundo estão concluídas.
São estádios novos ou reformados, obras de melhoria
de mobilidade urbana e infraestrutura.
Estamos somente a 12 meses da Copa das Confederações, evento que serve de ensaio para o grande
torneio, a Copa do Mundo, que vai se realizar daqui a
exatos 24 meses.
Outros dados assustam: 41 por cento das obras
previstas nem sequer começaram, e só nove por cento
tiveram a licitação realizada. Dos 12 estádios sedes
da Copa de 2014, oito ainda não chegaram à metade

681

Junho de 2012

das obras. Aeroportos: das 31 obras previstas, apenas 18 foram iniciadas ou encerradas; os portos, das
sete obras portuárias previstas, três nem começaram.
Se não bastasse todos os problemas com a burocracia e projetos ineﬁcientes, as obras para a Copa
podem sofrer novos atrasos devido às denúncias de
corrupção envolvendo, por exemplo, a Construtora
Delta, que está sob investigação na CPI do Cachoeira.
Em Minas Gerais, a empreiteira que seria parte
central do esquema do contraventor Carlos Cachoeira
participa de importantes obras públicas. O Tribunal de
Contas daquele Estado já encontrou superfaturamento
de 350 por cento em material de construção utilizado
pela Delta em obras para a Copa.
No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, cidade
sede dos jogos, o ritmo das obras também é lento: seis
das dez obras de melhoria de trânsito para a Copa
ainda não saíram do papel.
E, entre as obras que estão paradas, ainda é
necessário realizar oito licitações, processo oﬁcial de
escolha das empresas que devem realizar as obras e
que, no Brasil, nunca foi um processo rápido e descomplicado. Por isso, precisaria de muita atenção e
não dos atropelos que irão acontecer na última hora.
Um exemplo: o projeto da Avenida Tronco, em
nossa Capital, Porto Alegre, ainda espera pela desapropriação de lotes para só então iniciar as obras de
construção de ciclovias e um corredor de ônibus.
Tanto atraso aumenta os prejuízos pelo descontrole dos gastos. A conta das obras para a Copa já
está em R$27,7 bilhões, segundo dados do Tribunal
de Contas de União.
É possível fazer uma comparação da Copa do
Mundo com a nossa economia. O Governo se aplicou,
concorreu e conseguiu a Copa para o Brasil. – ótimo,
festejamos e comemoramos –, mas não estávamos
preparados para o tamanho da responsabilidade.
O mesmo Governo se aplicou, trabalhou em políticas sociais e conseguiu aumentar o consumo e as
exportações de matéria prima, o que deu à economia
um fôlego nos últimos anos. Mas não nos preparamos
suﬁcientemente para atender ao aumento de demanda, do consumo, da circulação de mercadorias, não
melhoramos nossa infraestrutura, não reduzimos os
tributos, que encarecem o custo Brasil,
Corremos o risco de ter um lindo estádio de futebol, mas sem estacionamento organizado; um campo com grama importada, mas nada de transporte
decente para levar os torcedores até os estádios, um
estádio com um placar de alta deﬁnição, mas sem aeroportos eﬁcientes para receber os turistas. Há muitas
contradições. Hoje temos recorde de carros, mas não
temos vias programadas para atender à movimentação
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desses veículos, nem para aqueles de duas rodas, as
motocicletas. Não temos linhas de trens para que as
pessoas evitem usar os carros. Não temos transporte
de ônibus eﬁciente, de qualidade e barato.
A Presidente Dilma, Sr. Presidente Eduardo Suplicy, tem trabalhado, sim, para reduzir os efeitos da
crise econômica mundial sobre o nosso dia a dia e
alongar as consequências de um crescimento que levou o Brasil à sexta economia do mundo.
A Presidente da República sabe que é preciso
aumentar os investimentos nos nossos Estados e
melhorar nossa infraestrutura. Por isso, deverá anunciar, amanhã, a liberação de mais de R$10 bilhões
em linhas de créditos do BNDES para ﬁnanciar esses
investimentos por todo o Brasil, e a imprensa diz que
não está descartada a possibilidade de que esses
mesmos Estados sejam autorizados a tomar novos
empréstimos, se necessário.
Se conﬁrmada a decisão da Presidente, chega
numa hora boa, mas cabe a pergunta: será que os
Estados estão mesmo preparados para aumentar o
seu endividamento? Eu concordo com a proposta do
Senador Roberto Requião, muito inteligente por sinal,
que está propondo à Presidente Dilma Rousseff, Senador Eduardo Suplicy, que converta essa dívida dos
Estados numa espécie de parceria, e que o valor da
recuperação dessa dívida seja convertido em investimentos que o Estado realizará no mesmo montante.
Além disso, Governo Federal passaria a controlar o
trabalho descentralizado dos investimentos, Senadora
Vanessa Grazziotin. Penso que esse é um mecanismo
inteligente que o Senador Roberto Requião está encaminhando para o Governo e que poderá funcionar a
contento para, inclusive, resolver esses gargalos que
nós temos em toda a logística brasileira.
Com grande alegria, concedo um aparte à Senadora Vanessa Grazziotin.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Eu que agradeço o aparte que V. Exª me concede,
Senadora Ana Amélia e quero cumprimentá-la pelo
pronunciamento. Hoje, pela manhã, houve a reunião
da Comissão de Infraestrutura com a Ministra Gleisi, e
penso que todos, independentemente de partido político, Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas,
temos o entendimento da necessidade de o Governo
Federal ampliar os seus investimentos, principalmente
em infraestrutura. Concordo com o que V. Exª disse:
os esforços para não permitir que o Brasil se afunde
na crise causada pela Europa, pelos Estados Unidos,
têm sido importantes, entretanto insuﬁcientes. Ouvimos do próprio Presidente do Banco Central – não
nesta semana, porque não tive a oportunidade de
lá estar, mas num momento anterior – e do Ministro
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Guido Mantega que há necessidade de elevarmos os
investimentos em infraestrutura do Brasil. Temos que
sair dos 19% do PIB e chegarmos, no mínimo, a 25%,
Senadora. V. Exª e o Senador Requião têm falado com
muita frequência sobre isso, e eu quero somar a minha voz e os meus esforços aos que V. Exª tem demonstrado, porque esta é uma opinião não só minha,
mas do meu Partido: o Brasil tem necessidade, como
uma potência importante, uma Nação importante, de
ampliar os investimentos em infraestrutura. O mínimo
que o Brasil necessita é 25%. Então, esse movimento
que o Senado e a Câmara fazem – e V. Exª dá uma
grande força – é muito importante para fazer com que
o Governo Federal tome as decisões importantes e
necessárias. Parabéns pelo pronunciamento.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu
gostaria de agradecer a V. Exª, Senadora Vanessa
Grazziotin, por ter feito a lembrança – Senador Eduardo Suplicy, estou terminando – acerca da reunião de
hoje. Eu queria exaltar a qualidade da reunião liderada
pela Senadora Lúcia Vânia, porque, na Comissão de
Infraestrutura, que ela preside com muito zelo, muita
dedicação e competência, estavam lá, sim, os representantes da oposição – ela própria é do PSDB de
Goiás: estavam lá o Senador Jayme Campos, nosso
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais e o Senador Flexa Ribeiro, do PSDB do Pará. E o Senador
Blairo Maggi, ex-Governador do Mato Grosso, lembrou,
a propósito, que, quando houve a crise nos Estados
Unidos, o Governo Obama tratou de incentivar os investimentos públicos como forma de superar a crise. E
hoje os Estados Unidos conseguem mostrar números
e dados, conﬁrmando que o investimento público tem
uma eﬁcácia de longo prazo sobre a economia. Portanto, não só naquelas medidas de estímulo ao consumo, mas nesses investimentos a Presidenta Dilma
estará focada.
Também faço um registro da forma como a Ministra Gleisi Hoffmann, nossa colega aqui do Senado,
Senadora pelo PT do Paraná, tem sido zelosa no acolhimento das demandas que nós, Senadores, e também
os Deputados levamos a ela. Aproveitei para levar o
problema da suinocultura numa reunião em que era
para levar especiﬁcamente os problemas da logística
pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal.
Quero renovar também o que eu ouvi do Senador Valdir Raupp muito apropriadamente. Existem
dois tipos de crítica: a construtiva e destrutiva. O que
nós ﬁzemos lá foi exatamente levar ao Governo uma
posição de Estado. Todos os Senadores, de todos os
partidos, oposição e Governo estavam lá para ajudar,
porque, quando o Brasil vai bem, todo mundo vai bem,
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os brasileiros vão bem. E é por isso que nós estamos
lutando, pela responsabilidade que temos.
Então, eu queria alertar que todos esses investimentos não podem acontecer apenas num clima de festa,
não podem se transformar numa gastança sem controle.
É preciso ter o controle dos gastos e ter um tipo
de ﬁscalização que estabeleça como os gastos devem
ser feitos e onde o dinheiro será aplicado, investimentos,
como propôs, aliás, e eu me referi, o Senador Roberto
Requião em relação aos Estados.
(Interrupção do som.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Com
uma crise internacional além das fronteiras e desindustrialização dentro das nossas fábricas, o Brasil
não terá como suportar a ressaca que uma gastança
pode produzir. Incentivar o consumo é recomendar um
antitérmico para uma septicemia. Uma forte ressaca
econômica precisa de um tratamento intensivo e vigoroso, e acredito que a Presidenta Dilma está atenta e
fará isso. É a velha história do futebol: o bom jogador
tem um olho na bola e o outro no seu marcador. Nós,
daqui deste Plenário, estaremos com um olho nas medidas do Governo, outro observando como elas são
implementadas.
Muito obrigada, Senador Eduardo Suplicy, pela
extensão do meu horário neste pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Cumprimento a Senadora Ana Amélia pela análise que faz da conjuntura e das proposições que foram
levadas hoje à Ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Srª Senadora Vanessa Grazziotin, é responsabilidade agora da Presidência abrir a
ORDEM DO DIA
E informar que, como há medidas provisórias
trancando a Ordem do Dia, nós não examinaremos
qualquer proposição hoje, a não ser aquelas referentes
às inúmeras solicitações e requerimentos de Senadores que participarão, nos próximos dias, da Rio+20 e
que pediram a autorização devida.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
Item
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 560, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 560, de 2012, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da De-
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fesa, no valor de quarenta milhões de reais,
para o ﬁm que especiﬁca.
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 13, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 559, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 13, de 2012, que autoriza
a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS a adquirir o controle acionário da
CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D; institui
o Programa de Estímulo à Reestruturação e
ao Fortalecimento das Instituições de Ensino
Superior – PROIES; altera as Leis nºs 3.890A, de 25 de abril de 1961, 9.718, de 27 de
novembro de 1998, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.887, de 18 de junho de 2004,
10.883, de 29 de dezembro de 2003, 11.033,
de 21 de dezembro de 2004, 11.128, de 28 de
junho de 2005, 11.651, de 7 de abril de 2008,
12.024, de 27 de agosto de 2009, 12.101, de
27 de novembro de 2009, 12.429, de 20 de junho de 2011, 12.462, de 4 de agosto de 2011,
e 12.546, de 14 de dezembro de 2011; e dá
outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 559, de 2012).
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004
(Votação nominal)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda a
Constituição nºs 38, de 2004, e 86, de 2007)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004,
tendo como primeiro signatário o Senador
Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66,
da Constituição Federal, para estabelecer o
voto aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nºs 1.058, de 2006; 1.185,
de 2007; e 974, de 2010, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator Senador Antonio Carlos Valadares:
- 1º Pronunciamento: (sobre a Proposta
de Emenda a Constituição nº 38, de 2004),
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece;
- 2º Pronunciamento: (sobre a Emenda
nº 2, de Plenário, à Proposta de Emenda a
Constituição nº 38, de 2004), pela rejeição;
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- 3º Pronunciamento: (sobre as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 38, de 2004; e
86, de 2007, nos termos do Requerimento nº
701, de 2009), favorável à Proposta de Emenda a Constituição nº 38, de 2004, nos termos
da Emenda nº 3-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade da Proposta de
Emenda à Constituição nº 86, de 2007, que
tramita em conjunto.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 38, de 2004; e 86, de 2007)
Proposta de Emenda à Constituição nº
86, de 2007, tendo como primeiro signatário o
Senador Alvaro Dias, que altera o § 2º do art.
55 da Constituição Federal (determina o voto
aberto para a perda de mandato de Deputados e Senadores).
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 50, de 2006, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo
Paim, que inclui o art. 50A e altera os arts. 52,
55 e 66, da Constituição Federal, para estabelecer o voto aberto nos casos em que menciona,
terminando com o voto secreto parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 1º pronunciamento (sobre a Proposta):
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 1-Plen):
Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro, favorável, nos termos da Subemenda (Substitutivo),
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
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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
Terceira 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
REQUERIMENTO Nº 493, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 493, de 2012, do Senador Eduardo Lopes,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei da do Senado nº 169, de 2008, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 494,
de 2009; e 148, de 2011 (isenção de IPI em
bens adquiridos para serviços de reciclagem).
8
REQUERIMENTO Nº 494, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 494, de 2012, do Senador Eduardo Lopes,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei da do Senado nº 494, de 2009, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 169,
de 2008; e 148, de 2011 (utilização de aterros sanitários como fonte de energia elétrica).
9
REQUERIMENTO Nº 502, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 502, de 2012, do Senador Cyro Miranda,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei da do Senado nº 148, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs 718, de 2007; 169,
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de 2008; e 494, de 2009 (descarte de medicamentos de uso humano ou de uso veterinário).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO No 566, DE 2012
Senhor Presidente,
Tendo sido designado pela Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle (CMA), por meio da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e
das Olimpíadas de 2016 a participar de diligência da
Subcomissão em Belo Horizonte/MG, no dia 28-6-2012
(quinta-feira), que visa integrar as atividades do Plano
de Trabalho da Subcomissão e tem como objetivo acompanhar o andamento das obras relacionadas à Copa
do Mundo de 2014, requeiro, nos termos do art. 40, do
Regimento Interno do Senado Federal, a necessária
autorização para o desempenho da referida missão.
Sala das Sessões, de junho de 2012 – Senador
Blairo Maggi.
REQUERIMENTO Nº 567, DE 2012
Senhor Presidente,
Tendo sido designado pela Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), por meio da Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2012 e das
Olimpíadas de 2016 a participar de diligência da Subcomissão em Manaus/AM, nos dias 1 e 2 de julho do
corrente ano, que visa integrar as atividades do Plano
de Trabalho da Subcomissão e tem como objetivo acompanhar o andamento das obras relacionadas à Copa
do Mundo de 2014, requeiro, nos termos do art. 40, do
Regimento Interno do Senado Federal, a necessária
autorização para o desempenho da referida missão.
Sala das Sessões, de junho de 2012. – Senador Blairo Maggi.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão votados oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora
Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Agradeço a V. Exª, Senador Suplicy, por me conceder a
palavra, que pedi para registrar dois episódios muito
tristes para o meu Estado, para a minha cidade e para
mim particularmente.
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Quero registrar o falecimento, no último dia 8 deste
mês, portanto na última sexta-feira, de duas pessoas
amigas minhas, queridas, mas conhecidas de toda a
cidade de Manaus. Um é o Professor João Raimundo
de Freitas Barboza, conhecido por todos nós como
Professor Barbosão.
Companheiro militante da época em que atuei no
movimento sindical, na Associação dos Trabalhadores
em Educação, foi um militante sindical forte. Filiado
ao PSB – Barbosão, nas últimas eleições municipais,
todas, foi candidato a vereador, sempre muito bem votado, muito reconhecido na cidade de Manaus, visto
que havia um boneco com o seu nome. Ele deixa não
apenas saudade, mas também sua participação marcada na história da nossa cidade, do nosso Estado e,
principalmente, no movimento sindical dos trabalhadores na educação, dos professores.
Então, quero aqui prestar a minha solidariedade
a seus familiares, aos seus amigos, aos ﬁliados ao
PSB – que tinham no Professor Barbosão um grande militante.
Encaminho a V. Exª, Senador Suplicy, requerimento solicitando voto de pesar pelo seu falecimento.
No mesmo sentido, o segundo registro, também
triste, é do falecimento, também na última sexta-feira,
do Procurador de Justiça João Bosco Sá Valente.
O Procurador João Bosco Sá Valente, como
o Professor Barbosão, também faleceu vítima de
um ataque cardíaco fulminante, sem que ninguém
esperasse. Ele teve uma participação muito importante no Ministério Público do Estado do Amazonas,
visto que, entre tantos outros feitos, foi o criador do
Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime
Organizado. Através de sua atuação dedicada no
Ministério Público, conseguiu desbaratar uma série
de quadrilhas do crime organizado e fazer justiça
para muitas famílias.
Da mesma forma, encaminho, ao Ministério Público do meu Estado, aos familiares do querido e saudoso João Bosco Sá Valente, as nossas condolências
por sua passagem, seu falecimento.
Também encaminho a V. Exª outro requerimento para que sejam apresentados os nossos votos de
pesar pelo falecimento.
Foram duas grandes perdas que a minha cidade
de Manaus, nosso Estado teve na última sexta-feira.
Muito obrigado, Presidente Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os requerimentos de V. Exª serão devidamente considerados.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 568, DE 2012

Justiﬁcação

Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento do Professor João
Raimundo de Freitas Barboza, bem como seja encaminhada o referido Voto ao senhor Alexandre de Freitas Barboza (irmão), aos seus familiares e amigos no
seguinte endereço: Rua Emilio Moreira, 400, Centro,
69020-040, Manaus/AM.

Morreu na madrugada no dia 8 de junho de 2012,
vítima de uma parada cardíaca, o procurador de Justiça João Bosco Sá Valente, de 60 anos. O corpo do
procurador de Justiça foi velado no auditório do Ministério Público Estadual (MPE) e enterrado no cemitério
São João Batista.
O procurador estava internado desde o começo
da semana para tratamento de uma pneumonia. Na
madrugada desta sexta, ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.
Sá Valente foi uma das autoridades que mais
combateu as organizações criminosas no Amazonas.
Foi o promotor responsável pelo caso dos policiais
ﬂagrados atirando contra um adolescente, na Zona
Norte de Manaus, em agosto de 2010. Ele foi criador
do Centro de Apoio Operacional de Combate ao Crime
Organizado (CAO-CRIMO), do MPE/AM, e do Programa de Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas
(PROVITA). Desde dois 2004 era titular da 8ª Procuradoria de Justiça junto à Primeira Câmara Criminal.
Nascido em Manaus em 12 de outubro de 1951,
João Bosco Sá Valente formou-se em Direito, na Universidade Federal do Amazonas. Foi nomeado para
exercer o cargo de Promotor de Justiça de Primeira
Entrância no dia 28 de fevereiro de 1983. Começou a
carreira na Comarca do Município de Atalaia do Norte.
No ano seguinte, foi removido, pelo critério de merecimento, para a Comarca de Humaitá. Novamente promovido, em 1986, João Bosco passou a atuar como
Promotor de Justiça de 2ª Entrância.
Durante sua vida como Promotor foi designado
para atuar na 10ª Promotoria de Justiça, junto à 5ª Vara
Criminal e junto ao 1º Tribunal do Júri. Foi promovido
ao cargo de Procurador de Justiça da 7ª Procuradoria
de Justiça, com assento junto à 2ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado, em 1996. Em seguida,
foi removido para a 13ª Procuradoria de Justiça, com
assento à 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Amazonas, pelo critério de antiguidade.
Desde 2004, era titular da 8º Procuradoria de Justiça,
junto à 1ª Câmara Criminal.
Recebeu muitos elogios pela dedicação, assiduidade, competência e dignidade no exercício das funções, sobretudo no trabalho de implantação do Sistema
de Controle das Ações Penais e ainda pelo trabalho
desenvolvido pela Comissão Especial, que apurou a
prática de crimes de aborto na cidade de Manaus, e
pela retidão, honestidade, competência e absoluta abnegação administrativa e funcional ao longo de toda
sua vida, e, sobretudo, no período em que exerceu suas
funções à frente da Coordenadoria do Centro de Apoio
Operacional de Combate ao Crime Organizado e de

Justiﬁcação
Morreu na última sexta-feira, dia 8 de junho um
dos fundadores do PSB – no Amazonas, há 27 anos,
o professor de Matemática João Raimundo de Freitas
Barbozão, em decorrência de um infarto.
Militante político, mais conhecido como Barbozão,
participou de várias campanhas eleitorais tanto para
vereador de Manaus como para deputado estadual.
A bordo de seu inconfundível Fusca branco, com um
boneco amarelo orelhudo em cima, trajando uma camiseta vermelha, com as inscrições “40123, Barbozão
Deputado Estadual” ou “Barbozão Vereador”, o professor de Matemática João Raimundo de Freitas Barboza,
60, ﬁcou popularmente conhecido em Manaus, durante
o período das campanhas eleitorais.
Além da militância política, Barbozão também
era diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (SINTEAM), e por mais
de 10 anos lecionou nas escolas estaduais Adalberto
Vale, no Morro da Liberdade, e Nelson Alves Ferreira
– o Betanhão –, no bairro da Betânia, ambos na Zona
Sul de Manaus.
Revoltado com o rumo que tomou Manaus, o
professor pensava em legislar para seu povo. Porém,
a morte cruzou seu caminho e o levou antes mesmo
do início do pleito deste ano.
A campanha eleitoral deste ano, com certeza, não
será a mesma em Manaus, sem o brilho do bonecão
e fusquinha do professor Barbozão.
Neste momento de perda e dor, transmito meus
sentimentos a seus familiares e amigos.
Sala das Sessões, 14 de junho de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin PCdoB/AM.
REQUERIMENTO Nº 569, DE 2012
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de Voto
de Pesar pelo falecimento do Procurador da Justiça
João Bosco Valente, bem como seja encaminhada o
referido Voto aos seus familiares e amigos no endereço:
Rua Rio Purus, 121, Ed. Orquídeas, aptº 703, bairro:
Nossa Senhora das Graças – CEP: 69055-050, em
nome de sua viúva Amanda Martins Valente.
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Investigação Criminal. Sá Valente também projetou-se
com destaque na vida acadêmica e ministrou aulas
para alunos de curso de Direito em Manaus.
O Amazonas perde um grande proﬁssional João
Bosco foi um homem que sempre lutou pelo MP-AM,
a sociedade amazonense perde um grande protetor.
Bosco era um homem vocacionado para a defesa
dos interesses da coletividade e não abria mão deste
compromisso.
Neste momento de perda e dor, transmito meus
sentimentos a seus familiares e amigos.
Sala das Sessões, 13 de junho de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB – AM.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT –
SP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Eu havia avisado, Senador Pedro Simon,
que seria o próximo. O Senador Pedro Simon tem a
palavra, então.
A Senadora Lídice da Mata será a próxima oradora.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, se antiguidade tivesse peso, V. Exª
já devia estar nessa Presidência há muito tempo. Durante muito tempo, V. Exª era sozinho no PT aqui. Aliás,
diga-se de passagem, na minha opinião, V. Exª, sozinho na bancada do PT – dava muito mais trabalho do
que toda a bancada do PT hoje, que usa um discurso
muito bem diferente do de V. Exª.
Aliás, V. Exª e eu não fomos indicados para a CPI.
Eu sou capaz de desconﬁar que seja mais ou menos
pelo mesmo motivo. O comando do PMDB – no meu
caso, acha que já estou velho, superado, não reúno
as condições de ética, as condições da modernidade
que representa o comando do PMDB; então, não entro. E V. Exª, com toda a sua experiência, também não
está lá, não sei por que motivo, mas deve ser mais ou
menos igual.
Fizemos parte de comissões importantes no passado, mas eu tenho comparecido, tenho comparecido
porque acho ser obrigação minha estar ali, como cidadão, como Senador, e tenho tentado ajudar, colaborar
com o Presidente, pelo qual tenho muito respeito, pelo
Relator e pelos membros da Comissão. Ainda bem
que o senhor não apareceu lá hoje. Hoje, foi um dia
muito triste, muito triste, e não precisava ser um dia
tão triste como foi.
O Sr. Pagot, um homem controvertido, que eu não
conhecia pessoalmente, dá entrevista na revista IstoÉ
se colocando à disposição de vir falar na Comissão.
Eu, que podia ter pegado a entrevista e solicitar que

687

Junho de 2012

ele fosse convidado, telefonei para o Sr. Pagot e disso:
Olha, Sr. Pagot, vi a sua entrevista assim, assim, assim
e estou falando com o senhor porque queria saber o
seu pensamento. A primeira coisa que ele fez questão
de dizer com relação à revista e entrevista é que não
aceitava – e estava falando com a direção da revista
– porque em nenhum momento ele fez aquelas declarações contra a Comissão: “Quero falar, tenho muita
coisa para falar, mas tenho certeza de que não vão
me convocar porque têm medo de me convocar.” Ele
fez questão de dizer e eu comuniquei à Comissão que
não era absolutamente aquilo, não era exato, que não
era nesse sentido que ele queria vir. Ele fez questão
de dizer a mim – e eu disse na Comissão – que ele
também não era uma bomba atômica que podia explodir e que todo mundo estava assustado quanto ao
que ele ia falar ou deixar de falar. Ele não vinha com
outra intenção senão a de analisar o debate.
O Dnit é o órgão que tem mais dinheiro no governo, que mais gasta e ele está a par de analisar, não no
sentido apenas de analisar as coisas como eram, mas
no sentido de ajudar em termos de futuro.
Ontem, comuniquei à Comissão e hoje a Comissão se reuniu. Dois requerimentos: convocação do Sr.
Pagot, já que ele estava se oferecendo; e a convocação do Sr. Cavendish, da empresa que o Governo veio
considerar como uma empresa inidônea. A empresa
foi considerada inidônea, já foi aprovada abertura das
contas da empresa Delta e havia um requerimento
convocando o Sr. Cavendish. Para surpresa, ambos
os requerimentos foram rejeitados. Ambos os requerimentos foram rejeitados!
Em compensação, foi aprovado o requerimento
para vir a esposa do Sr. Cachoeira. Pegou moda! V.
Exªs lembram que a CPI do Impeachment era a esposa do Sr. Pedro Collor, D. Thereza, uma senhora muito
bonita, que realmente empolgou a Comissão; mas não
empolgou tanto a tempo de nós, naquela época, a convocarmos para qualquer coisa. Pois agora a esposa
do Sr. Cachoeira é convocada. Aliás, a notícia não diz
por que ela é convocada nem para que é convocada.
Agora, o Sr. Pagot e o Sr. Cavendish não são
convocados. O requerimento era para convocar, para
hoje se fazer uma convocação. Aí o Relator disse o
seguinte: “Não, acho que poderá, que deverá ser convocado, mas em uma outra oportunidade. Agora não
é a oportunidade.” Isso com relação ao Sr. Pagot e ao
Sr. Cavendish. Falei: tudo bem. Então, vamos fazer o
seguinte: convocamos o Sr. Pagot e convocamos o
Sr. Cavendish, mas não para amanhã, para depois de
amanhã. E ﬁca nas mãos do Relator dizer qual será a
época e a oportunidade em que eles deverão vir depor.
Essa seria uma decisão racional, lógica. Nenhum dos

688

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dois lados ganhava e nenhum dos dois lados perdia.
Não seria uma decisão política no sentido de ser contra ou a favor, mas era, repito, uma decisão racional.
Fui, inclusive, ao Relator, pessoalmente, dizer: olha,
Sr. Relator, acho que a decisão é essa. Aprovamos o
requerimento de convocação do Sr. Pagot, mas você
ﬁca com a responsabilidade de dizer a época que quer
que ele venha, quando ele deve vir. Não aceitaram. E o
requerimento de convocação do Sr. Pagot foi rejeitado
e o requerimento de convocação do Sr. Cavendish foi
rejeitado. Foi uma pena.
O ilustre Deputado Vaccarezza fez um discurso
muito duro contra a convocação. Duro! Contra a convocação! Eu gosto do Deputado Vaccarezza, tenho muito
respeito por ele, tanto que disse pessoalmente a ele:
olha, Deputado, o senhor não calcula a infelicidade
do pronunciamento que o senhor está fazendo agora.
Nós estamos vivendo na Comissão, neste momento, um momento muito ruim na vida do PT. Talvez
o PT marque essa data na sua história. Foi lá, naquele
dia 14 de junho, na reunião da CPI, que o PT realmente
mudou – posição que ele nunca tomaria. Um partido
como o PT – com a história, com a biograﬁa do PT –
votar contra a vinda do Sr. Pagot e do Sr. Cavendish?
O Sr. Cavedish é aquele que disse, numa entrevista,
que ele faz o que quer, convoca o que quer, compra
quem quer. Por R$7 milhões, ele pega o Senador que
quiser. Já lhe ofereceu, Senador? A mim, não. Por
R$30 milhões, ele aprova projeto da bandalheira que
ele quiser. Não acharam esse motivo para vir.
Então, dizia eu ao Vaccarezza, ao Deputado: este
dia vai ﬁcar marcado, porque uma coisa é o PT chegar
no Governo e ser diferente do que era na oposição. O
partido do Governo é o partido do Governo. Às vezes
tem que engolir sapo. Uma coisa é fazer um discurso
de oposição, duro, radical, violento, como o PT fazia, e
outra coisa é estar no Governo. Uma coisa é estar na
oposição, ver os trabalhadores sem terra reivindicarem
terra, fazerem invasão e o PT vir e cobrar: Tem que dar
terra! Que barbaridade! E outra coisa é o PT estar no
Governo e o juiz mandar tirarem os trabalhadores da
terra e ele ter que fazer alguma coisa.
Isso tudo é compreensível. Mas uma posição
como essa, do Sr. Pagot se oferecer para depor e dizer que tem muita coisa para contar... Reparem! Então,
não é uma testemunha como o Cachoeira que vem e
não diz nada e ganha um habeas corpus do Supremo
para não falar, para não abrir a boca. O Sr. Pagot quer
vir, que quer falar...mas não querem que ele fale. E a
boataria é que, se vier o Pagot e se vier o Cavendish,
muitos de nós podem aparecer aí com o nome envolvido em não sei o quê.
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Aliás, sobre isso o Miro fez um requerimento
muito duro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Permita-me, Senador Pedro Simon, queria anunciar que, ouvindo o seu pronunciamento estão os alunos do curso de Relações Internacionais da
Universidade Federal de Uberlândia, que estão aqui
aprendendo muito com V. Exª, um dos Senadores de
história mais brilhante e que tem digniﬁcado o Senado
Federal, do PMDB do Rio Grande do Sul.
Sejam bem-vindos todos aqui.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Em assuntos internacionais os senhores têm muito a
aprender mesmo.
O Brasil, infelizmente, está no topo da corrupção
não punida. O mal no Brasil não é que haja mais corrupção do que qualquer outro país do mundo. É que
em qualquer outro país do mundo civilizado, quem
comete uma bandalheira é processado e vai para a
cadeia, seja rico, seja pobre. Aqui pobre e ladrão de
galinha não precisa nem de justiça, vai para a cadeia
direto. Agora, quem é rico e tem dinheiro para pagar um
bom advogado. Esse que está aí pegou o ex-Ministro
da Justiça... é verdade que pagou R$15 milhões mas
está ganhando tudo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu recomendo, se me permite, a vocês que
possam ouvir até que ele complete a análise que está
fazendo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Sugiro
ao professor ou à diretora que os está orientando que,
agora, já que ouviram a primeira parte, que completem. Ouçam o pronunciamento completo, porque vão
gostar. Não é todo dia que há aqui um pronunciamento com o conteúdo de tanta experiência e importante
para o Brasil.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mas,
Sr. Presidente, o Deputado Miro Teixeira entrou com
um requerimento hoje na Comissão: “Sr. Presidente,
requeiro a esta Presidência que seja solicitado às Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
informações sobre a existência de missão especial de
Senadores e Deputados a países africanos, em especial a Uganda.”
Ele entra com esse requerimento dizendo que teria havido um almoço em Paris com o Sr. Cavendish e
alguns parlamentares. E ele levanta interrogações de
suspeições exatamente sobre essa matéria. Repare V.
Exª que essa vai ser matéria de manchete amanhã, e
a resposta é que o Senado não quis convocar.
Mas eu dizia ao ilustre líder Vacarezza: esse teu
discurso de hoje, Vacarezza, vai entrar para a tua biograﬁa, vai te acompanhar para o resto da tua vida. Ama-
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nhã, tu vais ser candidato a governador de São Paulo,
ou a Ministro, a não sei o quê, e esse discurso vai te
acompanhar. Porque esse discurso vai marcar época,
esse discurso vai ser sempre aquele: “Foi naquele dia,
no dia 14, que o PT rasgou tudo que é compromisso
com a sua biograﬁa e convocou a esposa do Cachoeira e não convocou o Sr. Pagot e o Sr. Cavendish”.
E olha, Vacarezza, na hora de ser líder do Governo, a Presidente te veta; na hora de ser relator da
comissão, a Presidente te veta, e, na hora de fazer um
discurso maluco que nem esse és tu que vais fazer?
Por que tu? Vota como todo o mundo votou. Agora, fazer esse teu discurso, eu não consigo entender! Não
consigo entender onde é que tu estás para fazer... A
responsabilidade vai ser tua!
Eu, aqui da tribuna, volto a dizer e pedir aos
membros da Comissão, ao Relator e ao Presidente...
Eu acharia até que o Sr. Presidente e o Sr. Relator poderiam dar uma notícia ainda hoje à opinião pública
para que saísse amanhã junto com a notícia da negativa. Eu falei com o Líder do Governo e o Senador
me disse que a bancada estava muito magoada com
o requerimento pedindo para convocar a Presidente
da República. Eu respondi a ele que estava preparado
para encaminhar protestando contra o requerimento.
Eu achei que era uma provocação, nós não temos
competência para isso; não há argumento nesse sentido, apenas no sentido de tentar denegrir a imagem
da Presidente na hora em que vêm ao Brasil cerca de
cento e tantos Ministros e Presidentes da República e
reis de tudo quanto é lugar, uma manchete que nem
essa! Foi unanimidade a rejeição desse requerimento. Todos! Inclusive, o autor ﬁcou todo encabulado e,
a pedido de todos, o Presidente inclusive não pôs em
votação, retirou por conta própria: “Não aceito. Recuso
a apreciação deste requerimento, porque não é justo.”
Então, por que nós não ﬁzemos a votação normal? A votação para a convocação do Sr. Pagot e do
Sr. Cavendish. O Relator disse que mais tarde ele vai
decidir a época e a oportunidade. Então, por que não
votamos a favor da convocação com um adendo que
não é para amanhã? O Relator vai discutir a época
em que ele deverá vir. Essa seria a resposta normal,
essa seria uma decisão política, tática, inteligente e
que não teria o desgaste que vai ter isso que vai acontecer. Se convocasse o Sr. Pagot, se convocasse o Sr.
Cavendish hoje! Mas não para amanhã, nem para depois de amanhã. Ficava o Relator com o que ele está
dizendo, ou seja, fazer a convocação quando achar o
momento oportuno.
Faço um apelo ainda agora. Há um movimento – o Deputado Miro está à sua frente – no sentido
de convidarmos o Sr. Pagot para vir depor perante o
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grupo da Comissão Parlamentar de Inquérito e outros
parlamentares que queiram assistir ao depoimento.
É duro, não é, Sr. Presidente? De repente, numa
sala do Senado, vamos reunir um grupo de Senadores e de Deputados e dizer: “Esses aceitaram fazer a
reunião e vão ouvir o Sr. Pagot”. Como é que ﬁca a
Comissão Parlamentar de Inquérito? Como é que vai
ﬁcar o Congresso Nacional?
O Miro, inclusive, convidou-me para presidir a
reunião, e eu disse que dela aceitava participar, mas
que não aceitava presidi-la porque era uma afronta
à direção do meu Partido. Mas isso é algo que pode
acontecer.
Por isso, acho que o Presidente e o Relator da
Comissão devem fazer hoje uma manifestação à imprensa. Na verdade, na verdade, nós vamos convocar
o Sr. Pagot e o Sr. Cavendish logo ali, quando se achar
a oportunidade necessária. Acho isso importante.
Acho que o que o Sr. Miro falou... E, cá entre nós,
o Deputado Miro Teixeira é o que conheço de melhor,
e V. Exª sabe disso, na história da Câmara dos Deputados. São dez mandatos de grande competência, de
grande capacidade! Em termos de comissão de inquérito, de investigação, ele é um proﬁssional fora de
série! É fora de série!
Na CPI do impeachment, lá pelas tantas, o Dr.
Brizola estava meio assim... Tática e estrategicamente para ele, não era interessante o Collor sair, porque,
saindo o Collor, mudava o panorama, e, ﬁcando desmoralizado o Collor, melhor ﬁcava a situação para ele.
O futuro provou que eu estava certo: a cassação do
Collor terminou complicando a vida do Brizola como
candidato à presidência. E, na hora da votação, ele
falou para o Miro que o Miro não podia votar, mas o
Miro disse: “Eu vou votar. Eu lhe obedeço, o senhor é
o meu chefe, mas eu vou votar, porque não há como
não votar”. E votou. A única concessão que se fez, a
pedido de Brizola, foi a de se acrescentar no relatório,
quando se falasse em corrupção, o nome do Quércia.
Foi uma exigência que o Dr. Brizola fez, para, de certa
forma, não mostrar que ele abria mão de tudo. E aí o
Miro votou, e foi aprovado o relatório da maneira que
deveria ser.
Mas é o Miro, com essa responsabilidade e com
essa seriedade que tem, que fala dessa reunião, de
cuja existência eu nem sabia. Quando ele falou isso
no plenário da Comissão, pensei que era aquele célebre jantar, que não se deu em Paris, mas em Mônaco.
A imprensa toda publicou as fotograﬁas. Mas não se
tratava daquele jantar. Era um almoço que teria sido
feito em Paris com o Sr. Cavendish, sem o Governador
do Rio, e com um grupo de Senadores e Deputados.
O que é? Não sei. Mas ele fez a aﬁrmação e, mais do
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que isso, entrou com um requerimento ao Presidente
do Congresso e ao Presidente da Câmara, solicitando
os nomes de certas pessoas que teriam viajado não
sei para onde e participado dessa reunião.
Então, numa hora rejeitam o Pagot, que quer vir,
que se oferece para vir. Outra hora, rejeitam o Cavendish, que diz que, com R$7 milhões, ele compra o Deputado e o Senador que ele quiser e que, com vinte,
ele aprova o que ele quiser.
Em outra hora, convocam a esposa do Sr. Cachoeira, a musa da CPI, segundo diz a imprensa. Para
quê? Eu também não sei. É a única das convocadas
da qual aparece uma fotograﬁa enorme, bonita. E até
acho que seria interessante conversar com ela, mesmo
que ela nada tenha a dizer. Olhar mulher bonita não
é pecado. Mas é só para isso também, porque outra
razão não vejo.
E, lá pelas tantas, rejeitam o Sr. Pagot e rejeitam
o Sr. Cavendish.
O senhor sabe a luta que ﬁzemos nesta Casa para
criarmos a CPI dos corruptores e para criarmos a CPI
das empreiteiras. Foram mais de dez anos. Eram feitos
requerimentos e mais requerimentos, com assinaturas,
e, daí a pouco, retiravam as assinaturas. E não se fez
a convocação. Nós não conseguimos até hoje nesta
Casa fazer uma CPI para fazer levantamento de corruptor! Corrupto existe de montão! Deputado, Senador,
Prefeito, Governador, Presidente da República, muita
gente foi envolvida. São os corruptos. Para investigar
corruptor, não foi feita uma CPI, uma investigação no
Congresso!
De repente, aparece uma, não feita por nós, mas
pela Polícia Federal. A Polícia Federal mostra os dados
da tal de Delta, mostrando que a tal de Delta é um escândalo. De repente, surgiu aí uma empresa que é a
madrasta do PAC ou o padrasto do PAC. Mostrava-se
isso. De repente, aparece o BNDES, e, até hoje, não se
entende direito o que ele foi fazer no açougue que se
transformou no maior frigoríﬁco do mundo. De repente,
o Meirelles aparece como presidente do frigoríﬁco, e,
de repente, o Meirelles e o frigoríﬁco compram a Delta.
Eu tiro o chapéu para o Governo. O Governo, com
a decisão, com a determinação de fazer investigação
e de dizer que a Delta era uma empresa inidônea –
portanto, durante dois anos, a Delta não pode fazer
nenhum novo contrato de empreiteira com o Governo
Federal, com governos estaduais ou municipais –, fez
seu papel, e suspenderam isso. Isso não aconteceu.
Essa Delta, o Governo a considera inidônea.
Nessa Delta, o BNDES estava entrando, mas dela saiu
correndo. E não se abrem as contas do seu presidente,
que não é convocado a vir depor. Abrem-se as contas
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da Delta, mas as do seu presidente não. A CPI não o
convida a vir depor e a contar sua história.
Eu não estou pedindo isso, Sr. Presidente, em
primeiro lugar, porque ele não ia contar, mas pode
aparecer nas gravações qual é o Senador e qual é
o Deputado que, com R$7 milhões, ele compra e faz
o que bem entende. Isso ﬁca em cima da cabeça de
todos nós.
O que sai da reunião de hoje é que o Parlamento, a CPI ﬁcou assustada com a possibilidade de o
Sr. Cavendish falar quais são os caras. Até não digo
que ele vai falar. Ele não vai falar, mas, de repente,
nas gravações, abrindo o sigilo, daqui a pouco, pode
aparecer o nome de fulano, de beltrano e de sicrano.
Aliás, é o que se diz.
Por que se ouviram os Governadores? Tranquilos,
serenos, ouviram os Governadores. Nenhum Governador viria aqui para falar mal de Senador, nem de Deputado Federal. Nenhum Governador viria aqui... Vieram
para se defender e, aliás, saíram-se bem, mas não viriam aqui para querer envolver a, b ou c. Então, vieram.
Por que o Sr. Pagot e o Sr. Cavendish não podem
vir? Porque, de repente, pode aparecer o nosso nome
ali. De repente, nós podemos aparecer nessa questão.
Por isso, não os tragam!
Hoje, meu querido Presidente, é um dia muito
triste para o PT. É um momento que marca. Hoje, dia
14 de junho, a decisão do PT foi contra toda a sua
biograﬁa, contra toda a sua história, contra toda a sua
trajetória. A decisão de hoje foi de um partidozinho que
chega ao Governo e que se acomoda, que não tem
ética, que não tem diálogo, que não tem história, que
não tem biograﬁa, que não tem nada.
Sei que a inﬂuência de V. Exª no comando do PT
é mais ou menos igual à minha no PMDB: é pouca.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Permita-me, Senador Pedro Simon, dizer,
primeiro – V. Exª mencionou –, que, antes de iniciar
a CPMI, eu me coloquei à disposição do Líder e do
Partido para ser membro, em que pese o fato de eu
participar, como V. Exª, de um número muito grande de
Comissões. E já estou com o tempo superatarefado.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mas
eu, com 82 anos, posso até dizer que já estou velho,
cansado, mas V. Exª é um guri. V. Exª é moço e não
pode usar esse argumento.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Não fui indicado para o Conselho de Ética ou para a CPMI, mas, se eu pudesse fazer uma
recomendação hoje aos companheiros Senadores e
Deputados do PT – eu levantaria o argumento de que
ainda fossem ouvidos o Sr. Pagot e o Sr. Cavendish.
Ouvindo-se o Relator, que, em algum momento, disse
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que seria positivo ouvi-los, penso que a CPMI deveria ouvi-los, sim. Eu só queria transmitir isso a V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Esse é o Senador Suplicy. Aconteça o que acontecer
é o pensamento do Senador Suplicy. Acha que não é
hoje, mas espera que o Relator, em determinado momento, entenda que deva convocá-los.
Meus cumprimentos! É o que eu penso. Repare
V. Exª que a tese que defendi lá é exatamente a tese
que V. Exª está defendendo.
Agora, aqui, faço um apelo do fundo do coração,
com a maior sinceridade. Presidente e Relator da CPI,
os senhores têm autoridade para dar uma nota esclarecendo isso, dizendo: “Queremos dizer que, com relação
à votação efetuada na Comissão hoje, realmente se
rejeitou a convocação do Sr. Cavendish e do Sr. Pagot,
como queria o requerimento. Mas, nas condições de
que falou o Relator, não agora, isso virá oportunamente. Então, na verdade, não foi rejeitada a convocação.
Ela foi protelada para outra data”.
Eu acho que uma nota dada hoje pelo Presidente e pelo Relator seria realmente muito adequada. Se
isso não acontecer, eu não sei... O Sr. Pagot é que
está com a palavra. Mas, se ele aceitar, o Deputado
Miro Teixeira e um grupo muito grande de Deputados
e de Senadores estão dispostos a fazer uma reunião
especialmente para ouvi-lo. E V. Exª há de concordar
comigo que essa reunião, feita por membros da Comissão e por uma inﬁnidade de parlamentares fora da
Comissão, vai ter uma repercussão muito mais pesada e muito mais dura do que um depoimento normal.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
O desgaste do Governo será maior se não aceitar o
meu apelo.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente. E me sinto bem
representado por V. Exª, inclusive na Presidência, lugar
do qual V. Exª está cada vez mais afastado, porque,
cada vez mais, o PT que está aí se diferencia do seu PT.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Cumprimento o Senador Pedro Simon pelo
seu pronunciamento de grande experiência e peso na
história do Senado Federal.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Sr. Presidente, eu queria pedir a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
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sidente, eu gostaria de encaminhar um requerimento
à Mesa nos seguintes termos: “Requeiro, nos termos
dos arts. 218 e 221 do Regimento Interno do Senado
Federal, inserção em Ata de voto de profundo pesar
pelo falecimento, ocorrido no dia 13 de junho de 2012,
do advogado Cyro Duarte Filho, com apresentação de
condolências à família do falecido”.
Justiﬁco esse pedido pelos relevantes serviços
prestados pelo Dr. Cyro Duarte como advogado e como
maçom atuante e destacado.
O Dr. Cyro Duarte teve relevantes serviços em
obras assistenciais da Maçonaria, tendo sido membro de várias lojas maçônicas do Grande Oriente do
Brasil, Deputado Federal por inúmeros mandatos na
Soberana Assembleia Federal Legislativa do Grande
Oriente do Brasil.
Por todos esses serviços prestados, o ilustre maçom Cyro Duarte Filho merece as nossas homenagens.
Daí a razão do requerimento.
Comunico também que seu corpo será velado
na Loja Maçônica Aurora de Brasília.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Mozarildo Cavalcanti, o requerimento referente ao voto de pesar pelo falecimento do
Sr. Cyro Duarte Filho já está encaminhado à Mesa e
será devidamente considerado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 570, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata
de Voto de profundo pesar pelo falecimento, ocorrido
no dia 13 de junho de 2012, do advogado Cyro Duarte Filho, com apresentação de condolências à família
do falecido.
Justiﬁcação
O Voto de pesar, ora pleiteado, justiﬁca-se pelos
relevantes serviços prestados como advogado e maçom atuante e destacado.
O Sr. Cyro Duarte teve relevantes serviços em
obras assistenciais da Maçonaria, tendo sido membro de várias Lojas Maçônicas do Grande Oriente do
Brasil, Deputado Federal por inúmeros mandatos na
Soberana Assembleia Federal Legislativa do GOB.
Por todos os serviços prestados, pelo distinto
Maçom, a família merece, portanto, as condolências
desta Casa.
Sala das Sessões, 14 de junho de 2012. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Senadora Lídice da Mata, o Senador Wellington
Dias chegou aqui. Seria a vez dele, mas eu lhe falei
que eu já havia anunciado o seu nome. A senhora
pode vir à tribuna.
Depois, vou ler um requerimento que está sobre
a mesa.
Senadora Lídice da Mata, concedo a palavra a
V. Exª.
Em seguida, o Senador Jayme Campos falará pela Liderança. Depois, terá a palavra o Senador
Wellington Dias.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente,
quero agradecer a gentileza, o cavalheirismo do grande
Senador do Piauí e ex-Governador Wellington Dias. Na
verdade, cedi o meu tempo ao grande Senador Pedro
Simon, que acabou de falar.
Sr. Presidente, gostaria de, na tarde de hoje, fazer um registro da viagem que eu e a Senadora Vanessa Grazziotin ﬁzemos, durante a semana passada,
para os Estados Unidos, nas cidades de Washington e
Nova York, onde estivemos, como membros da CPMI
do Tráﬁco de Pessoas – a Senadora Vanessa, Presidente; eu, Relatora –, em contato com as autoridades
daquele país, do departamento de estado, discutindo
e conhecendo a legislação de enfrentamento do tráﬁco
de pessoas nos Estados Unidos. Tivemos, além das
autoridades que viabilizam a prevenção e a repressão
ao tráﬁco de pessoas e à criminalização, um contato
muito rico, Senadora Ana Amélia, com as organizações
não governamentais daquele país.
E o destaque que faço – a Senadora já pôde falar
ontem, a nossa Presidente – é para a necessidade de
que o Brasil possa ter uma legislação especíﬁca para
o enfrentamento do tráﬁco de pessoas. Este vai ser o
esforço do relatório que estamos preparando: oferecer
ao Senado Federal uma nova legislação para o enfrentamento do tráﬁco de pessoas.
Que nessa legislação nós possamos dar conta
também da proteção às vítimas que são traﬁcadas.
Essa compreensão de que as pessoas traﬁcadas são
vítimas precisa estar expressa numa legislação e numa
ação permanente, intensa, de governo, de política pública, para que elas sejam acolhidas.
Quem são as vítimas? As vítimas são mulheres,
em geral muito jovens, meninas, adolescentes, que
são traﬁcadas do Brasil e de outros países, principalmente da América do Sul e da América Central, para
a exploração sexual nos países mais desenvolvidos.
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São vítimas também trabalhadores, homens que são
traﬁcados para, nos países desenvolvidos, realizarem
trabalho forçado, trabalho semiescravo ou trabalho escravo, como caracterizamos aqui no Brasil.
As vítimas são também crianças, meninos ou
meninas sequestradas para os mais diversos ﬁns,
desde o tráﬁco de órgãos a qualquer outro tipo de crime hediondo, porque se parte do princípio, inclusive,
de que o sequestro de crianças é um crime hediondo.
Ora, o Brasil, que, durante muitos anos, tem sua
população vitimada por esse tipo de tráﬁco, principalmente o tráﬁco de mulheres para países europeus,
com ﬁns de exploração sexual, hoje começa também
a receber populações do entorno – que são vítimas –,
tanto para os mesmos ﬁns de que as nossas mulheres
e jovens são vítimas nos países desenvolvidos, quanto
para o trabalho forçado, degradante, em condições indignas, para o qual muitos homens de países vizinhos
vêm, como a grande imprensa brasileira já registrou.
A Rede Globo, mais de uma vez, fez reportagem
sobre a situação do tráﬁco de trabalhadores bolivianos para a indústria em nosso País, inclusive para a
indústria de confecções.
É preciso, portanto, que o Senado se debruce
sobre esse assunto, na defesa da nossa população e
na penalização do crime do tráﬁco de pessoas.
Atualmente, o Código Penal brasileiro prevê o crime apenas nos casos do tráﬁco de mulheres com ﬁns
de exploração sexual, não prevê a amplitude maior que
o tráﬁco tem hoje no País e no mundo. E é indispensável que o Governo brasileiro tenha uma política forte
de acolhimento e proteção àquelas vítimas do tráﬁco.
O destaque da nossa viagem, sem dúvida nenhuma, foi conhecer a rede de proteção ao tráﬁco de
pessoas, à violência doméstica, de proteção à mulher e à criança que sofrem violência naquele país.
Há realmente uma política avançada de proteção nos
Estados Unidos, que é praticada pelas organizações
não governamentais daquele país, ﬁnanciadas pelo
governo – seja ele federal, estadual ou municipal –,
que, em parceria, ﬁnancia programas de acolhimento
para garantir proteção a essa população.
Isso é muito importante ressaltar, caro Senador
Eduardo Suplicy, V. Exª que aqui representa há muitos
anos a aspiração e a prática dessas organizações não
governamentais em nosso País.
O que temos visto aqui é o ataque às organizações não governamentais, como se elas não tivessem
legitimidade. Aquilo que no Brasil é uma exigência
nossa que seja uma política de Estado, realizada pelo
Estado, como a manutenção dos abrigos para as populações violentadas, para as crianças nas ruas, para
as mulheres que sofrem violência doméstica, para a
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família que sofre a violência doméstica, para a grande
maioria da população brasileira que vive sob algum
tipo de violência ou de vulnerabilidade, nos Estados
Unidos ela é quase que totalmente executada pelas
organizações não governamentais.
Eu acho que precisamos observar essa rede de
proteção para propor ao Governo brasileiro, em nosso relatório, uma intensiﬁcação da parceria com as
organizações não governamentais do nosso País, no
sentido de fazer possível uma política de acolhimento
das pessoas que são traﬁcadas e que na sua maioria
são mulheres ou crianças, homens, meninos ou meninas, jovens em situação de completa vulnerabilidade.
Muitas delas fogem das suas casas como reação à
violência doméstica a que são submetidas.
Portanto, essa questão, que, no geral, nos parlamentos tem sido foco da preocupação das mulheres, porque as mulheres são vistas como as grandes
responsáveis ou, quem sabe, para alguns, as únicas
responsáveis pela manutenção do chamado núcleo familiar e sobre elas cai a carga do resultado dessa ação
de criação, de formação dos ﬁlhos, então, em geral,
os homens, no Parlamento brasileiro, não discutem a
questão; repetem um pouco o que é a prática de muitos deles nas suas vidas pessoais: família é questão
para as mulheres.
Eu me lembro que, no tempo antigo, os homens,
muitas vezes pais de família, quando os meninos se
davam bem, diziam: “Olha, o nosso ﬁlho é um doutor,
é um médico, é um engenheiro”, mas quando tinham
algum problema, que não estavam estudando, olhavam para a mãe e diziam: “Olha como se comporta o
‘seu’ ﬁlho”.
Então, sobre os ombros da mulher, especialmente
da mulher brasileira, dessa mulher que hoje signiﬁca
30% das cheﬁas de família deste País, há uma sobrecarga de responsabilidade na proteção dos ﬁlhos. Precisamos de políticas públicas que garantam a essas
mulheres a possibilidade de criarem seus ﬁlhos com
dignidade. Para tanto, precisamos ter abrigos, precisamos ter políticas públicas de inclusão dessa população
que, muitas vezes, é jogada nas ruas, mãe e ﬁlhos, por
uma atitude de agressão do seu companheiro, do seu
marido, agressão doméstica, que, graças a Deus, hoje,
no Brasil, já pode ser punida, pela Lei Maria da Penha.
Mas se nós temos uma Lei Maria da Penha, ela
só pode e só vai se tornar realidade se houver, ao lado
da Lei Maria da Penha, uma ampla e radical política
de acolhimento e de proteção daqueles que sofrem e
que são vítimas da violência doméstica em nosso País.
Portanto, quero dizer da satisfação que tivemos,
eu e a Senadora Vanessa Grazziotin, de participar
desse programa, de poder trocar ideias e conhecer de
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forma mais profunda a legislação de um país que tem
tradição no trato dessa questão. Isso nos dá a oportunidade de oferecer ao Senado uma nova proposta, a
proposta de uma nova legislação que possa dar conta
da seriedade e da preocupação que o Senado brasileiro tem com a questão.
Por último, Sr. Presidente, queria também registrar aqui o que foi divulgado no dia 12 de junho último, que foi o Dia de Combate ao Trabalho Infantil. Na
última terça-feira, o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística (IBGE) divulgou dados, com base no Censo Demográﬁco 2000/2010, que registram a situação
do trabalho infantil no Brasil.
O dado geral é positivo: entre 2000 e 2010 houve
uma redução, no País, de 13,44% do trabalho infantil
na faixa etária de 10 a 17 anos. Entretanto – vejam
bem a gravidade do assunto –, entre crianças de 10 a
13 anos, o indicador aumentou. O indicador aumentou
justamente na faixa etária de maior vulnerabilidade:
entre crianças de 10 a 13 anos. O indicador aumentou
1,56% na última década.
Outro dado positivo, embora qualquer indicador de
trabalho infantil seja ruim, é que em todos os Estados
da região Nordeste houve redução, o que demonstra
o esforço dos governos de uma região que é a região
mais pobre e sofrida deste País para superar essa diﬁculdade da nossa população em vulnerabilidade, que
é a população infanto-juvenil do nosso País.
Recentemente, no mês de abril, tive oportunidade de participar, como Coordenadora da Frente Parlamentar pelos Direitos da Criança e do Adolescente,
do Encontro Sub-Regional Tripartido sobre Trabalho
Infantil, realizado em Cabo Verde, na África, a convite
da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O encontro serviu como preparação para a 3ª Conferência
Global sobre Trabalho Infantil, que o Brasil sediará no
próximo ano.
Essa conferência global acontecerá no Brasil,
provavelmente aqui em Brasília, e, a partir do momento da realização dessa conferência da OIT em Cabo
Verde até a conferência global no próximo ano, ocorrerá uma grande mobilização, saindo do meu Estado
da Bahia e percorrendo todos os países africanos até
voltar ao Brasil, numa jornada de combate ao trabalho
infantil, que deve se transformar num grande momento
de mobilização internacional para que possamos, em
plena crise que o mundo passa, compreender que a
população adulta tem que ser a responsável pela proteção, pelo acolhimento e pela formação das nossas
crianças, adolescentes, futuros jovens e trabalhadores
do nosso País.
Portanto, Sr. Presidente, quero ressaltar aqui essas conquistas e destacar que, na Bahia, temos 417
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Municípios, e em todas as faixas etárias a Bahia registrou diminuição do trabalho infantil na última década.
Por isso eu quero parabenizar o Governador Jaques
Wagner, a Unicef e todas as organizações não governamentais do meu Estado, que têm desenvolvido um
trabalho muito profundo, muito sério, de realmente erradicar o trabalho infantil em nosso Estado.
Quero parabenizar também todos os governadores dos Estados nordestinos que, integrantes do pacto
pela criança, dirigidos pela Unicef, no semiárido especialmente, têm realizado esse esforço de criar uma
qualidade de vida melhor e um futuro e uma esperança
maior para as crianças e os adolescentes do Brasil.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Prezada Senadora Lídice da Mata, do PSB da
Bahia, cumprimento-a pelo seu pronunciamento sobre
os cuidados para prevenir e evitar o trabalho infantil.
Gostaria de cumprimentá-la também, e ao seu
Partido, por uma notícia que acredito seja alvissareira
para o PSB e para o Brasil: a Deputada Luiza Erundina, que já foi do PT e tanto honrou nosso Partido,
prefeita extraordinária de São Paulo, uma mulher de
extraordinário valor, pelo que indicam as notícias de
hoje, aceitou e o PSB indicou o seu nome para ser
candidata a vice-prefeita junto com Fernando Haddad,
no Município de São Paulo. Certamente ela valorizará
muito a disputa que acreditamos será a mais democrática possível para o bem dos paulistanos.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Quero agradecer esse registro de V. Exª e dizer que a
Deputada Erundina realmente é um orgulho, uma alegria e uma honra para o PSB. S. Exª, mais uma vez,
demonstra a sua humildade, a sua dignidade ao aceitar
compor uma chapa como vice-prefeita de uma cidade
onde já foi prefeita e com tantos serviços prestados à
cidade de São Paulo.
Realmente, para qualquer candidato a prefeito,
é uma honra poder contar com a presença de Erundina numa chapa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Consulto V. Exª se pode presidir a Mesa.
O Senador Jayme Campos falará como Líder
do Democratas e, em seguida, o Senador Wellington
Dias está inscrito.
Tem a palavra o Senador Jayme Campos.
Vou pedir à Senadora Lídice da Mata para presidir
a sessão, porque tenho um compromisso.
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sra. Lídice da Mata.
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A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Com a palavra, o Senador Jayme Campos, pelo tempo regimental.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Senadora Lídice da Mata, Srªs e Srs. Senadores, é
muito oportuna e extremamente lúcida a reportagem
publicada nesta semana pela revista Veja a respeito
das grandes distorções da atual sistemática de demarcação de terras indígenas. Isso porque, entre as matérias que deveremos votar prioritariamente no segundo
semestre, encontra-se a PEC 38, de 1999.
Tal proposição, a nosso ver, é de enorme relevância. Figura como segundo item da lista de solicitações
das lideranças partidárias encaminhada à Mesa Diretora, conforme deliberação conjunta havida na última
reunião com a Presidência da Casa.
A referida Proposta de Emenda à Constituição
tem por objetivo atribuir privativamente ao Senado
Federal a competência para aprovar processo sobre
demarcação de terras indígenas.
Esta é a quinta vez, Srª Presidente, que abordo
o assunto e trago a este plenário advertências quanto
à gravidade de deixarmos uma decisão de tamanhas
proporções e de tão grande impacto sobre a nossa sociedade, sobre a nossa organização político-econômica
e, sobretudo, a da segurança e soberania nacional, nas
mãos de técnicos e burocratas, muitas vezes limitados
ou pouco comprometidos com a integridade territorial
e com os interesses maiores do Brasil.
Há cerca de três meses, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realizou audiência pública que
analisou e discutiu a situação das demarcações das
reservas indígenas em nosso País. Naquela ocasião,
ponderava eu desta mesma tribuna sobre a temeridade de se deixar ao alvitre do Poder Executivo as
conjugações de variáveis que envolvem direitos humanos, segurança jurídica e ordenamento federativo
dos processos de demarcação. É público e notório que
isso tem gerado enormes conﬂitos e disputas judiciais,
além de sempre atropelar o direito de propriedade e
atentar contra a ocupação legítima de populações inteiras, inviabilizando e riscando do mapa Municípios
tradicionalmente instalados.
Quero insistir – e comigo comunga expressivo
número de ilustres membros desta Casa – que ao
Congresso Nacional, representante maior do povo e
dos interesses da Nação, deve competir a tarefa de
debater, democraticamente, com transparência e ampla discussão entre índios e não índios, os processos
de demarcações dessas terras, de modo, minha cara
Senadora Lídice da Mata, a compatibilizar de forma
aberta, insuspeita, perante todos os brasileiros, deci-
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sões que atendam à preservação dos valores culturais
das etnias indígenas, mas que também atentem para
a defesa da autonomia federativa e da integridade territorial do Brasil.
A matéria jornalística a que me referi no início
do meu pronunciamento, cuja íntegra encaminho à
Mesa, requerendo a sua inclusão nos Anais da Casa,
denuncia de maneira muito clara aﬁrmando que apenas ampliar as áreas indígenas, que já ocupam 13,2%
do território nacional, não soluciona os enormes problemas sociais, econômicos das tribos brasileiras. Em
boa parte das reservas, antes fazendas produtivas, o
cenário é de abandono e a população sobrevive de
benesses do Governo.
A reportagem acentua e exempliﬁca as desigualdades. Segundo a revista, “embora a população de índios em áreas rurais não seja maior do que 502.000
indivíduos, o que corresponde a 0,26% do total de
brasileiros, os territórios indígenas demarcados Já
são 13,2% de todo o Brasil. Ainda assim, a Funai estuda criar mais 141 áreas e o Cimi reivindica outras
323 áreas”.
Enquanto em nossas cidades a proporção é de
0,06 hectare por habitante e nos assentamentos rurais
essa proporção sobe para 22 hectares por habitante,
nas reservas indígenas veriﬁcamos a assombrosa proporção de 224,5 hectares por habitante.
Com perspicácia e contundência, a publicação
desnuda uma indisfarçável verdade quando constata
que “a população indígena é a que mais cresce no
Brasil, mas também está entre as mais vulneráveis. A
taxa de suicídio entre os índios é o dobro da média nacional e a de mortalidade infantil, em algumas aldeias,
cinco vezes superior [lamentavelmente nós temos que
falar sobre esse número]. A expectativa de vida dos
silvícolas também é vinte anos menor do que a média. Portanto, a responsabilidade do Estado brasileiro
com seus índios é um preceito constitucional que tem
razão de ser. O que não tem sentido [Senador Capiberibe] é permitir que o Cimi e algumas ONGs, sob o
olhar cúmplice da Funai, manipulem as populações
indígenas em benefício da visão medieval do mundo
de suas burocracias”.
Com essas citações encerro a minha fala na tarde
hoje absolutamente convicto de que, quando da inclusão da PEC nº 38, de 1999, na Ordem do Dia, saberemos dar as comunidades indígenas e à cidadania em
geral a resposta mais adequada, a solução deﬁnitiva
desse estado de calamidade e indigência em que vivem
nossos irmãos, no mais das vezes ao sabor de ventos
incertos e reféns de políticas equivocadas, desprovidos
da necessária representatividade que, para ser realmente legítima, não pode ser exercida senão pela voz
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e pela decisão democrática do Congresso Nacional,
que é a instância, o mais eﬁcaz bastião, em defesa do
interesse de todos os brasileiros, sem exceção.
De tal maneira que mostro aqui minha preocupação pelo fato de há poucos dias acompanharmos
no seu Estado, Sr. Presidente, na Bahia, uma demanda que já existia há muito tempo. O Supremo Tribunal
Federal tomou a decisão de que alguns proprietários,
alguns com 40 anos, com 50 anos, teriam de deixar
as áreas para serem ocupadas por índios. Não somos
contra, muito ao contrário. O que me causa preocupação, estranheza, até mesmo indignação, Senador
Capibaribe, é que, particularmente no Estado de Mato
Grosso, estamos tornando reservas indígenas em áreas de proteção ambiental, parques etc.
Tivemos uma audiência, há poucos minutos, com
o Governador do Estado e com vários Parlamentares
para falar com o Ministro, sensibilizá-lo, sobre a questão de que apenas 67 índios, da etnia Kayabis, têm
uma área de cento e tantos mil hectares. O Governo,
agora, sem nenhum critério, amplia essa área no Pará
e no Mato Grosso para 1,2 mil hectares. No Estado de
Mato Grosso, vai ser ampliado em quatrocentos e tantos hectares. Lá existem pessoas que, de boa-fé, foram
induzidas pelo próprio Governo Federal e adquiriram
essas terras em 1965, 1966. São brasileiros que saíram
dos mais diferentes pontos do imenso território nacional
para lá implantar uma nova civilização em plena selva
amazônica, contribuindo para a ocupação do território brasileiro e para a garantia da soberania nacional.
Essas mesmas pessoas, hoje, estão sendo expulsas de suas propriedades. São pessoas que perderam
seus entes queridos – muitos que lá estão – e que,
dessa feita, têm usurpado o seu direito de propriedade.
Essa terra é do Governo Federal, da União, e foi repassada para o Governo do Estado. Essas áreas foram
licitadas e adquiridas de boa-fé e, lamentavelmente,
aquela luta que tiveram, trinta, quarenta anos atrás,
está sendo levada em vão, tendo em vista que não
têm a garantia absoluta do seu direito de propriedade.
E eu espero que nós, como disse no meu pronunciamento, revejamos esse critério. Não podemos,
em hipótese alguma, deixar, naturalmente, os nossos
povos indígenas à margem de políticas públicas. Nós
queremos que, naturalmente, os nossos índios tenham
um tratamento justo, mas o Governo Federal tem que
ter esse compromisso, essa responsabilidade.
Mas foi proposto pelo próprio Ministro José Eduardo Cardozo, pelo fato de que o STJ concedeu a liminar àqueles proprietários no dia de ontem, fazer um
reestudo da possibilidade de que essa ocupação, ou
seja essa ampliação das reservas indígenas, proposta
pelos Kayabis, seja transferida apenas para o Estado
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do Pará, pelo fato de que o Governo Federal tem uma
área de quase 700 mil hectares, que é da União, e por
que não essa área já ser com certeza ampliada para os
índios caiabis no território, ou seja, no Estado do Pará?
Eu espero que possa prevalecer o bom senso e o
compromisso, no cumprimento da própria Constituição
Federal. Feito isso, eu tenho a certeza de que ali, na
região de Alta Floresta, Apiacás, Monte Verde e Bandeirantes, que é uma das regiões mais prósperas do
Brasil, de terras férteis, de subsolos ricos, mas, acima
de tudo, de brasileiros, trabalhadores, homens de mãos
calosas, homens queimados com o sol da Amazônia
brasileira e que, certamente, têm que ser respeitados
nos seus direitos.
Espero que o Congresso Nacional, na sua plenitude, possa colocar na pauta, sobretudo no Senado, agora, conforme acordo ﬁrmado pelas lideranças,
que vão votar pelo menos seis a sete PECs e alguns
projetos que se encontram ali. Foi deﬁnido que nós
pretendemos votar, no mês de agosto e no mês de
setembro, no esforço coletivo aqui, e o Presidente Sarney, naturalmente, em acordo com as lideranças partidárias, colocará a PEC nº 38, que fala, no seu seio,
que qualquer ampliação e criação de reserva indígena
terá que ser remetida pelo Congresso Nacional, sob
pena de nós continuarmos, Senador Wellington, com
esse imbróglio que todos os dias está sendo criado,
haja vista que, praticamente em todos os Estados da
Federação nós temos hoje problema em relação à ampliação ou demarcação de novas regiões indígenas.
E faço aqui um apelo à Presidente Dilma, ao
Ministro José Eduardo Cardozo, para que façam uma
reﬂexão, sobretudo também pensando nesse grande
contingente de brasileiros que, lamentavelmente, hoje
não tem sequer a tranquilidade, a paz para produzir e,
acima de tudo, criar a sua família.
Espero que essa não seja só a opinião do Senador Jayme Campos, mas de alguns outros Senadores
que também convivem com essa problemática basicamente em todos os Estados da federação.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JAYME CAMPOS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Adivinhe qual é a terra dos índios
Veja – 11/06/2012
Apenas ampliar as áreas indígenas, que já ocupam 13,2% do território nacional, não soluciona os
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enormes problemas sociais e econômicos das tribos
brasileiras. Em boa parte das reservas, antes fazendas
produtivas, o cenário é de abandono e a população
sobrevive de benesses do governo.
Há treze anos, o cacique guarani-caiová Ambrósio
Vilhalva decidiu retomar a terra que aﬁrmava pertencer
à sua tribo, em Mato Grosso do Sul. Acompanhado de
quarenta índios armados com bordunas, arcos e ﬂechas, Vilhalva comandou um ataque à fazenda Santa
Claudina, no município de Dourados. A propriedade,
justiﬁcou o cacique na ocasião, teria sido erguida no
local em que ele nascera e onde estaria enterrado o
seu cordão umbilical. Cinco anos depois, a Fundação
Nacional do Índio (Funai) declarou os 11440 hectares ao redor da área invadida parte da Terra Indígena
Guyraroká. Em 2009, a demarcação, que compreendia
outras 25 fazendas foi considerada ilegal pela Justiça
Federal de Dourados. Enquanto o Supremo Tribunal
Federal não encerra o impasse, Vilhalva e outros 150
índios permanecem na área. O que os mantém, além
de uma pequena horta, são as benesses do governo,
que fornece à aldeia saneamento básico. Muitos índios
recebem cestas básicas e o Bolsa Família. Vilhalva está
descontente com a situação. Ele quer recuperar toda
a área que, sem apresentar provas, diz ser de seus
antepassados – algo equivalente a treze municípios de
São Paulo. “Reivindicamos 2 milhões de um total de
3,3 milhões de hectares”, ralha o cacique, insatisfeito
com tudo e todos. “O governo mente, o candidato promete, a Funai esconde o papel na gaveta, o advogado
inventa e o juiz assina.”
Discursos como o de Vilhalva são comuns. Lideranças indígenas, inﬂuenciadas pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi), por ONGs e pela própria Funai,
reclamam a posse de propriedades privadas de norte
a sul do país. Existem 497 terras indígenas demarcadas no Brasil. Somadas, representam 112 milhões de
hectares, 13,2% do território nacional. Isso equivale a
dar aos 502000 índios brasileiros que vivem na zona
rural, população menor que a de Cuiabá, uma área do
tamanho de duas Franças. Há 141 áreas em estudo
para demarcação registradas na Funai e o Cimi pleiteia outras 323. Diz o ﬁlósofo Denis Lerrer Rosenﬁeld,
estudioso da questão: “A política indigenista atual pretende que os índios vivam como na era pré-cabraliana.
Isso é completamente irreal”. Na semana passada, a
presidente Dilma Rousseff assinou a homologação de
quase 1 milhão de hectares das terras demarcadas –
oito vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro – e
anunciou um plano de gestão para esses territórios. Foi
um pacote de agrados na véspera da Rio+20.
A população indígena é a que mais cresce no
Brasil, mas também está entre as mais vulneráveis.
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A taxa de suicídios entre os índios é o dobro da média nacional e a de mortalidade infantil em algumas
aldeias, cinco vezes superior. A expectativa de vida
dos silvícolas também é vinte anos menor do que a
média. Portanto, a responsabilidade do estado brasileiro com seus índios, um preceito constitucional, tem
razão de ser. O que não tem sentido é permitir que o
Cimi e algumas ONGs, sob o olhar cúmplice da Funai, manipulem as populações indígenas em benefício
da visão medieval do mundo de suas burocracias. É
isso que está ocorrendo no Brasil de modo geral e de
maneira mais aguda em Mato Grosso do Sul, onde a
questão indígena foi artiﬁcialmente criada pelo Cimi
e pela Funai em prejuízo dos produtores rurais, do
progresso no campo e para o infortúnio dos próprios
índios, transformados em massa de manobra de interesses que não são deles. “Alguns movimentos sociais
deturpam as estatísticas para fomentar a indústria de
demarcação de terras”, diz Hildebrando Campestrini,
do Instituto Histórico e Geográﬁco de Mato Grosso do
Sul. “Mas a simples expansão do território não resolve
os enormes problemas sociais dos índios. Eles passam
a viver em uma área maior, porém sem produzir nem
melhorar de vida.”
A reportagem de VEJA visitou terras demarcadas
no início do século passado, novas aldeias e áreas invadidas no estado e Mato Grosso do Sul – onde são
travadas as principais batalhas pela demarcação de
terras. A Funai pretende criar 39 reservas no coração
produtivo do estado. Os movimentos sociais reivindicam outros 69 locais. A região é responsável por 65%
da cultura de milho, 60% das plantações de soja e
responde por 25% do PIB do estado. O fato de essa
região nunca ter sido território indígena torna mais
evidente ainda o objetivo político-ideológico de abrir
reservas em meio à área plantada.
Enquanto o Cimi, a Funai e as ONGs cuidam de
seus interesses políticos. a vida dos índios se deteriora. A miséria, as doenças e a dependência de álcool e drogas estão presentes tanto nas aldeias novas
quanto nas antigas. Jaguapiru e Bororó, criadas em
1917, são praticamente bairros indígenas de Dourados. Pela manhã, os índios rumam para a cidade em
carroças, vendem mandioca, trabalham em lojas ou
pedem esmola. Dentro das aldeias, o tráﬁco de drogas prospera, mesmo com a presença de uma equipe
da Força Nacional. “Há muitos viciados em crack aqui.
Meu ﬁlho abandonou a mulher os ﬁlhos”, conta a índia
terena Marcília Figueiredo, de Jaguapiru. O consumo
de crack em Panambizinho não é tão escancarado. O
álcool é onipresente. Famílias inteiras vagam embriagadas. Os índios dessa aldeia moram em casas de
alvenaria, antigas sedes de fazendas produtivas. O
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cenário é desolador. As construções estão em ruínas
e os 1272 hectares da área são aproveitados para o
cultivo de hortas diminutas de mandioca, abóbora e
abacaxi. Os produtores rurais de Panambizinho foram
reassentados próximo à cidade de Juti, a 91 quilômetros de Dourados. “Fomos praticamente coagidos pelos
padres, movimentos sociais e deputados do PT”, diz o
produtor Dionésio Rosa, de 54 anos. No processo de
demarcação de terras, a Funai atua como se detivesse
os três poderes: emite as instruções normativas como
poder legislativo, demarca como poder executivo e,
apesar de ser parte interessada, é a instância de recursos administrativos. “É uma anomalia antidemocrática”,
aﬁrma o ﬁlósofo Rosenﬁeld. O antropólogo Edward Luz
participou de dois processos demarcatórios e revisou
três outros casos. Diz ele: “A demarcação de terras
indígenas é um instrumento legítimo para solucionar
conﬂitos étnicos, mas está sendo mal utilizada. A Funai e as ONGs se aproveitam das falhas do sistema’”.
O Cimi incita os índios a invadir terras para avançar em seu objetivo de criar a “nação guarani”, que
seria independente do estado brasileiro. A vida real
desautoriza essas obsessões puristas e simplistas.
Tome-se a história das aldeias parecis de Utiariti, em
Campo Novo dos Parecis, em Mato Grosso. Os índios
viviam na penúria até oito anos atrás, quando ﬁrmaram uma parceria com fazendeiros locais, que lhes
deram máquinas e insumos. A terra se tornou produtiva, a mortalidade infantil diminuiu e hoje trinta índios
cursam universidade. Resume Zé Teixeira, deputado
estadual do DEM de Mato Grosso do Sul, cujas terras
foram ocupadas por índios, e uma das vozes mais racionais nesse debate: “Essas entidades só sabem jogar os índios contra os produtores rurais. Elas incitam
invasões não porque querem o bem-estar dos índios,
mas porque são contra o progresso”.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Obrigada, Senador Jayme campos.
Convido para usar da tribuna o Senador Wellington
Dias. Logo após, o Senador João Capiberibe, e após
ele, o Senador Delcídio Amaral pela liderança do PT.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Estou dizendo aqui ao Senador Jayme para não mexer
com minhas tribos.
Devo, inclusive, dizer que compreendo que precisamos encontrar uma fórmula de solução, mas não
podemos esquecer nunca, como seres humanos, que
nós somos invasores; na verdade, pessoas que vieram
de outros lugares. Estavam os índios aqui tranquilinhos,
donos desse território todo, e sabe Deus – e a história
demonstra isso –, o que aconteceu de massacre, de
violência, enﬁm, para chegarmos à situação atual. Por
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essa razão é um dos temas da Rio+20, e nós devemos
ter muito cuidado nesse processo.
Uma pergunta que eu tenho feito dentro desse
tema aqui: por que para regularizar as terras de um
branco, de um negro, de um amarelo, de qualquer outra raça basta um decreto do Instituto de Terras ou do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
sem precisar mais vir ao Congresso Nacional? Por que
para os índios tem que vir para o Congresso Nacional,
logo eles, que são os verdadeiros donos dessa terra?
Então, acho que nós precisamos ter muito cuidado. Acho que é uma área em que a gente tem que tirar
a paixão, mas colocar a Justiça acima de tudo. Creio
que o Congresso Nacional precisa ter muito cuidado.
Compreendo a situação de lugares onde, graças a
Deus, ainda temos mais preservação, como a região
Norte. No meu Estado, por exemplo, o que me deixa
envergonhado é a forma como se fez a colonização,
uma colonização em que os índios que não foram assassinados foram expulsos. Ou seja, nós tínhamos uma
das maiores reservas, as maiores aldeias, as maiores
nações indígenas, as maiores tribos e hoje nós temos
uma história onde o mesmo bandeirante que explodiu
o Quilombo de Palmares fez a busca da escravização
dos índios no meu Estado, que não aceitaram, se rebelaram. Por isso, nas guerras, muitos morreram ou estão
hoje no Maranhão, no Tocantins, no Par, graças a Deus.
Hoje, faço a questão de assumir minha origem, os
meus antepassados. A minha cara de índio não é por
acaso! Tenho orgulho de dizer que correm em minhas
veias sangue misturado, como quase o de todos os
brasileiros, de portugueses, negro, mas, predominantemente, indígena. Acho que a gente precisa tratar desse
tema com muito cuidado. E o tenho botado, todas as
vezes que posso, na mesa da Presidente Dilma, como
o ﬁz no mandato inteiro do Presidente Lula.
Como explicar, não para mundo, mas para nós
brasileiros, que os povos originários deste terra, os índios, são os que hoje concentram a maior proporção da
miséria do Brasil. Como explicar isso? Está na renda,
na mortalidade infantil, na mortalidade das mulheres
gestantes, na qualiﬁcação proﬁssional, na educação;
enﬁm, em todas as áreas.
Então, é preciso a gente veriﬁcar isso realmente
com um olhar na busca da paz, na paciﬁcação. Compreendo que precisamos dar um olhar especial, por
exemplo, a outros brasileiros que foram para regiões
e garantiram nossos limites com outros países. Nós
não podemos nos esquecer disso. Pessoas que foram
se arriscando a ter febre amarela, a enfrentar onça, a
enfrentar tudo neste mundo para garantir este grande
continente chamado Brasil. Quanto a isso, tem razão
plena o Senador Jayme Campos, pois precisamos olhar
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isso com muito carinho e muito cuidado; mas, repito,
nunca nos esquecendo das origens. Aliás, acho que
um processo mais planejado sobre isso vai viabilizar
inclusive a necessidade de menos terra do que hoje,
como aconteceu... Em meu Estado, eu me lembro,
era preciso um latifúndio do tamanho do mundo para
alguém ter dali uma renda para seu sustento. Hoje,
com cinco, dez, quinze hectares, com a mecanização
e a tecnologia que dominamos, consegue-se tirar uma
renda muito maior do que nossos avós e nossos bisavós conseguiram com muita terra. Então, eu quero
aqui apenas fazer um retrato sobre isso que não poderia deixar de tratar.
Quero dizer que queria comemorar hoje... Ontem,
aliás, foi aberta, na região sul do Piauí, o Agroshow,
que é o momento em que trabalham exatamente essa
introdução da tecnologia. Isso ocorre lá na região de
Bom Jesus, na região dos cerrados do meu Estado,
no Parque de Exposição Vale do Gurgueia.
Estiveram lá ontem o Governador do meu Estado,
o Presidente do meu Partido, o Deputado Fábio Novo,
que é ﬁlho de Bom Jesus; hoje, a Deputada Rejane
também está presente, o Prefeito Alcindo, o Secretário
de Desenvolvimento Rural e as lideranças da Fundação dos Cerrados, a Funcerrado, que é uma parceira
nesse trabalho.
Destaco, ainda, que hoje estamos tendo uma
agenda com muitas inaugurações na região de Picos:
o asfaltamento da ligação com o Instituto Federal, uma
cobrança muito forte da cidade; energia elétrica, no
bairro Pantanal, em Picos; e o 4º Batalhão da Polícia
Militar, que foi planejamento, elaborado e licitado ainda na gestão do Comandante Prado com o Secretário
Robert Rios, que hoje é o Secretário de Segurança e
que agora, no Governo do Governador Wilson Martins,
tem condição de concluí-lo, lançando ali, junto com
a inauguração do 4º Batalhão, o Ronda Cidadão e o
Guardião Eletrônico, um modelo implantado nessa área.
A inauguração que também comemoro é a do
asfaltamento para a cidade de Bocaina, ligando em
direção à barragem de Bocaina, que tem hoje uma
das maiores produções de pescados do nosso Estado,
servindo também para o lazer e para o abastecimento
de água, de onde destaco o trabalho do prefeito Francisco Macedo, assim como as lideranças daquela região, como Deputado Kleber Eulálio, que acompanha
sempre com muita força as lideranças do meu Partido.
Há o asfaltamento de Belém a Jaicós. Belém, a
cidade onde viveu o meu bisavô, é uma cidade pequena e que agora está interligada, por asfalto, na direção a cidade de Marcolândia e também na direção de
Jaicós. Sou da nação Gê da Tribo de Jaicó, uma tribo
indígena. Jaicós é o nome dessa cidade em homena-
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gem a essa tribo, de onde vêm as origens da minha
família. Comemoro, então, que a gente tenha, depois
de muito tempo de isolamento, as condições desse
asfaltamento, também com obras de energia elétrica
do Programa Luz para Todos. Na região, há 136 barragens de acumulação, que vão ser fundamentais para
enfrentar situações de seca como esta, em parceria
com a Codevasf.
Lá em Belém há também uma coisa iniciada em
nosso mandato: um modelo de escola que vai abrigar
o ciclo completo da educação, do Pré-escolar à Universidade Aberta, que normalmente é junto com o Ensino
Técnico, com o Pronatec, que garante as condições da
qualiﬁcação proﬁssional.
Nós vamos fazer, ainda, uma agenda na região
de São Raimundo Nonato, Várzea Grande e Francisco
Macedo, nesta sexta e sábado.
Eu quero ainda comemorar um conjunto de empreendimentos na área de habitação. Serão 7.855 novas habitações, num investimento de R$379 milhões a
ser trabalhado no Programa Minha Casa, Minha Vida
pelo nosso Estado.
Mas, Sr. Presidente, eu quero aqui – na verdade,
são apenas algumas observações – tratar de um tema
que é muito importante para o Piauí e o Maranhão.
Nós temos o rio Parnaíba. Nós temos todo um
carinho pelo rio São Francisco, mas lembro que, quando foi criada a Codevasf, ﬁz questão de defender aqui
um projeto do então Senador Freitas Neto, projeto que
foi aprovado e transformou a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco em Vale do São
Francisco e do Parnaíba. E por quê? O rio Parnaíba é
o maior rio que nasce e termina dentro do Nordeste;
são cerca de 1.500 km de extensão, numa região que
hoje tem um grande potencial de crescimento, vindo
desde a Bahia, Tocantins, Maranhão até o Piauí. A bacia abrange, inclusive, parte do Ceará.
Pois bem, esse rio tem umas riquezas que o Brasil
não conhecia. Foi o Presidente Lula que nos atendeu.
Aliás, eu lembro sempre. Eu estava no Ceará, numa
visita ao Ceará, quando um cidadão de mais ou menos 90 anos de idade, o Sr. Fernando, um funcionário
antigo da Petrobras, disse-me:
“– Olha, o seu Estado tem gás e tem petróleo.
Fale com seu Presidente.
– Mas como o senhor sabe disso?
– Não, eu não só sei, eu estou-lhe trazendo aqui
os documentos. Esses documentos não são revelados;
há muitos anos que eles são guardados debaixo de
sete capas.”
E eu achei que era coisa de um cidadão de 90
anos, enﬁm, apaixonado.
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Fui à Petrobras – à época, nosso querido Haroldo Lima, baiano, que nos tratou com muito carinho,
atendeu-nos – e ali resgatamos esse projeto. Ele demorou três meses para poder localizar; eu e o Presidente Lula cobrando sempre, e um dia ele chegou e
disse: “Encontrei e é verdade tudo que o cara disse,
ou seja, tem possibilidade mesmo de gás e petróleo
no seu Estado”.
O Presidente Lula liberou R$80 milhões para a
Agência Nacional do Petróleo, e a conclusão dos estudos em toda a bacia do Parnaíba é de que temos ali
um grande reservatório de gás, provavelmente, próximo do que seria a Bolívia, ali numa área gigantesca,
que pega praticamente todo o meu Estado, parte do
Maranhão indo em direção ao Tocantins, ali no norte
da Bahia.
Enﬁm, o resultado é de que esse estudo ﬁcou
pronto. E o que queremos? O leilão. Ou seja, foram
preparados pelo Ministério das Minas e Energia vinte
lotes para leilão, sendo treze do lado do Piauí e sete
do lado do Maranhão, nas duas margens do rio.
Do lado do Maranhão, já tinha um poço estratiﬁcado, que foi trabalhado no passado e foi adquirido pelo
Grupo Eike Batista, que demonstra a presença de gás.
O próprio Presidente Lula, em uma vez em que
o visitei, disse-me: “Wellington, normalmente, aquele
fogo,...” – com aquele jeito dele de falar na linguagem
bem popular – “...aquela tocha que tem em cima das
torres, nos poços, tem uma queima que dá três metros
de altura. Nesse caso, lá, ela chega a cerca de 12 metros de altura, o que, na visão dos técnicos, demonstra
uma bacia gigantesca, com um potencial muito grande.”
Pois bem, é essa riqueza que está ali, do lado da
pobreza, e a gente precisa tirar proveito disso. O Piauí
e o Maranhão têm todas as condições de melhorar a
sua capacidade de desenvolvimento.
Então, estamos trabalhando aqui, a Bancada do
Piauí e a Bancada do Maranhão. Inclusive, eu disse
para o Presidente da Casa: “Presidente Sarney, não
tem cabimento. O Ministro de Minas e Energia é do
Maranhão, o Presidente do Congresso Nacional é do
Maranhão, eu tenho todo empenho aqui, com o Senador João Vicente e com o Senador Ciro Nogueira e
mais toda a bancada na Câmara; se a gente não conseguir desta vez, no Governo da Presidente Dilma, nós
vamos conseguir quando?”
Então, nós temos de trabalhar essa condição e
estamos preparando para, na próxima semana, entregar à Presidente, em nome de toda a bancada. O
Governador tratará disso. O Governador do Maranhão
e o Governador do Piauí, já na próxima sexta-feira,
terão um encontro com a Presidente – aliás, amanhã.
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E não queremos ﬁcar de fora desse leilão. Serão
dois. O primeiro é esse do gás, porque isso já permite
as condições de um gasoduto que vem do Rio de Janeiro em direção à Bahia e vai, pelo litoral, até o Estado do Ceará. Esse Gasene, Gasoduto do Nordeste,
como é conhecido, deve ir em direção, agora, ao Piauí
e ao Maranhão, e em direção ao Norte, para a gente
integrar todo esse potencial de gás e tornar o Brasil
autossuﬁciente.
A Presidente Dilma, e eu compreendo, tem de
lançar o marco regulatório, porque é uma riqueza tão
grande! Ela tem esse desejo.
Está, aqui, o Presidente Sarney, que nos alegra
muito por ser parte desse projeto.
A Presidente Dilma quer fazer um novo marco
regulatório semelhante ao que se fez para o petróleo,
para que o povo brasileiro possa ser dono dessa riqueza. E acho que nós podemos fazer isso acontecer,
construir, portanto, esse gasoduto, integrando.
O outro é com a Drª Magda, que vai estar aqui na
próxima semana, convocada pela bancada do Piauí.
Queremos que prossigam os estudos, porque, além
do gás, há o petróleo. E é necessária a liberação dos
recursos, para que ali, na região de Floriano, no Piauí,
que foi a região onde se veriﬁcou maior indicador de
petróleo, se possa fazer o poço estratiﬁcado para garantir a conclusão desses estudos, com certeza detectando a presença de petróleo também naquela região,
assim como no litoral, ali entre Parnaíba e Barreirinha.
E, no caso do rio Parnaíba, queremos também o
leilão das hidrelétricas. Cinco hidrelétricas foram elaboradas e estão previstas no PAC2. A Chesf e outras
empresas ﬁzeram o projeto, e tivemos o leilão no ano
passado. A ﬁxação do valor não considerou uma condição estratégica. Resultado: o valor oferecido para
compra da energia pela Aneel não deu viabilidade
para o leilão.
Ora, estudando o tema, discutindo-o lá com a
própria Aneel, discutindo-o com a empresa de pesquisa energética, com o Ministério de Minas e Energia
e a própria Chesf, enﬁm, o que detectamos? O custo
social e ambiental ﬁcou elevado. As cinco hidrelétricas
vão viabilizar mais ou menos 700 MW, e elas terão um
custo de aproximadamente R$1,2 bilhão.
Qual é o ponto? É que o custo da área dos serviços ambientais e indenizações sociais ﬁcaram na casa
de R$700 milhões. Subiu para mais de R$1,8 bilhão,
cerca de R$1,9 bilhão. Bom, o que a Aneel coloca? O
custo médio por megawatt hoje ofertado é na casa de
R$104 mil a R$110 mil. Então, eles estavam oferecendo
a compra por esse valor, e a necessidade seria bem
superior, em torno de R$130 mil aproximadamente.
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Então, qual é a saída que estamos apresentando? E é isso também o que estamos colocando para
a Presidente. É a garantia do Fundo de Reversão. O
Brasil, para poder incentivar as primeiras hidrelétricas,
para poder incentivar Paulo Afonso, para poder incentivar Boa Esperança, lá no meu Estado, criou – ainda
no governo do Presidente Fernando Henrique, mas em
governos anteriores também já tinha semelhantes – o
que hoje chamados de Fundo de Reversão. É um fundo em que o governo brasileiro coloca um recurso que
é devolvido no ﬁnal daquela concessão. Ou seja, isso
é uma forma de se colocar uma participação pública
junto com o setor privado para poder dar viabilidade,
porque o custo ﬁcaria muito elevado se fosse para ser
bancado só pelos consumidores.
Pois bem, o fato concreto é que nós estamos trabalhando para que, do Fundo de Reversão, que hoje
tem R$5,5 bilhões aproximadamente, se possa tirar
R$500 milhões, R$600 milhões, como participação da
União nessas cinco hidrelétricas.
O que eu quero dizer com isso? O nosso Estado
faz um esforço muito grande, Senadora Lídice, para
o crescimento. Eu tenho orgulho de dizer que recebi,
em 2003, o Piauí com um Produto Interno Bruto do
ano anterior de apenas R$7 bilhões, ou seja, o povo
podendo produzir em um ano R$7 bilhões de riqueza
monetarizada. Pois bem, quando terminamos o mandato, em 2010, nós já ultrapassamos R$21 bilhões; nós
mais do que triplicamos o nosso Produto Interno Bruto.
E o mais importante: bem espalhado, porque tivemos
uma redução da desigualdade. Temos uma presença
de empreendedorismo muito forte no Estado do Piauí.
Agora, essa riqueza, esse crescimento pode ser
mais acelerado com aquilo que temos de potencial
natural. Se ali nós temos reserva de ferro, reserva de
diamante, reservas de petróleo, reservas de gás, potencial para hidrelétricas como essa, como é que não
há um olhar especial para isso?
Então, o que cobro aqui da tribuna do Senado à
minha Presidente, a Presidente Dilma, e à sua equipe
é um tratamento diferenciado. Nós queremos o quê?
Erradicar a miséria. A transferência de renda, o Bolsa
Família e o Bolsa Verde, é para ser algo emergencial,
não é deﬁnitivo. O que é deﬁnitivo é a empregabilidade;
é poder gerar uma riqueza permanente. Se nós temos
ali a condição de transformar o Piauí e o Maranhão
para a média da renda brasileira, para a média do PIB
brasileiro, o PIB per capita, como não o fazer?
Neste caso, repito, diretamente dependemos apenas do setor público, do Governo Federal. Então, os
mesmos investimentos que comemoramos aqui para
outras partes do Brasil queremos no Nordeste, queremos no Piauí e queremos no Maranhão.
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É por esta razão que venho à tribuna hoje: para
dizer que este é um ponto. Sou membro da base do
Governo, mas quero aqui estar, como se diz no ditado
popular, defendendo com unhas e dentes, enﬁm, os
direitos legítimos dos meus conterrâneos. Ou seja, garantir as condições de desenvolvimento sustentável de
forma efetiva, a partir de uma riqueza existente. Acho
que é bom para o Brasil. E é bom para o Brasil, também, porque é bom para o Piauí e para o Maranhão.
O Piauí tem hoje a mais baixa renda per capita –
o Maranhão, a segunda mais baixa, junto com Alagoas –, embora o nosso IDH tenha melhorado por conta
das melhoras na renda, na educação e na expectativa
de vida. Mas acredito que Deus nos permitiu essa riqueza, e nós temos que fazer com que ela possa ser
usufruída pelo nosso povo.
Era sobre isso que tinha a tratar.
Muito obrigado pela atenção.
A SRA. PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Obrigada, Senador Wellington. Receba
a nossa solidariedade nessa luta tão importante para
o Estado de V. Exª, mas também para todo o Nordeste
brasileiro e o Brasil. Muito obrigada.
Senador Wellington, se V. Exª puder, peço que
me substitua na Presidência, para conduzir os trabalhos aqui enquanto o Senador João Capiberibe assume a tribuna.
A próxima inscrição é do Senador Delcídio Amaral, pela Liderança do PT.
A Sra. Lídice da Mata deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Wellington Dias; minha líder,
Senadora Lídice da Mata; amanhã, devo me juntar à
Conferência do Rio sobre Desenvolvimento Sustentável.
Aproveito esta tarde de hoje para fazer um balanço da experiência do Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Amapá e a Rio+20. Governei o Amapá
de 1995 a 2002 e, naquela ocasião, nós pautamos,
como veremos mais na frente, as políticas públicas
nas teses do desenvolvimento sustentável, que tinha
acabado de nascer da Conferência do Rio em 1992.
Eu queria dizer ao Senador Wellington que também tenho preocupações em relação às comunidades originárias deste País, aos povos originários, que
merecem um tratamento respeitoso e, principalmente,
que sejam reconhecidos nesses séculos e séculos de
sofrimento e de massacres. Agora, temos que tratá-los como é devido. Acho que se trata também, além
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de um reconhecimento político, de uma necessidade
humana, de um relacionamento com a diversidade.
Eu confesso que me sinto recompensado com a
abertura da Rio+20, pois o desenvolvimento sustentável
está na ordem do dia. Há 17 anos, quando comecei a
aplicar o Programa de Desenvolvimento Sustentável
do Amapá (PDSA), transformando as preocupações
ecológicas e ambientais em plano de governo, a minha proposta foi pouco compreendida, quando não
muito criticada.
Ontem mesmo, em conversa com Carlos Siqueira, Secretário-Geral do Partido Socialista Brasileiro, ele
fez referência à incompreensão que a proposta gerou
naquele período. Estou falando de 1995 a 2012. Nós
estamos em 2012, vinte anos depois da Conferência
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Hoje, a questão ambiental é um tema que
está diariamente presente nos meios de comunicação
nacionais e internacionais.
A crise ecológica está cada vez mais visível, e
suas conseqüências sobre as sociedades e os seres
vivos estão cada vez mais em evidência. A questão
é motivo de preocupação de uma parte signiﬁcativa
dos habitantes do planeta. As mudanças climáticas, a
perda de biodiversidade, o esgotamento dos recursos
naturais e a poluição dos diversos meios naturais são
os quatro riscos que sintetizam a crise ecológica atual, desaﬁo que nós temos de enfrentar, e não apenas
as gerações futuras, pois não há mais tempo a perder.
A crise ambiental veio para ﬁcar. Nós podemos
vencer as crises políticas e já vencemos tantas; também superar as crises econômicas, até mesmo as
crises éticas, mas a crise ambiental é deﬁnitiva, não
tem retorno. O que está feito não tem mais como ser
corrigido. O que podemos fazer é mudar de rumo, mudar de atitude, mudar esse padrão de consumo e de
produção, que norteia a sociedade global.
A formulação do Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Amapá inspirou-se diretamente na reunião da ONU sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, a Eco 92, realizada no Rio de Janeiro em junho de
1992, e também no exemplo dado por Chico Mendes,
que terminou sendo barbaramente assassinado no
Acre em defesa de outra relação com a ﬂoresta. Chico
Mendes acreditava que, defendendo a ﬂoresta, estava
defendendo o emprego dos seringueiros e que poderia,
além de preservar a ﬂoresta, de manter a ﬂoresta em
pé para preservar os empregos, diversiﬁcar as atividades econômicas, utilizando os recursos madeireiros e
não madeireiros da ﬂoresta.
De fato, dois anos e meio após a Eco 92, decidi adotar o desenvolvimento sustentável como matriz
das políticas de governo. Durante sete anos e três
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meses, em que pese incompreensões e críticas, esse
programa foi posto em prática, mobilizando progressivamente diversos segmentos da sociedade amapaense, especialmente os excluídos – e aí estavam os
índios como grandes parceiros dessa nova aventura
humana. A despeito das diﬁculdades enfrentadas, as
conquistas foram inegáveis. Graças a esses êxitos, o
Amapá foi descoberto pelos meios de comunicação e
foi colocado no mapa do País, com notícias de projetos extremamente positivos.
O Projeto de Desenvolvimento Sustentável do
Amapá foi composto por seis diretrizes básicas que
orientaram todas as ações de governo.
A primeira diretriz foi a valorização das vantagens
comparativas do Estado do Amapá frente a outras
regiões, ou seja, tirar partido da diversidade de ecossistemas, da extraordinária capacidade de produção
de biomassa vegetal e animal, das áreas com biodiversidade intacta, dos locais de notável beleza natural,
além do acesso estratégico aos centros de comércio
internacional.
É bom lembrar que o Amapá faz fronteira com a
região Guiana, que é uma região do Estado francês
e que faz parte da União Europeia. Tem até uma situação muito interessante: quando eu era governador,
juntei-me com meu homólogo da Guiana, Antoine
Karam, que era o Presidente do Conselho Regional,
e nos apresentamos no Comitê de Região da Comissão Europeia, presidida por um governador de uma
região da Alemanha.
Fomos ali reivindicar um direito que era atribuído,
naquele momento, aos países fronteiriços da União
Europeia. O alemão ﬁcou surpreendido quando soube que o Brasil também era um país fronteiriço e que
também poderia acessar aqueles fundos que eles
tinham destinado a incentivar a ampliação da União
Europeia. Foi uma situação até cômica, porque o governador desse Estado alemão tinha muita diﬁculdade
para entender que, do outro lado do Atlântico, havia
um país fronteiriço com a União Europeia.
Portanto, essas são as vantagens comparativas
do Amapá, que está na linha do Equador; a maior
parte do território do Amapá está no hemisfério Norte.
Outra diretriz básica do PDSA era a sustentabilidade que procurava o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais das atividades produtivas.
Essa equação de combinar fatores econômicos
com equidade e com preservação dos recursos naturais é uma diﬁculdade que desembocou no desenvolvimento sustentável. E, hoje, nós nos debruçamos,
no Rio, no debate sobre desenvolvimento sustentável,
sobre economia verde e sobre combate à pobreza.
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Ou seja, não há como preservar os recursos naturais
convivendo com a pobreza do lado.
Procurou, também, fortalecer a economia local
através da agregação de valor aos produtos da biodiversidade vegetal e animal da Amazônia, fortalecendo
a dinâmica local e regional, distribuindo renda. Também
signiﬁcou transferir, desenvolver e adaptar a tecnologia disponível aos grupos sociais locais e estabelecer
critérios de utilização e de retorno social e ambiental
para os investimentos.
Isso está na ordem do dia. Nós da Amazônia, que
somos beneﬁciários do Fundo Constitucional do Norte, que é gerenciado pelo Banco da Amazônia, temos
que nos sentar para debater a aplicação desse Fundo.
Eu, já em 2003, quando estive no Senado, propus
uma lei para que nós dividíssemos, de uma maneira
mais equilibrada e mais sustentável, a aplicação desses
recursos, destinando uma parte desses recursos para
o adensamento da cadeia produtiva dos produtos da
biodiversidade amazônica, outra parte para a produtividade das atividades tradicionais, para produtividade
da pecuária, para melhorar a utilização dos espaços
já reﬂorestados, antropizados, investindo em novas
tecnologias, e uma parte para pesquisa, 20%, sobre
os potenciais econômicos, para desenvolver novos
produtos da biodiversidade amazônica.
Portanto, nós daríamos uma direção, teríamos
um programa, porque os recursos do FNO hoje são
signiﬁcativos. Uma vez deﬁnindo uma linha de aplicação desse recurso, estaríamos deﬁnindo um projeto
de sustentabilidade para a Amazônia.
A equidade social, que era outra diretriz do PDSA,
visou o atendimento das necessidades das gerações
atuais e futuras, através da ampliação da cidadania e
do cumprimento do dever do Estado de promover e
manter a dignidade social.
Esse ponto visou evitar a concentração das riquezas, modelo de exploração econômica que sempre foi dominante na Amazônia. É característica do
desenvolvimento da Amazônia a fundamentação em
grandes projetos, que atraem multidões que terminam
se aglomerando sem condições mínimas.
Temos um exemplo disso ainda no Amapá e no
Pará, na fronteira dos nossos dois Estados, em função de um desses grandes projetos, o projeto Jari,
que atraiu mais de 100 mil pessoas para aquela área
sem oferecer condições mínimas de assentamento,
de alojamento, de oferecimento de escolas. Lembro
que, em 1995, quando assumi o governo do Amapá,
50% das crianças daquele Município estavam fora da
escola. Para que pudéssemos trazê-las para a escola,
foi necessário desapropriarmos quatro ou cinco boates
e transformá-las em escolas, dividi-las, colocar os pro-
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fessores, colocar cadeiras e mesas para poder colocar
100% das nossas crianças na escola. Ainda assim,
esses grandes projetos têm um impacto ambiental e
social enorme, sem uma divisão justa da riqueza.
Outra diretriz importante foi a descentralização
das atividades. O Brasil é um país muito centralizado
até hoje. O Governo Federal retém uma parcela signiﬁcativa da energia produzida pela sociedade. O Brasil tem uma carga tributária elevada, situa-se entre a
Alemanha e o Canadá nesse quesito, e a maior parte
dessa carga tributária ﬁca no plano federal, sendo que
pelo menos 40% daquilo que nós pagamos vai para
honrar o serviço da dívida pública, para o pagamento
de juros e do principal, o que é muito para um país que
precisa se desenvolver, que precisa desses recursos
para fazer investimentos.
Por falar nisso, amanhã a Presidenta Dilma anuncia R$10 bilhões para investimentos – os Governadores
estão vindo para cá. O Brasil precisa de investimentos,
e nós deixamos de investir para pagar a dívida pública,
ao longo de muitos e muitos anos. Isso tem, deﬁnitivamente, atrasado o desenvolvimento do nosso País.
Finalmente, a municipalização, através de parcerias com as prefeituras, visou à geração de empregos e
de recursos ﬁnanceiros para desenvolver os Municípios
e apoiá-los principalmente nas ações de educação,
saúde, merenda escolar e obras públicas.
Hoje, estamos em uma situação bastante diferente. A Reunião Rio+20, atualmente em curso, retoma os
compromissos assumidos sob a égide do conceito de
desenvolvimento sustentável, com seus três pilares de
sustentação: sustentabilidade social, sustentabilidade
econômica e sustentabilidade ambiental. Trata-se de
uma retomada em que se reconhece que, em virtude
de avanços insuﬁcientes na implantação do desenvolvimento sustentável, os problemas ecológicos, econômicos e sociais só se agravaram desde então.
Na esfera econômica, a sucessão de crises econômico-ﬁnanceiras coloca em xeque a capacidade de
expansão econômica do modelo convencional de crescimento econômico. Em termos ecológicos, os riscos
saíram da bibliograﬁa e dos debates cientíﬁcos e técnicos para ganhar espaço no âmbito da sociedade civil.
Eu me lembro muito bem de que, só muito recentemente, começou a associação entre essas grandes
tragédias ambientais e a ação humana. Mas, ainda
assim, coloca-se em dúvida se realmente os impactos
são provocados pelas atividades humanas.
Ouço, com satisfação, o Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Na hora que achar mais oportuno, gostaria que me
concedesse um aparte, Senador.
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Ouço V. Exª agora, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Capiberibe, o senhor é conhecido, está na
história e tem ganhado muitos prêmios recentemente
por conta da sua luta pela transparência na Administração Pública, por conta do seu projeto de forma de
licitar, que, se não impede totalmente, faz com que
seja muito difícil haver qualquer tipo de superfaturamento, de corrupção, de dinheiro por baixo do pano,
tudo isso. Pouca gente, talvez, saiba da importância
que o senhor tem como percussor no meio político da
visão de um desenvolvimento alternativo, de um desenvolvimento que estão chamando de sustentável –
eu, pessoalmente, ainda acho que a gente ainda vai
ter de inventar o nome certo. E o senhor foi um dos
primeiríssimos – há 30 anos, começou a se convencer
disso, numa época em que muitos de nós da esquerda
falávamos apenas em luta de classe, em distribuição
da renda –, entre as pessoas de hoje, a falar sobre a
necessidade de pensar nas próximas gerações. E trouxe para o debate político a ideia da ecologia, do meio
ambiente, da sustentabilidade. Mas, mais do que isso,
poucos sabem que a única real experiência brasileira, entre as raríssimas experiências do mundo – daí
os prêmios que o senhor recebe –, pôs em prática, a
partir de um governo de Estado, políticas de sustentabilidade. Tive o privilégio de acompanhar seu trabalho
como Governador do Amapá. Faço questão de citar
aqui uma ﬁgura formidável, que era sua admiradora,
a Srª Danielle Mitterrand, que perdemos no começo
deste ano. Ela tinha a maior admiração por ver no
Amapá um Estado que faz fronteira com a França, que
é o país dela. Além disso, ela tinha um compromisso
com o local, tinha um compromisso com o natural, tinha um compromisso com as etnias. E ela via, no seu
Governo – e acompanhei isso – uma experiência que,
de fato, trazia os problemas da globalidade do Planeta
para a gestão local, que é o que falta hoje. Primeiro,
pouquíssimos têm a visão do problema planetário;
outros até têm essa visão, mas, por razões eleitorais,
não têm a ousadia que o senhor teve no seu Governo
de tentar o novo, de tentar o diferente, de ser capaz
de substituir as misturas fabricadas pelo uso de castanha e de outros produtos locais, de procurar soluções
sintonizadas com a cultura do povo. Fico muito feliz de
estar aqui, na véspera da Rio+20, debatendo com o
senhor, porque o senhor não é apenas um daqueles
que, em primeiríssimo lugar, despertaram para o problema. Não, o senhor é mais que isso, é um daqueles
que, na hora de exercer o poder, soube pôr em prática
aquilo que sonha, aquilo que pensa, que é o modelo
de desenvolvimento sustentável.
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O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Obrigado, Senador Cristovam. Tivemos a felicidade
de ser contemporâneos na governança: eu a exerci no
Amapá, e V. Exª, em Brasília. Bebi muito dessa fonte
de experiência que foi seu Governo, na construção do
novo. Do novo não tem de onde você tirar a informação, tem de construir. Naquele momento, Brasília vivia
uma experiência muito rica com o Governo Cristovam,
quando, por várias vezes, intercambiamos experiências
e conhecimentos na construção do desenvolvimento
sustentável.
Senador Cristovam, V. Exª nos acompanhou,
há poucos dias, numa recepção que ﬁzemos ao Prof.
Alain Ruellan. O Prof. Alain Ruellan é ﬁlho de Francis
Ruellan, que foi o geógrafo que comandou uma equipe
no processo de identiﬁcação e demarcação do que é
Brasília hoje. Em 1947, quando o Prof. Francis Ruellan
coordenou os geógrafos que ﬁzeram essa pesquisa
na área que depois veio a ser a Capital Federal, Alain
Ruellan tinha 16 anos.
Hoje, lamentamos profundamente porque perdemos o Prof. Ruellan. Ele partiu e, evidentemente,
deixa-nos muita saudade. Ele deixou uma obra extensa, muitos trabalhos realizados na Amazônia. Ele foi
um grande divulgador da luta dos povos excluídos, da
luta pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia.
Portanto, lamentamos a perda do Prof. Alain
Ruellan, que nos deixou hoje e que foi encontrar sua
companheira, Françoise Ruellan, e também Danielle
Mitterrand, que nos deixou há pouco tempo.
Quero ﬁnalizar, dizendo que a Rio+20 abre espaço para a reﬂexão sobre as experiências passadas de
práticas de desenvolvimento sustentável para corrigir
as deﬁciências do conceito. Como acabou de falar o
Prof. Cristovam, talvez a expressão “desenvolvimento
sustentável” não seja suﬁciente para deﬁnir o desejo
de transformação, de mudança e de caminhada rumo
a uma nova sociedade.
O Amapá, como foi dito, foi pioneiro na adoção
desse modelo. Portanto, levamos para a Rio+20 a experiência de quem colocou a mão na massa, de quem
transformou teses de desenvolvimento sustentável em
políticas públicas. Confesso que é um grande embate,
é uma luta árdua convencer que é possível construir
o novo.
Finalmente, temos de apresentar soluções a essa
crise que se avoluma e que exige respostas urgentes. A
Rio+20 é uma tentativa mundial para buscar soluções.
Ela é um viveiro de ideias para se reinventar um novo
mundo, um novo Planeta. As soluções são numerosas
e complexas. Há muitas alternativas, e eu me permito
citar algumas, sem especiﬁcar prioridades.
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A redução ou a mitigação dos impactos das mudanças climáticas dependem de um ambicioso programa mundial, visando à descarbonização da produção
e ao consumo de bens e serviços. Não é uma tarefa
fácil quando sabemos que 85% da energia primária
consumida no Planeta são de origem fóssil, principal
responsável pelo efeito-estufa. Diversiﬁcar as fontes de
energia é uma das alternativas, mas não é suﬁciente.
O incentivo ao consumo irresponsável e desenfreado
de bens deve ser combatido. É necessário encontrar
soluções para as grandes cidades, desestimulando o
uso do transporte individual.
É uma coisa absurda uma única pessoa usar um
veículo. Até me recusei a usar, eu sozinho, um veículo. Isso não é possível. Você vê nas ruas um cidadão
isolado dentro de um veículo. Em São Paulo, já se
deﬁniu uma rotatividade. Então, metade dos veículos
não circula em São Paulo todos os dias. Chegará o
momento em que haverá uma proibição e em que nenhum veículo poderá circular apenas com o motorista. Ou vão estabelecer uma lotação mínima de quatro
pessoas por veículo, porque senão a cidade vai parar.
Em Brasília, hoje, às 13h30, eu estava perdido em um
engarrafamento. Vamos ter de pensar em uma nova
maneira de viver.
O desenvolvimento sustentável passa, obrigatoriamente, por um processo de aproximação da esfera
da produção de bens e de serviços com a esfera do
consumo desses mesmos bens e serviços.
Enﬁm, vou à Rio+20, sabendo que vamos sair
de lá maiores, sabendo que aquilo que debatíamos
– e ressalto o preconceito que enfrentávamos para
construir o novo há 15 anos –, hoje, está muito mais
reconhecido. O conceito de desenvolvimento e esse
equilíbrio da ação produtiva com a ecologia e com a
equidade são muito mais reconhecidos pela sociedade.
Se não se chegar a um acordo com as lideranças globais, vai ﬁcar uma forte lembrança do esforço
de povos do mundo inteiro reunidos no Rio de Janeiro.
O desenvolvimento sustentável será debatido durante
muitos anos em nosso País, e muita coisa concreta
virá pela frente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Senador Capiberibe, eu é que lhe agradeço.
Quero também manifestar o privilégio de ouvi-lo sobre
um tema tão sério, tão importante!
Ao mesmo tempo em que passo a palavra ao Senador Delcídio Amaral, pela Liderança do PT – gostaria
de sondar se o Senador Capiberibe pode assumir a
liderança dos trabalhos.
V. Exª, Senador, pode assumir a Presidência?
Infelizmente, tenho de viajar. Eu gostaria de passar a
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Presidência a V. Exª, para que pudéssemos ouvir os
dois últimos oradores, Senador Cristovam e Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – A Presidência designa o Senador Jorge Viana,
como membro titular, em substituição ao Senador Humberto Costa, e o Senador Anibal Diniz, como membro
suplente, para integrar a Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito destinada a “investigar práticas criminosas
do Sr. Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente
como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações Vegas e Monte Carlo, da Polícia Federal, nos
termos que especiﬁca”, conforme Ofício nº 82, de
2012, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo no
Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 082/2012 – GLDBAG
Brasília, 12 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Senador Jorge
Viana como membro titular em substituição ao Senador Humberto Costa e na vaga de suplente, o Senador Aníbal Diniz, na Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito – CPMI destinada a investigar práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido
vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, em vagas
destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo pela proporcionalidade partidária.
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/
PT – PI) – Passo a palavra ao Senador Delcídio, com
o maior prazer.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente, Senador Wellington Dias.
Senadores e Senadoras, venho aqui, nesta quinta-feira, de certa maneira, para tratar, mais uma vez,
de assuntos relativos à Comissão de Assuntos Econômicos. O País e os Estados da Federação vivem um
momento absolutamente especial.
O Governo tomou a decisão de aprovar, fatiadamente, uma série de procedimentos no que se refere
ao pacto federativo, no sentido de promover o desenvolvimento econômico e social, para que os Estados
brasileiros venham a se beneﬁciar dessa nova ambiência. Sem dúvida nenhuma, a Presidenta Dilma e
seus Ministros, mais especiﬁcamente o Ministro Guido
Mantega, têm procurado e têm trabalhado de tal maneira para que o Brasil se consolide como uma grande
federação, em que venhamos a reduzir as diferenças
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regionais e, ao mesmo tempo, incentivar a produção
brasileira.
Todos sabemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, da crise que vivemos, especialmente a Comunidade Econômica Europeia, com muitas diﬁculdades.
Na Grécia, haverá votação no domingo, uma
votação fundamental, que pode trazer muitas consequências, inclusive sua permanência ou não na Comunidade Econômica Europeia.
Vimos a Espanha, há pouco tempo, poucos dias
atrás, solicitando socorro à Comunidade Econômica
Europeia para fazer frente às diﬁculdades que, principalmente, seu sistema ﬁnanceiro enfrenta. E o pior,
com as altas taxas de desemprego hoje existentes
na Espanha, mais de 20%; 50% da população jovem.
Passado o pesadelo – que ainda continua da
Espanha –, agora a Itália.
E a realidade é que os Estados Unidos crescem,
também, muito aquém. A intenção do Presidente Obama
era retomar, rapidamente, o crescimento americano,
mas isso não aconteceu, não tem acontecido, apesar de
eu, pessoalmente, entender que, pela tecnologia, pela
competitividade e pela eﬁciência, os Estados Unidos
voltarão a crescer, talvez não tão rapidamente como
se imaginava, mas, sem dúvida nenhuma, vão debelar
essa crise mal resolvida que se iniciou em 2008, com
a bolha imobiliária.
Os países emergentes, especiﬁcamente Índia e
China. A China está promovendo um pouso suave no
que se refere ao seu crescimento, à desaceleração do
seu crescimento, mas, mesmo assim, com taxas muito
mais elevadas do que o restante do mundo.
Portanto, o momento exige uma série de providências. E o Governo da Presidenta Dilma tem tomado
essas providências. Tem tomado essas providências
para aquecer o consumo, tem tomado essas providências no sentido de incentivar a produção nacional,
continuar gerando empregos, a economia formal crescendo cada vez mais. Amanhã, a Presidenta Dilma reúne os 27 governadores, num pacote de R$10 bilhões
para investimentos nos Estados. Isso é fundamental.
Portanto, o Governo Federal tem feito a lição de casa.
Mas nós temos outros desaﬁos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia deixar aqui de registrar desaﬁos que estão postos
e que serão fundamentais para garantir uma política
industrial e a competitividade da nossa indústria. A
questão da energia, tão falada aí, aproveitando a renovação das concessões, um projeto que é necessário
que o Governo encaminhe para o Congresso Nacional,
inclusive para garantir segurança aos investidores, que
esperam ansiosamente pelas novas regras.
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Ao mesmo tempo, a redução das tarifas. Estamos
reduzindo os juros, os juros bancários, os juros de cartão de crédito, com a taxa Selic sendo reduzida dia a
dia e agora sendo destravada, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, pela Medida Provisória nº 567, com
as novas regras da poupança. Essas mudanças eram
absolutamente necessárias, porque, daqui a pouco, a
poupança iria impedir a queda dos juros, a queda da
taxa Selic.
O Governo propôs uma alteração muito simples,
respeitou os direitos adquiridos, a poupança continua
com seus depósitos e a população conﬁando nas novas regras, a partir da edição da medida provisória, e,
mais do que nunca, entendendo a caderneta de poupança como um investimento seguro e extremamente popular. A história da caderneta de poupança, de
certa maneira, se confunde com a história do nosso
País. A história da poupança do nosso País, como o
próprio nome diz.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós temos
agora, eu disse inicialmente, o desaﬁo da redução das
tarifas de energia. Muitos querem sair, abandonar determinados investimentos porque o custo de energia
hoje assume valores que promovem uma perda de
competitividade intensa em setores industriais, principalmente em eletrointensivos importantes. Portanto,
esse é um desaﬁo que precisamos perseguir.
E, junto com a renovação das concessões, temos
o Código Mineral também. Um Código absolutamente
importante, composto de três projetos: o projeto da
regulamentação do novo Código Mineral; a criação
de uma agência reguladora; e a Cfem – os famosos
royalties da mineração –, um item tão importante, principalmente para os Estados que recebem diretamente
o impacto desses projetos de mineração.
Então, temos aí uma pauta importante a ser discutida e que, de certa maneira, desburocratiza e cria as
condições necessárias para que grandes investimentos surjam e, consequentemente, o Brasil faça frente
a essa situação ruim que, lamentavelmente, outras
economias mundiais enfrentam.
Então, eu acho que temos uma pauta importante, uma pauta de profundidade, tratando de temas
absolutamente vitais, principalmente para desobstruir
determinados setores que estão no aguardo dessas
novas regras.
Portanto, Sr. Presidente, entendo que, ao longo
deste ano, mesmo sendo um ano atípico, com eleições
municipais, vamos ter de fazer essas lições de casa,
para fechar o ano discutindo assuntos dessa relevância e dessa importância para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
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É importante registrar, num momento absolutamente importante, um encontro que tem um simbolismo
fundamental, especialmente para a sustentabilidade e
para o meio ambiente, que é o Rio+20, esse compromisso nosso no sentido de promover uma industrialização, fontes de energia renováveis, produzindo efetivamente um país em condições de sustentabilidade,
garantindo, para as próximas gerações, a abundância
de recursos que o nosso Brasil efetivamente detém.
Sr. Presidente, ﬁz esse preâmbulo, mas existem
outras questões também, como os royalties do petróleo, que é uma discussão que ainda vai se arrastar, porque há uma contradição com relação àqueles
contratos que já foram assinados, relativos ao pós-sal
e aos leilões do pré-sal, que ainda não aconteceram,
o oitavo leilão até hoje não foi anunciado. Há uma discussão intensa. Inclusive, a Presidenta Dilma se posicionou com relação à questão dos royalties no que
se refere a contratos já celebrados e contratos futuros,
que estão diretamente ligados ou associados ao pré-sal. Mas esse é outro tema também importante, um
tema que, sem dúvida alguma, vamos precisar discutir intensamente, para que o pré-sal traga benefícios
para o País. O petróleo não é só daqueles Estados que
estão no litoral, o petróleo é uma riqueza brasileira, é
um bem da União.
Citei alguns projetos que, no meu ponto de vista,
são fundamentais para o País. E não poderia deixar de
registrar o estabelecimento deﬁnitivo de uma política
industrial, até para, de certa maneira, nortear os investidores, nortear até o BNDES, no sentido de o BNDES
cumprir o seu papel, mas dentro de uma ordem de prioridades, de um projeto de desenvolvimento econômico
e social para o Brasil. Especialmente um projeto industrial, que, mais do que nunca, o Brasil exige. Nós temos
que fazer a lição de casa a ﬁm de utilizar os poucos
recursos que temos para efetivamente aplicá-los de
maneira adequada, atraindo especialmente a iniciativa
privada nacional e a estrangeira para esse esforço conjunto de consolidarmos o Brasil como um dos países
mais importantes sob o ponto de vista econômico e
também sob o ponto de vista social, de inclusão social,
que é um processo que, graças às políticas de vários
governos, intensiﬁcadas pelo Presidente Lula e pela
Presidenta Dilma, promoveram a migração de quase
40 milhões de pessoas para a classe C.
Não poderia deixar de destacar também a necessidade de políticas de fronteira. O Brasil não resolve
seus problemas se não tiver políticas regionais especialmente voltadas para a região de fronteira. E aí, nós
não só discutimos projetos de desenvolvimento regional
e desenvolvimento na fronteira, porque, como as pessoas não têm perspectivas, elas são aprisionadas pela
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ilegalidade, lamentavelmente, pelo crime organizado.
Precisamos de uma política de fronteiras e, acima de
tudo, de um sistema de defesa nacional competente.
Muitas empresas estão se preparando para essa nova
fase, em que a defesa nacional é fundamental, não só
na região de fronteira, pegando as regiões Sul, Centro-Oeste e Norte, mas também a Amazônia Azul, onde
estaremos operando o petróleo do pré-sal a 300, 400
quilômetros do litoral.
Os projetos da Marinha, da Aeronáutica e do Exército são absolutamente fundamentais. Não existe uma
potência econômica se ela não for... O Brasil não será
uma grande potência única e exclusivamente econômica. Para ocupar o espaço que o Brasil pretende no
cenário internacional, o Brasil precisa ser uma grande
potência militar também, não sob o ponto de vista de
enfrentamento ou de forma belicosa, mas sim no sentido de salvaguardar suas riquezas, com equipamentos,
com tecnologia, com inovação e com o aparelhamento
adequado das nossas Forças Armadas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui
registrar agora, para concluir a minha fala, os debates
que começam a ocorrer na Comissão de Assuntos
Econômicos e que tratam especiﬁcamente do pacto
federativo.
Todos nós, aqui, vivenciamos intensamente o
debate da guerra dos portos, do famoso Projeto de
Resolução nº 72, que, sem dúvida nenhuma, se trouxe
algumas diﬁculdades, que o Governo Federal mitiga
através de uma série de outras ações, trouxe benefícios para boa parte dos Estados brasileiros.
E essa é a primeira medida que o Governo toma,
especialmente no sentido de trazer mais competitividade para a indústria brasileira, para quem investe
aqui, para quem gera emprego aqui, porque, com alguns benefícios que portos brasileiros detinham, nós
estávamos incentivando empregos lá fora e criando
uma competição absolutamente desigual dos produtos importados com os produtos produzidos no País.
Agora, temos um novo desaﬁo, que é o do Confaz, da unanimidade do Confaz e dos benefícios que
foram dados pelos Estados. Esses benefícios foram
considerados inconstitucionais. E o Supremo Tribunal
Federal pode vir a julgar, ou pode vir a deliberar, sobre uma súmula vinculante que trata esses benefícios
como inconstitucionais em todos os Estados onde foram implementados, alegando que esses incentivos
não passaram pelo Confaz.
Então, precisamos, primeiro, regularizar essa situação, porque, Senadores e Senadoras, V. Exªs imaginem o que isso representa para os Estados, para a
iniciativa privada e, consequentemente, para a população, que vai ter de pagar por isso.
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Portanto, a discussão da unanimidade no Confaz é fundamental. E nós estamos trabalhando com
o Ministério da Fazenda, primeiro, para regularizar
os incentivos e, depois, para, eventualmente, em se
mantendo a unanimidade, separar muito bem aqueles
benefícios que podem ﬁcar a critério dos Estados e
aqueles benefícios que são de interesse da Federação.
Hoje, inclusive, tivemos um debate com Secretários de Fazenda de vários Estados brasileiros. O Secretário de Fazenda de Mato Grosso citou um exemplo, o do Grupo Rede, responsável pela Cemat, que
é o mesmo dono da Enersul, que é a companhia de
energia do meu Estado, Mato Grosso do Sul. O presidente da companhia quer pagar o ICMS. O ICMS tem
multas e ele quer negociar essas multas. Para quitar
essa dívida dele, o Confaz precisa aprovar, e a aprovação é por unanimidade. Ele não consegue fechar
um assunto que é do Estado dele por causa da unanimidade no Confaz.
Então, precisamos separar muito bem aquilo que
é do Estado e aquilo que é da União. E é esse o desenho que estamos procurando implementar, especialmente com o Ministério da Fazenda. É uma agenda
importante, é uma agenda fundamental, como também
é uma agenda importante a de amanhã: a despeito do
lançamento de programa de R$10 bilhões, os governadores vão tratar das dívidas dos Estados, não só a
correção da dívida, mas também o percentual recolhido de receitas.
O meu Estado, por exemplo, recolhe 15%. A proposta seria uma redução para 9% e, com essa diferença, se fazer investimentos em Mato Grosso do Sul;
pegar esses recursos e carimbar em investimentos para
Mato Grosso do Sul: em infraestrutura, em educação,
em saúde, setores absolutamente fundamentais para
o meu Estado e, acredito, para boa parte dos Estados
da Federação.
Eu não tenho dúvida de que, amanhã, os 27 governadores vão tratar desse assunto, porque os Estados não suportam mais. Senador Capiberibe, V. Exª foi
governador de Estado. O meu Estado, quando negociou sua dívida, devia R$2,2 bilhões. Nós já pagamos
R$5,3 bilhões e devemos R$7 bilhões. Portanto, é uma
dívida absolutamente impagável.
Hoje, no debate com secretários de Fazenda,
o Governo propôs Selic. Os secretários acham que
pode ser, por exemplo, IPCA. Outra alternativa é uma
correção ﬁxa, uma taxa de juros ﬁxa. Esses são temas
sobre os quais o Senado precisa debruçar-se, até porque esta é a Casa da Federação, sendo delegado ao
Senado esse debate, essa discussão, que, sem dúvida alguma, virá nas próximas semanas. E, neste ano,
nós temos de buscar uma saída deﬁnitiva para isso.

708

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

E, além dessas questões, temos ainda o Fundo
de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios, Sr. Presidente. E, sobre o Fundo
de Participação dos Estados, todos nós sabemos que
este é o último ano do FPE. No ano que vem, devemos ter um redesenho do FPE, e hoje, nesse debate
na Comissão de Assuntos Econômicos, os secretários levantaram uma questão importante: a mudança
da base, porque os governos, e são vários governos,
criaram os encargos. Os encargos saem da distribuição dos Estados e Municípios.
Eu acho que uma saída extremamente engenhosa é aumentar essa base, para promover efetivamente um novo quadro para o Fundo de Participação dos
Estados. E, ao mesmo tempo, também, buscando não
alterar aquilo que hoje já é repassado, porque todos
nós sabemos as diﬁculdades que isso traz para uma
discussão e para a possível aprovação do novo FPE
aqui no Senado Federal.
Portanto, foi uma discussão intensa, foi uma discussão profunda, com visões até diferenciadas. Especialmente, também, com relação às alíquotas interestaduais, com o posicionamento de várias regiões do
País, porque nós convidamos secretários de várias
regiões do País. Vamos continuar isso na outra semana também, mais audiências públicas.
O Senador Walter Pinheiro é o Senador responsável por, em função dessas audiências públicas, em
função desses projetos todos, preparar muito possivelmente um substitutivo para discutirmos, para apresentarmos uma proposta ao País do novo FPE – e por que
não dizer também o novo FPM. Mudar essa sistemática
até então adotada, aqueles degraus que prejudicam
quando há uma mudança populacional.
(Interrupção do som.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Sr. Presidente, já estou concluindo.
Havendo uma mudança populacional, dependendo do número de habitantes a que a população
de determinado Município é reduzida, às vezes cai a
receita. Então, a proposta – inclusive ela é do Senador
Tião Viana, que hoje é Governador do Acre – é fazer
uma mudança, para o FPM variar linearmente, o que
é uma coisa muito mais justa, muito mais razoável, de
muito mais bom senso. Portanto, Sr. Presidente, nós
temos essas agendas aí, que são muito importantes.
Hoje, inclusive, o Senador Wellington Dias, que
presidiu a sessão também, fez uma abordagem muito ampla desses temas, até porque foi governador do
Piauí; portanto, conhece muito bem as diﬁculdades de
cada Estado da Federação.
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Eu não podia deixar também de lembrar aqui o
e-commerce. Já está correndo o prazo, as sessões,
para que nós votemos também o comércio eletrônico,
porque isso representa receitas adicionais para os
Estados. Hoje essas receitas estão concentradas em
dois ou talvez até três Estados brasileiros.
Então, acho que com a proposta apresentada –
inclusive, uma proposta de emenda constitucional que
apresentei depois de discutir, intensivamente, com o
Ministério da Fazenda – vamos dar um tratamento
mais justo na distribuição desses recursos, uma vez
que o comércio eletrônico cresce a taxas de 18% a
20% ao ano. Só o ano passado, o comércio eletrônico
movimentou R$20 bilhões. Portanto, isso representa
recursos adicionais para os Estados.
Portanto, Sr. Presidente, se ﬁzermos essa lição
de casa pelo menos este ano, vamos avançar bastante.
Nós vamos produzir aí um trabalho que colabora com
essa política do Governo Federal, promovendo ajuste, mantendo o pacto federativo e criando melhores
condições para o desenvolvimento de cada Estado
da Federação. Não é uma discussão tranquila, é uma
discussão complexa, é uma discussão difícil, mas é
uma discussão absolutamente necessária.
Em se tratando de pacto federativo, o Senado tem
um papel extremamente relevante, extremamente importante para resgatar e consolidar o pacto federativo
brasileiro. E não tenho dúvida nenhuma, os Senadores
e Senadoras têm dado contribuições absolutamente
fundamentais ao texto desses projetos, de tal maneira
a que venhamos a votar, com clareza, com transparência, ouvindo a todos os Senadores representantes
dos 27 Estados da Federação, aquela solução que é
a mais adequada. Se conseguirmos chegar a um texto
equilibrado, que não beneﬁcie nem um lado, nem outro,
mas que o País, a Federação se beneﬁcie disso, acho
que cumprimos o nosso papel dentro dessa agenda,
que, no meu ponto de vista, é muito importante, e vamos cumpri-la ao longo deste ano.
Por último, Sr. Presidente, quero só registrar que
estive, há poucos dias, reunido com os analistas de
infraestrutura. Há uma medida provisória, a Medida
Provisória nº 568, à qual apresentei uma emenda,
principalmente olhando a questão dos analistas de
infraestrutura, que têm uma remuneração absolutamente defasada de outras categorias equivalentes.
Importante: os analistas de infraestrutura são os engenheiros responsáveis pelo PAC, são os engenheiros
responsáveis pela liberação das emendas dos parlamentares nos vários Ministérios. Portanto, temos que
dar uma atenção especialíssima a esses analistas de
infraestrutura.
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Sei que foi rejeitada a minha emenda, mas vou
destacá-la e defendê-la aqui, porque alego que há
vício de origem e que isso é atribuição do Governo
Federal, do Executivo.
Acho que precisamos trazer esse debate para o
Congresso e trabalhar com a Ministra Miriam Belchior e
com sua equipe, para tentar buscar uma solução para
esses proﬁssionais, que são extremamente importantes, principalmente no desaﬁo da logística.
(Interrupção do som.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Por isso, Sr. Presidente, quero fechar com esse assunto, demonstrar minha solidariedade e meu trabalho,
para que encontremos uma solução para essa questão
dos analistas de infraestrutura e agradecer a paciência
e a tolerância de V. Exª com o tempo.
Para mim, foi importante fazer esse resumo, porque acho que são temas que vão ser intensivamente
discutidos aqui, no Senado Federal.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Delcídio do
Amaral, o Sr. Wellington Dias deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Capiberibe.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Em votação o Requerimento nº 566, de
2012, do Senador Blairo Maggi, que requer licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa, para participar de diligência da Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das
Olimpíadas de 2016, em Belo Horizonte, Minas Gerais,
no dia 28 de junho de 2012, conforme Plano de Trabalho da Subcomissão aprovado em 5 de abril de 2011.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Em votação o Requerimento nº 567, de
2012, do Senador Blairo Maggi, que requer licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa, para participar de diligência da Subcomissão Permanente de
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das
Olimpíadas de 2016, em Manaus, Amazonas, nos dias
1º e 2 de julho de 2012, conforme Plano de Trabalho
da Subcomissão aprovado em 5 de abril de 2011.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Com a palavra, a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
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– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no momento
em que assistimos, preocupados, à crise econômica
na Europa, já com reﬂexos no Brasil, há uma verdade
repetida à exaustão: não há crescimento econômico
e, consequentemente, desenvolvimento social sem um
forte investimento em infraestrutura.
O investimento em infraestrutura é defendido por
todos e se coloca como uma verdade universal válida
para qualquer país, que, a exemplo do nosso, necessite superar os obstáculos que se colocam entre um
presente marcado por signiﬁcativas carências sociais
e um futuro que, por certo, se deseja mais próspero.
Entretanto, essa também é uma verdade cujo
conteúdo – avalizado por importantes especialistas,
pela esmagadora maioria dos técnicos do setor, pelos mais respeitados formadores de opinião – não se
concretiza na maneira pela qual o Governo Federal
efetivamente vem deﬁnindo suas prioridades, seja no
direcionamento do Orçamento público, seja no estabelecimento de estratégias eﬁcazes para o gerenciamento do setor, que permitiriam agilidade no gasto do
dinheiro público disponível.
Essa distorção explica, em grande parte, os motivos pelos quais o Brasil ocupa patamares baixos no
ranking mundial de infraestrutura, que foi publicado
recentemente pelo Fórum Económico Mundial, em seu
último Relatório de Competitividade Global. No quesito
especíﬁco da infraestrutura, o País ﬁcou na 104ª posição
entre os pesquisados, sendo que, no quesito rodovias,
ocupou o 118° lugar e, no de portos, a 130ª posição.
Esse resultado não é de todo surpreendente,
uma vez que o investimento brasileiro em rodovias,
ferrovias e na navegação aquaviária é muito pequeno, girando em torno de 0,4% do PIB, segundo as estimativas da Confederação Nacional dos Transportes
relativas a 2010.
Para que se pondere a insuﬁciência desse número, basta dizer que o investimento chinês no mesmo
período chegou a 4% do PIB; o russo, a 1,4%; e o indiano, a 1,2%, para mencionar apenas as economias
emergentes mais importantes. A média dos países da
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico é mais que o dobro do índice brasileiro,
sítuando-se próxima a casa de 1%.
Paradoxalmente, Srªs e Srs. Senadores, investimos hoje, comparativamente, muito menos do que
investíamos na década de 1980, um período marcado
por fortes crises econômicas e pela extrema fragilidade
da economia nacional.
E, além de tudo, ainda investimos mal: o grosso
dos recursos alocados no setor continua sendo direcionado para as rodovias, deixando em segundo plano os
modais de transporte ferroviário e aquaviário, os mais
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estratégicos para nações que, a exemplo da nossa,
possuem grandes dimensões territoriais e imensas
áreas de fronteira econômica a integrar.
Essa situação, porém, se estende para além
das decisões de investimento. Relembrando um ponto também muito crítico, que abordei desta tribuna há
pouco tempo, as decisões sobre marcos regulatórios
de diversos setores não são tomadas, e os recursos
privados disponíveis para essa ﬁnalidade estão imobilizados, aguardando o ﬁm da insegurança jurídica
que marca diversos setores da mais alta relevância. É
o caso, hoje, dos portos, das ferrovias e da renovação
das concessões para geração de energia hidrelétrica.
E, embora não tenham faltado esforços de parte
de muita gente – a exemplo dos empreendidos pela
Comissão de Infraestrutura do Senado, colegiado que
tenho a honra de presidir –, a resposta governamental
tem se mostrado insuﬁciente e tímida, além de perigosamente fora de sintonia com o cenário de ameaças
que vai se formando no horizonte à nossa frente.
O que salta aos olhos, quando falamos dos modais de transporte do País, é que, embora tenhamos
o Plano Nacional de Viação e o Sistema Nacional de
Viação, que nos fazem lembrar o saudoso Senador
mineiro Eliseu Resende, não se coloca em prática
qualquer planejamento que prenuncie uma situação
de interligação necessária entre os vários modais. Isto
é, como se articulam os modais ferroviário, rodoviário,
aquaviário e aeroviário do País, para que tenhamos
uma mobilidade de cargas e pessoas pelo vasto território brasileiro que venha ao encontro das reais necessidades do País.
Foi com essa preocupação que uma representação da Comissão de Serviços de Infraestrura teve,
hoje, uma audiência com a Minista-Chefe da Casa Civil
da Presidência da República. Essa audiência seguiu-se a outra que tivemos no Ministério dos Transportes.
Em nossa pauta de discussão com a Srª Ministra
Gleisi Hoffmann, levamos as questões mais relevantes
que têm aﬂorado nas audiências públicas da Comissão de Infraestrura.
Preocupam-nos questões como o acompanhamento físico das obras do PAC; o planejamento setorial
das ações do Ministério dos Transportes; a articulação
entre os órgãos federais aﬁns; a falta de estrutura mínima das agências reguladoras; a lentidão na execução dos investimentos, embora os recursos estejam
disponíveis; a questão dos investimentos privados em
portos, que estão paralisados em função de alteração,
via decreto, da Lei Geral dos Portos; e, por ﬁm, a crucial
questão da renovação das concessões do setor elétrico.
Apenas para termos um exemplo concreto, vejamos a planilha ﬁnanceira do PAC 2012: os recursos
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disponíveis, através do Orçamento Geral da União e
da rubrica Restos a Pagar, alcançam R$80 bilhões. Entretanto, apenas R$900 milhões do Orçamento Geral
da União e R$13 bilhões dos Restos a Pagar foram
efetivamente pagos e usados nas obras. Portanto, em
torno de R$14 bilhões, com uma disponibilidade de
R$80 bilhões e já transcorrendo o sexto mês do ano.
Se tomarmos o Programa Minha Casa Minha
Vida, de crucial importância para as famílias beneﬁciadas e para a geração de emprego e renda, de R$11
bilhões do Orçamento, nada foi pago até agora. E dos
Restos a Pagar, de um total de R$13 bilhões, foram
pagos R$8 bilhões.
No crucial setor da mobilidade, que são os transportes, de R$15,5 bilhões disponíveis no Orçamento,
foram empenhados apenas R$4 bilhões e efetivamente pagos apenas R$219 milhões. Em Restos a Pagar,
dos R$10,5 bilhões disponíveis, foram pagos apenas
R$2,6 bilhões.
Não queremos criticar por criticar. Os nossos
contatos com as várias instâncias de governo, que já
mencionamos, visam a busca de soluções que desemperrem a máquina gerencial e administrativa, a ﬁm de
que os gastos dos recursos já disponíveis sejam usados
com a agilidade que o desenvolvimento do País exige.
Com esse registro, Srªs e Srs. Senadores, Sr.
Presidente, ﬁnalizo o que entendo ser um saudável
contraponto ao meu pronunciamento anterior sobre o
tema da infraestrutura, ou, colocando em termos mais
próprios, do descaso com a infraestrutura.
Abordei os efeitos graves e negativos que essa
inadequada postura governamental tem trazido às
perspectivas nacionais de desenvolvimento econômico.
Aqui tento demonstrar o outro lado dessa realidade, que precisa ser a todo custo mudada; tento demonstrar as lamentáveis consequências desse
abandono na vida dos mais humildes, daqueles que
já vivem em situação de grande exclusão econômica,
de imensa fragilidade social e de injusto abandono por
parte do Poder Público.
Entretanto, a ausência de investimentos fragiliza
o próprio processo de desenvolvimento brasileiro que,
neste momento, não pode depender de ventos favoráveis externos. As nossas condições internas precisam
ser otimizadas, e os investimentos em infraestrutura
são fundamentais para que isso aconteça.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada pela tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Com a palavra, para ocupar a tribuna, o
Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, durante o dia
de hoje, o Senado realizou, Senador Capiberibe, uma
audiência que considero das mais interessantes, não
vou dizer das mais impactantes, porque ainda é cedo
para saber: um debate de um dia inteiro sobre os caminhos da inovação no Brasil, promovido pela Comissão
de Ciência e Tecnologia.
Nós tivemos a presença de dois dos mais importantes cientistas brasileiros de todos os tempos: o Dr.
Miguel Nicolelis, que é um neurocientista e neurobiologista, que está fazendo verdadeiros milagres pela
pesquisa, conseguindo com que as pessoas que não
podem mais se movimentar por doenças movimentem-se – seu desaﬁo, neste momento, Senador Capiberibe, é fazer com que o primeiro chute na Copa do
Mundo seja dado por um paraplégico que se moverá
graças ao trabalho desse grande cientista –; e o outro
foi Marcelo Gleiser, que é um cosmólogo de renome
mundial. Obviamente, os dois moram no exterior, passam apenas tempo aqui. Ao lado deles nós tivemos
diversas personalidades do Governo que trabalham
com a promoção de ciência e tecnologia.
O que vimos e ouvimos ao longo desse dia foram
duas coisas: a primeira é que os cientistas que estão
no exterior, brasileiros que amam este País, eles falam com uma paixão, eles falam com uma ambição de
que o Brasil pode ser um grande país do conhecimento. Eles falam com a certeza de que isso é possível.
Mas eles falam também, e isso é importante, que o
caminho está na educação de base, que a educação
começa lá embaixo. Eles lembram que Einstein não
seria um cientista, um físico, se lá atrás, em alguma
cidade onde ele viveu, uma professorinha não tivesse
ensinado as quatro operações e o ABC para ele. É ali
que está a saída para começarmos a sermos um País
do conhecimento.
O que me surpreendeu é que os representantes
do Governo se limitaram, mais do que tudo, a mostrar
o que vem sendo feito, sem mostrar aonde a gente
precisa chegar.
Além disso, falaram pouco da educação de base.
Falaram muito dos investimentos que são feitos em ciência e tecnologia atualmente no Brasil. Mas não falaram de quanto é preciso. Mas, sobretudo, não falaram
do que é preciso.
Nós caímos no vício, Senador Capiberibe, de
falar quanto custa, quanto se gasta e não o que fazer.
Veja que na discussão do PNE (Plano Nacional de
Educação), em vez de discutir o que fazer, nós discutimos quanto gastar. A bandeira de luta, a disputa
foi se iria gastar 7%, 8% ou 10% do PIB. Em vez de
discutir o que é que nós vamos fazer. Qual deve ser o
salário correto de um professor. Depois a gente calcula
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quanto custa. Depois a gente vê quantos por cento do
PIB. Pode ser até 10%, 12%, 13%, ou pode ser 5%,
6%. A gente tem que discutir, com esse salário que o
professores vão ter; quais as exigências que vamos
fazer na seleção deles.
Um dos cientistas deixou claro: Não tem futuro
o país que contrata professores que não tiveram pelo
menos um mestrado concluído nas universidades. Por
quê? Porque, se a gente exige mestrado ou doutorado
para ensinar nas universidades onde as pessoas já sabem alguma coisa, como é que a gente vai pegar pessoas menos preparadas para ensinar nossas crianças.
Os melhores professores de um país devem estar na educação de base, na ensino fundamental.
Mas, lamentavelmente, essa percepção a gente não
tem, porque, em primeiro lugar não há a percepção
da importância da inovação no Brasil. Nós continuamos viciados em comprar tecnologia de fora. Por isso,
existem tantos produtos feitos no Brasil, mas a gente não vê um produto criado no Brasil, a não ser os
aviões da Embraer e alguns outros poucos. Todos os
automóveis brasileiros têm nomes estrangeiros. Por
quê? São fabricados no Brasil, mas são inventados,
criados, desenhados, projetados no exterior. Agora, vejam os carros coreanos, os carros chineses, os carros
indianos, eles têm nomes de coreanos, de chineses,
de indianos, porque eles já fazem o projeto, já fazem
o desenho, já criam, porque eles têm uma estrutura
do conhecimento.
Nós não temos. E sem essa capacidade, sem
um sistema nacional do conhecimento, nós não vamos muito longe. Não iremos muito longe baseando
a nossa economia na produção e exportação de bens
primários. Não iremos muito longe, porque a Terra vai
terminar se esgotando de tanta ﬂoresta que vamos ter
que destruir. Não iremos muito longe porque tudo o
que a gente exporta depende da demanda lá de fora,
e não da demanda que a gente cria ao inventar um
produto novo e colocá-lo no mercado.
É fundamental, por isso, fazer com que o Brasil desperte para a importância da inovação. E pode
parecer incrível, Senador Capiberibe, mas onde às
vezes a gente tem mais diﬁculdade para despertar a
importância da inovação é na universidade brasileira,
que também se acostumou a não criar, e, sim, a trazer de fora os pensamentos. E aí a gente não inova.
Porque inovar é pensar o novo; inovar não é saber o
velho. Uma pessoa pode ser muito preparada e não
ser inovadora. E nem precisamos exigir isso de todos,
mas da universidade sim. Ela tem que ser inovadora e
não apenas transmissora de conhecimento.
Outro grupo surpreendentemente “reação” à ideia
de inovação é o setor produtivo. Nossos industriais têm
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pavor à ideia de criar aqui novos produtos, eles têm
fascínio por trazer produtos de fora para serem fabricados aqui. E o resultado é que a gente ﬁca produzindo
aquilo que lá fora eles deixam a gente produzir. E não
temos como produzir aqui aquilo que lá fora eles não
nos deixam produzir.
Só na área de saúde o Brasil tem que importar
R$10 bilhões a cada ano de equipamentos e de remédios que poderíamos fabricar aqui se tivéssemos
o mínimo de conhecimento.
Temos, portanto, as universidades “reácias” à inovação, temos o setor industrial “reácio” à educação e
temos uma população que ainda não despertou para
a importância de inovar. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto que diﬁculta tudo isso é a percepção de que a inovação começa na educação de
base.
Sem uma boa educação de base, não há como
existir um bom sistema cientíﬁco e tecnológico. Podemos até ter ilhas de excelência, mas não seremos um
continente de excelência. Com 200 milhões, não é difícil conseguirmos formar alguns cientistas, mas não
vamos conseguir formar muitos cientistas sem uma
educação de base de qualidade.
Durante a palestra do Prof. Marcelo Gleiser, peguei uma ideia e já a transformei em projeto de lei no
qual estou dando entrada. Muita gente vai ﬁcar contra,
Senador Capiberibe. A ideia é a de que precisamos
levar para as escolas, nos primeiros anos do ensino
fundamental, cientistas, para que eles falem para as
crianças, para que digam o que é ser cientista.
Estamos acostumados a ver o que é um jogador
de futebol ou até um astronauta nos outros países e
no nosso País, mas não estamos acostumados a ver
o que é um cientista. Aqui, as crianças não sabem o
nome de um único cientista. Perguntem às 50 milhões
de crianças no Brasil o nome de um cientista brasileiro,
e elas terão diﬁculdade em responder. Mas perguntem
o nome de mil jogadores de futebol, que é possível que
as nossas crianças saibam.
Qual é a saída? A solução é simples. Fiz um projeto de lei inspirado no Dr. Gleiser. É simples: a partir
da aprovação da lei, todo bolsista que estiver fazendo
uma pós-graduação terá de passar quatro horas por
semana conversando com crianças na educação de
base. Se o curso for aqui, ele fará simultaneamente
com o seu curso essa conversa com as crianças, explicando o que é ser cientista e o que é ciência. Se o
curso for realizado no exterior, ele fará isso na volta.
Durante o mesmo tempo de duração do seu curso, ele
fará aqui as palestras, as conversas, as visitas e suas
exposições, com presença física nas escolas.
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Sem criança querer ser cientista, um país não dá
o salto para a inovação. No Brasil, as crianças não têm
esse fascínio, e precisamos criar esse fascínio. É claro
que o primeiro passo é uma escola boa, de qualidade,
mas um passo também é o de levar para a escola a
ciência através dos cientistas.
O terceiro ponto, Senador, depois de falarmos
sobre a importância da inovação no Brasil e sobre a
importância da educação de base, é a necessidade – e
sei que isso vai agradá-lo – de inovar o próprio conceito de inovação, de inovar o conceito de progresso, de
mudar a ideia maluca de que este País é o sexto maior
país do mundo, porque tem uma produção equivalente à do sexto maior do mundo. Isso é uma estupidez!
Dizer que o país que é o sexto em produção e que é
o sexto em potência é o sexto maior do mundo é de
tal estupidez, que, às vezes, temos de nos perguntar
como essa ideia resiste. Mas está resistindo a ideia
de que o Brasil é o sexto país do mundo. O Brasil não
é nem mesmo a sexta economia. O Brasil é a sexta
produção. Seria a sexta economia se fosse o sexto em
produção, se produzisse bens da alta tecnologia, se
criasse demanda, como criam os que produzem iPads, os que produzem e criam telefones celulares. Mas
somos a sexta produção em soja, em minério de ferro,
em alguns poucos produtos.
Não nos vamos preocupar também em sermos
o quinto, como estão querendo. O que queremos ser
é o sexto país, o quinto país, o sétimo país, um dos
melhores países do mundo. Isso não quer dizer necessariamente ser o mais rico.
O que estamos vivendo, Senador Capiberibe –
e isso mereceria um debate aqui –, é a inovação do
conceito de emergência. Estamos passando a ideia
de que o Brasil é um país emergente. Mas é um País
emergente atrasado. Somos emergentes em uma riqueza na qual os outros países já sabem que não é
mais possível continuar. Somos emergentes como
uma família que ﬁca rica na véspera de uma revolução socialista ou como quem é nomeado nobre, barão
ou conde na véspera da proclamação da República. É
uma emergência tardia. A verdadeira emergência que
consolidaria o Brasil como um país – como se costuma
dizer no primeiro mundo – incluído entre os países de
frente é a emergência da qualidade de vida, é a emergência da sustentabilidade ecológica, é a emergência
da ciência e da tecnologia na vida e na economia da
sociedade. Mas disso nós estamos muito longe.
Por exemplo, na educação, na ciência e na tecnologia, somos o 88º País do mundo; no IDH, que reﬂete a qualidade de vida, somos o 84º País do mundo.
E ainda nos consideramos o sexto País do mundo. O
pior é que esse ufanismo está atrapalhando a busca
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da redeﬁnição de um novo conceito de progresso. Aí
nós ﬁcamos atrás. Ou, então, somos emergentes atrasados em uma emergência tardia. O pior é que não é
a primeira vez que isso ocorre. Nós chegamos atrasados na hora da industrialização porque demoramos a
abolir a escravidão.
Abolimos a escravidão em 1888, quando todos
os outros países do Ocidente já tinham erradicado a
escravidão. Todos. O Brasil foi o último.
O que aconteceu? Quando nós fomos nos industrializar, os outros já tinham começado porque a industrialização exige o trabalho livre. Não há possibilidade
de industrialização com o trabalho escravo. Chegamos
tarde na industrialização. E agora estamos chegando
tarde na nova revolução cientíﬁca e tecnológica, na
nova economia do conhecimento. E estamos comemorando estarmos atrasados, porque somos atrasados,
mas grandes na produção.
Grandeza na produção não é sinônimo de grandeza do país. A grandeza do país vem da qualidade
de vida do seu povo, vem da sustentabilidade do seu
povo, com a sua natureza, vem do conhecimento, que
é aquilo que cria a sociedade do futuro. Por isso é preciso inovar o conceito de progresso. Não basta inovar
dizendo: “Agora nós inovamos, usamos combustível
verde nos automóveis”, mas continuamos com o transporte privado, e não cabem mais os carros nas ruas.
O problema não é só mudar o combustível do carro, é
mudar o conceito de transporte, até mesmo para não
precisar se locomover tanto de um lugar para outro.
Ou a gente pode morar perto do trabalho em
muitos lugares. Pode até trabalhar de casa, muitas
pessoas; mas nós estamos comemorando continuarmos no atraso do automóvel privado apenas porque
usamos combustível verde. Combustível verde que
exige destruir ﬂoresta para produzir o etanol, que exige fortunas para transportar o etanol, que exige um
investimento imenso de viadutos e estradas para que
os carros andem de um lugar para outro, se não eles
ﬁcam parados, como já estão em algumas cidades. E
sabemos que vai se esgotar.
Tem gente que já marca o dia e a hora em que
São Paulo vai parar toda, porque os últimos engarrafamentos tinham 255 quilômetros. Imagina o dia em
que o engarrafamento terá tantos quilômetros quanto
a soma de todas as ruas e calçadas de São Paulo. Aí
nem os guindastes vão chegar lá para tirar os carros.
Temos que inovar o conceito de progresso.
E hoje, nessa audiência, não se discutiu a ideia
de inovar o conceito de progresso, salvo a minha provocação nesse sentido, mas pelo menos nós já tivemos
o despertar, graças a dois geniais cientistas brasileiros,
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dois candidatos a Nobel, exceções de um país que queima cérebros. Nós somos um crematório de cérebros.
Senador Capiberibe, isso é pior do que o que ﬁzeram os nazistas, porque os nazistas queimavam os
livros, mas os escritores emigravam para outros países e continuavam escrevendo. Aqui, a gente crema
o cérebro antes de o cérebro escrever os livros. Não
tem futuro se continuarmos desse jeito.
À Rio+20 estou levando algumas propostas, e uma
dela é a criação de um fundo mundial para a educação
no mundo inteiro. É claro que não vou apresentar na
reunião dos Chefes de Estado porque não tenho acesso. Vou apresentar em atividades paralelas. E vou levar,
também – porque o senhor, certamente, terá prazer
em participar – a criação de um tribunal internacional
para julgar os crimes contra o futuro da humanidade.
A primeira vez em que apresentei essa ideia foi em
1980, no SBPC, na Bahia. Naquela época, eu chamei
de tribunal para julgar os crimes do desenvolvimento.
Depois, a ideia seria os crimes da economia. Mas não
basta, não é por aí. Não dá para dizer que é a economia
quem provoca isso. Não dá para dizer que é o desenvolvimento. O que importa é que estamos cometendo,
hoje, crimes contra o futuro da humanidade. Quais
crimes? Pela destruição ecológica – isso é um crime
contra o futuro da humanidade –; pelo empobrecimento,
como desde 2008 estamos fazendo na Europa e nos
Estados Unidos – isso é um crime contra o futuro da
humanidade, 28 milhões de desempregados, por culpa
de decisões tomadas conscientemente por dirigentes
de bancos; terceiro, os crimes da mídia internacional,
quando manipula a consciência das pessoas.
Eu não falo mídia no sentido de jornal. Eu falo
desse conjunto de entidades, inclusive nós, aqui nesta
sala, dizendo ideias. Nós terminamos passando ideias,
e algumas podem ser manipuladoras. É preciso ver se
nós não estamos cometendo um crime contra o futuro da humanidade ao deixar crianças fora da escola e
ao manipular as ideias que hoje circulam no mundo.
São crimes que estamos cometendo contra o futuro
da humanidade, às vezes, sem perceber.
Nós vamos tentar criar esse tribunal, que vai ser
diferente do Tribunal Russell, que o senhor se lembra,
dos anos 60, que julgava os crimes dos americanos
na Guerra do Vietnã. Não um tribunal para punir, porque aí teria que ser legal, mas um tribunal moral para
denunciar.
Dessa vez, a gente vai usar os novos meios,
como a Internet. Dessa vez, a ideia é ter um grupo de
personalidade, de pessoas que agarrarão o projeto e
dirão: “Este projeto carrega a desconﬁança de que trará
prejuízos para a humanidade”. A gente o colocará na
Internet, e o povo votará. Alguns projetos são bons...
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Grandes hidrelétricas, por exemplo, trazem muitas
vantagens, mas a gente sabe que trazem destruição.
Vamos debater! Vamos deixar o povo falar! Não
vamos, ao ﬁm, conseguir parar nenhum projeto; não
vamos, ao ﬁm, conseguir punir ninguém que ﬁzer isso
– nem é essa a intenção –, mas vamos despertar para
a necessidade de inovar o conceito de progresso, de
inovar a conquista das coisas que queremos. Não basta
mais o futuro como tendência do passado. É preciso
fazer uma dobra, é preciso mudar de rumo, é preciso
um novo futuro, um novo progresso.
Eu espero, se não estamos conseguindo ainda,
esses debates como os de hoje, na Comissão de Ciência e Tecnologia, nos ajude muito a entender a importância da inovação, a importância da educação na
inovação e a necessidade de inovar o próprio conceito
de progresso para onde queremos ir.
Era isso, Presidente, que eu queria deixar como
mensagem.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Obrigado, Senador Cristovam.
V. Exª tem um projeto que obriga os ﬁlhos de
políticos a se matricularem nas escolas públicas. Saiba que eu apoio inteiramente esse projeto, porque o
problema da educação em nosso País é político. Se
nossos ﬁlhos não frequentam a escola pública, diﬁcilmente nós teremos uma solução para a educação.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador, eu sei que já terminou o tempo, mas
essa sua provocação é a primeira chance, talvez, que
eu tenha de debater, com um Senador, essa ideia. O
projeto está há cinco anos guardado, engavetado, sem
mesmo audiência pública, como eu pedi, apenas para
debater se é legal, se não é legal, se é constitucional,
se não é constitucional, se deve ou não deve, a gente
tem conseguido. E os argumentos que aparecem quais
são: que é demagógico.
Quando eu era menino, Senador, eu não conseguia estudar em escola pública, porque meu pai não
era rico, meu pai não era inﬂuente, meu pai não era
deputado nem senador. Entrava na escola pública – as
três que deviam ter em Recife àquela época – quem
tinha inﬂuência e carro, porque poucas pessoas moravam ao lado. Qual era a saída da gente? Também
não havia muitas outras escolas públicas. A saída era
estudar com padres, porque os padres queriam que
a gente virasse padre. As escolas de padre, naquele
tempo, eram baratíssimas e grátis.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Eu fui seminarista.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – O senhor foi seminarista? Eu não fui, mas fui
marista. Por quê? Porque eles queriam que a gente

JUNHO25893
2012

Sexta-feira 15

virasse um deles. E aí eles nos davam uma boa educação, tenho essa dívida com eles, a um preço muito
barato. Hoje, é o contrário, as classes altas podem pagar, em parte com o dinheiro do imposto de renda, e
o povo foi para as escolas públicas, que ﬁcaram ruins.
Então, não é demagógico. Além disso, as pessoas
não sabem, o projeto só entra em vigor sete anos depois de aprovado, para dar tempo a todo mundo que
se elegeu agora dizer: quando eu me elegi, não tinha
essa regra. Mas, a partir dessa lei,... E alguns dizem:
isso é inconstitucional pela liberdade que você tem de
colocar o seu ﬁlho onde quiser. Claro que você tem!
Então, não seja parlamentar, não seja governador nem
prefeito nem presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Escolha outra atividade.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Por isso coloquei sete anos antes de a lei entrar em
vigor. Inclusive, sete anos, se quiser, para melhorar as
escolas públicas e os Senadores, Deputados e Governadores poderem colocar lá sem reclamar.
Agora, um dia desses, vi uma foto no jornal, Senador, do príncipe herdeiro da Dinamarca indo para a
escola pública. Quando você fala com um dinamarquês,
ele não entende a nossa surpresa de que o príncipe
herdeiro, com seis anos de idade, esteja indo a uma
escola pública, até porque em alguns desses países
já não há mais escola particular, pois elas ﬁcaram
desnecessárias.
Eu creio que esse projeto merecia pelo menos
ser debatido. Eu lhe agradeço por tê-lo trazido aqui,
porque a gente não tem tido espaço para isso. Claro
que eu podia falar disso todo dia, mas terminaria virando propaganda de uma ideia e não um debate político.
Como o senhor o levantou, eu me sinto à vontade para
debater. Mas ajude para que a Comissão de Constituição e Justiça faça uma audiência pública para ver
se essa ideia faz sentido ou se ela só faz sentido nos
outros países e aqui não.
Há pouco, uma ministra, na Inglaterra, quase foi
destituída porque descobriram que o ﬁlho estudava
numa escola particular. Ela retirou o ﬁlho da escola
particular e colocou numa pública, porque ninguém
pode imaginar que os encarregados de zelar pela escola pública se protejam usando a escola particular.
Tem muita gente que me cobra, Senador, que
isso seja feito também para a saúde. Creio que alguém
deve colocar esse projeto, porque já tenho briga demais
com a educação, não vou colocar mais essa briga na
saúde, mas acho que faz sentido, sim. O agente público, a pessoa responsável pelos serviços públicos,
tem de usar os serviços públicos.
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Não é só para sentirem, é porque é coerente com
o exercício da proﬁssão que nós escolhemos.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Mas poucos têm essa vocação. Ninguém é obrigado
a ter mandato. Se tem mandato, tem que usar gravata,
tem que estar aqui presente na hora de votação; portanto, deveria ter também que colocar seus ﬁlhos nas
escolas onde estudam os seus eleitores.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Obrigado, Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu que agradeço.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 571, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, a Associação Comercial do Amazonas, por estar comemorando 141 anos
da Fundação da Entidade, bem como seja encaminhado o referido voto ao Presidente da Diretoria: Senhor
Gaitano Laerte Pereira Antonaccio, no seguinte endereço: Rua Guilherme Moreira, 281, Centro – Manaus/
AM CEP: 69005-300.
Justiﬁcação
Na esteira do desenvolvimento econômico propiciado pela abertura dos portos do Amazonas às
nações amigas, foi criada em 18 de junho de 1871, a
Associação Comercial do Amazonas, com o objetivo
principal de “promover por todos os meios ao seu alcance, o desenvolvimento das classes empresariais,
a sustentação e defesa de seus legítimos direitos e
interesses”.
Por suas ações a ACA tem representações em
diversos Conselhos e Órgãos Públicos e foi reconhecida como Órgão de Utilidade Pública pelo Governo
Federal (1917), Órgão Técnico Consultivo do Governo
Federal (1943), Estadual (1982) e Municipal (2001).
A Associação Comercial do Amazonas resultou da
iniciativa de alguns negociantes de Manaus, os quais,
reunindo-se em 18 de junho de 1871, constituíram a
associação e elegeram a sua primeira diretoria. A associação foi reorganizada por várias vezes, entre 1875 e
1908, datando deste último ano os presentes estatutos.
Por iniciativa da Associação, foram já fundadas
instituições similares em vários pontos do estado e no
território federal do Acre. Entre estas, notam-se as associações comerciais de Itacoatiara, Parintins e Santo
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Antonio, no estado do Amazonas, e de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, no território do Acre; todas estas
ﬁliadas à Associação Comercial do Amazonas.
Os fundadores da associação, em 1871, foram
os seguintes senhores: José Coelho de Miranda Leão,
Antonio Augusto Alves, José Joaquim Pinto de Franca, Emilio José Moreira, Manoel José Gomes de Lima,
Guilherme José Moreira, José Teixeira de Souza, Thomas Louis Simpson, Alexandre de Paulo Brito Amorim,
Jeronymo Costa e José Marcellino Taveira Pau Brazil.
A ACA mantém-se ﬁel aos objetivos de sua criação
em 1871, e enfrenta os desaﬁos do século XXI expandindo seus horizontes, modernizando sua estrutura,
redesenhando a paisagem empresarial do Amazonas.
Entre as Linhas de Ação da ACA estão: Defender os incentivos ﬁscais da Zona Franca de Manaus,
Sensibilizar as indústrias incentivadas da Zona Franca
de Manaus a: comercializar os seus produtos no comércio local com preços diferenciados, contemplando
assim, as pessoas que vivem no Amazonas;comprar
no Comércio formal de Manaus, que além de gerar
emprego e renda, paga impostos, investe em instalações com custos ﬁxos e participa do desenvolvimento
da Cidade / Estado.
A cada ano, a ACA continua atuando junto aos
Governos Federal, Estadual e Municipal, sempre buscando a justiça ﬁscal, o engrandecimento do segmento
empresarial do qual é a legítima representante.
Parabéns a Associação Comercial do Amazonas
– ACA pelos 141 anos de fundação!.
Sala das Sessões, 13 de Junho de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO Nº 572, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos, Instituto Oswaldo
Cruz, Por ter sua vacina contra a Esquistossomose
aprovada nos testes pela Fiocruz, bem como seja encaminhado o referido voto ao Presidente da Fiocruz
Senhor Paulo Gadelha e à Cientista responsável pela
Pesquisa: Senhora Miriam Tendler, no seguinte endereço: Rua da Candelária, 66 Centro, Rio de Janeiro/
RJ, CEP: 20091-020.
Justiﬁcação
O Brasil criou e vai produzir a vacina contra esquistossomose, doença crônica causada pelo parasita
Schistosoma encontrado em áreas sem saneamento
básico, criada pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), a vacina foi batizada de Sm14, nome da proteína que o verme Schistossoma mansoni, causador da
esquistossomose, usa para realizar um de seus pro-
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cessos essenciais para sobreviver. A vacina estimula
os anticorpos a atacarem a proteína, evitando que o
verme se instale no organismo ou cause algum dano.
O mecanismo de funcionamento da vacina também é
eﬁcaz no combate a outro verme: a Fasciola hepatica,
relativamente raro em humanos, mas que ataca rebanhos bovinos, ovinos e caprinos.
A vacina passará agora para a fase 2 de testes
clínicos, que envolverá um número maior de pessoas,
inclusive crianças, no Brasil e na África. Se tudo der
certo, a vacina ﬁcará pronta para produção dentro de
um prazo de 3 a 4 anos.
Esquistossomose é também conhecida como
“barriga-d’água”, é transmitida em locais de água doce
parada ou pouco corrente, com a presença de caramujos infectados. A doença é causada por parasitos
do gênero Schistosoma. Os sintomas são dores de
cabeça, enjoos, coceiras, dermatites, febre, além da
dilatação do abdômen. O tratamento é feito com medicamentos antiparasitários, mas por se tratar de uma
doença predominante em áreas de baixa infraestrutura
sanitária, a reinfecção é um dos pontos graves.
O desenvolvimento da vacina consumiu 30 anos
de estudos conduzidos pela pesquisadora Miriam Tendler, do Laboratório de Esquistossomose Experimental
do Instituto Oswaldo Cruz (LEE/IOC/Fiocruz).
A esquistossomose afeta 200 milhões de pessoas em áreas pobres e tem potencial para atingir um
universo de 800 milhões de pessoas expostas aos
riscos de contágio no Brasil (principalmente no Nordeste e em Minas Gerais), nos países africanos e na
América Central.
A esquistossomose é considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a segunda doença
parasitária mais devastadora, atrás apenas da malária.
É uma doença dos países pobres, associada à miséria.
Parabéns à toda equipe Fiocruz por ser a primeira no mundo a produzir a vacina que protege contra
os vermes, colocando o nosso país na fronteira do
conhecimento em uma área de alta complexidade tecnológica, como é a saúde.
Sala das Sessões, 13 de Junho de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO Nº 573, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos, aos 50 anos da
Fundação Universidade do Amazonas, bem como seja
encaminhado o referido voto a Professora Drª Márcia
Perales Mendes Silva, Magníﬁca Reitora, no seguinte
endereço: Rua Afonso Pena 1053 – Centro Manaus/
AM. CEP: 69020-160.
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Justiﬁcação
A Lei No. 4.069-A de 12 de junho de 1962 cria a
Fundação Universidade do Amazonas, assinada pelo
então presidente da República, João Goulart, sendo
instituída pelo Decreto No. 53.699, de 13 de março
de 1964.
É uma entidade não governamental, administrativa e ﬁnanceiramente autônoma, dotada de personalidade jurídica, na forma legal, com sede na cidade
de Manaus, com o objetivo de manter a Universidade
Federal do Amazonas.
Um dos momentos representativos da vida da
UFAM refere-se à criação da FUA, em 12 de junho de
1962, data que será comemorada em grande estilo
com diversas atividades que relembram esse marco
histórico da cidade de Manaus.
A programação variada expressa a importância
que esta data tem para a comunidade universitária da
UFAM e para a sociedade amazonense, isto porque
signiﬁcou a criação da Fundação Universidade do
Amazonas-FUA, instituição que mantém a Universidade Federal do Amazonas, uma das principais instituições de ensino superior da Região Norte do País,
que atua com competência nas áreas do ensino, da
pesquisa e da extensão, tripé que formam uma universidade pública.
Comemorar o cinquentenário da FUA nos remete
a um fragmento histórico do ensino superior na região
Amazônica, como co-particípes desse momento histórico, isto porque todos nós construímos esta Universidade, que tem como mantenedora a FUA, tornando-nos uma instituição empenhada com a formação de
mão-de-obra qualiﬁcada e com a formação de cidadãos
comprometidos com a Amazônia
Os conselheiros da FUA têm um papel relevante
no direcionamento das ações da UFAM. O atual Conselho Diretor da FUA é composto pela jornalista Hermengarda Junqueira, pela professora Hercília Tribuzzy,
pelo professor Marcus Barros, pelo engenheiro José
Nasser e pela médica Adele Benzaken.
Parabéns a todos servidores, estudantes e dirigentes da UFAM!
Sala das Sessões, 13 de Junho de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO Nº 574, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, ao município de Tefé,
por estar comemorando 157 anos, bem como seja encaminhado o referido voto ao senhor Prefeito Jucimar
de Oliveira Veloso, no seguinte endereço: Rua Olvao
Bilac, s/n – Bairro: Centro, Tefé/AM. CEP: 69.470-000.
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Justiﬁcação
Nos primórdios, Tefé era habitado basicamente
por vários grupos étnicos indígenas, com destaque e
em harmonia com a natureza aos grupos dos Tupebas ou Tapibas. Em 1755, foi elevada a categoria de
Vila, recebendo a denominação Vila de Ega. Na data
de 05 de setembro de 1850, o Amazonas foi elevado
a categoria de província e liberta-se do domínio do
Pará Com a criação da Comarca de Solimões (1853)
que compreendia as Vilas de Fonte Boa, São Paulo de
Olivença , Benjamin Constant, Tefé foi escolhida para
ser a sede da comarca. Desta maneira em 15 de junho
de 1855, pela Lei Provincial nº44, foi criado o Município, e a vila é elevada á categoria de cidade, ﬁcando
estabelecido o nome que perdura até hoje o de “Tefé”.
O nome Tefé vem da tribo dos Tupebas que veio
originar “Tape, Tephe, Teffé e ﬁnalmente Tefé”. Tefé está
localizado na planície amazônica, no médio Solimões,
situado à margem do lago de Tefé, formado pelo rio do
mesmo nome que, por sua vez, localiza-se à margem
direita do Solimões.
Tefé amazonas localiza-se no interior do estado
do Amazonas, distante da capital Manaus 516 km em
linha reta e 633 km por via ﬂuvial. Seu clima é quente
e úmido, com duas estações bem deﬁnidas ao longo
do ano: inverno período chuvoso, entre os meses de
dezembro a maio; e verão período de seca que vai de
junho a novembro.
A cidade de Tefé é o município pólo da região do
Triângulo Jutaí – Solimões – Juruá, é a cidade com
maior numero de Instituições Educacionais da região
possuindo universidades, centros técnicos e grande
rede de escolas e instituições de ensino particulares.
Parabéns ao município de Tefé pelos 157 anos.
Sala das Sessões, 14 de Junho de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 575, DE 2012
Nos termos do art. 50, da Constituição Federal,
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas
ao Senhor Ministro da Integração Nacional informações
sobre as recentes mudanças na concessão de empréstimos do Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte – FNO que acarretou na redução de 49% para
tão somente 20% sobre o limite de recursos do FNO
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para projetos de grande porte o que impactará diretamente na capacidade econômica dos produtores do
estado em conseguir verbas necessárias para plantar
suas culturas:
1. Quais os fundamentos utilizados para reduzir
de 49% para 20% os recursos disponíveis no FNO
para projetos de grande porte na concessão de empréstimos voltados ao setor produtivo do Amazonas?
2. Houve um estudo prévio no que concerne as
necessidades anuais de empréstimos para agricultores e o impacto sobre a economia agrícola do estado
que essa medida acarretará? Momento em que se
solicita esse estudo.
3. Quais foram nos últimos cinco anos o volume
de recursos colocados à disposição de agricultores?
4. Qual foi o volume, nos últimos cinco anos, de
recursos concedidos ao setor primário através deste
fundo? Qual foi, nesse mesmo período de tempo, o volume de recursos concedidos por cultura no Amazonas?
5. O volume de R$4,020 milhões disponíveis aos
projetos do setor produtivo de toda a Amazônia será
o suﬁciente para sustentar a produção em 2012 no
Amazonas?
6. Qual o volume de recursos que estará disponível através do Fundo Constitucional para cada região do País em 2012? Esse montante de recursos
se manterá em 2013 e 2014?
7. Essa política de redução dos limites de recursos do FNO para projetos de grande porte se manterá
pelos próximos anos?
Justiﬁcação
O setor produtivo no Amazonas na área da agricultura sempre teve grande importância para a economia local, principalmente, para as comunidades do
interior do Amazonas, pois além da agricultura de subsistência praticada por diversos ribeirinhos ao longo
dos rios da Amazônia, há também forte presença da
agricultura familiar.
Nesse ponto, faz-se mister observar que o trabalho desenvolvido por esses famílias no setor primário
é responsável por movimentar a economia local, preservar a natureza, uma vez que ao invés dos investimentos em derrubada de árvores para disponibilizar
novas áreas para plantio, atividade esta geralmente
perpetradas pelas grandes empresas do setor primário, a agricultura familiar busca trabalhar com a terra
de forma mais sustentável sem agredir em demasia
a natureza.
Outro fator de crucial importância do desenvolvimento e incentivo do crescimento do setor primário na
região é que este é um aspecto importante para ﬁxar
o ribeirinho no interior do Amazonas e assim acabar
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com o êxodo de jovens, que até hoje acontece, para
a capital do Estado, elevando ainda mais o índice de
dependência do estado como um todo de uma única
cidade.
E esse é um dos principais objetivos a serem,
alcançados por qualquer governo em todas as esferas, seja municipal, estadual ou federal, tendo-se em
vista que ao ﬁxar interiorano, dando-lhes perspectivas
de desenvolvimento e infraestutura mínima e digna de
sobrevivência, é de extrema importância uma vez que
o Amazonas é um estado de grandes fronteiras e que
conta com uma biodiversidade cobiçada pelo mundo
todo, logo a ocupação e desenvolvimento do interior
do estado é crucial para proteger as fronteiras e todas
as riquezas da ﬂoresta que devem ser estudas e exploradas de forma sustentável por cientistas brasileiros
para assim gerar conhecimento e tecnologia nacionais.
Já para o estado e para os municípios é importante desenvolver o interior para desconcentrar a economia do estado da elevada dependência da capital do
estado, além de gerar riquezas para as cidades, assim
como geração de renda, emprego e tributos para as
cidades interioranas.
Nesse contexto, para que haja desenvolvimento
e incentivo do setor primário no estado é necessário
investir na região através da concessão de crédito para
o agricultor plantar as culturas que têm como principais
expoentes no estado a juta, malva, guaraná, mandioca,
cupuaçu, laranja dentre outros.
E esse papel de ﬁnanciador das plantações,
principalmente, para o pequeno e médio agricultor
do estado é desempenhado justamente pelo Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, o
qual tem como objetivo institucional contribuir para a
promoção do desenvolvimento econômico e social da
Região, através de programas de ﬁnanciamento aos
setores produtivos privados.
Sendo operacionalizado através de cinco programas de ﬁnanciamento: o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (FNO-PRONAF),
o Programa de Financiamento do Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia (FNO – Amazônia Sustentável), o Programa de Financiamento para Manutenção
e Recuperação da Biodiversidade Amazônica (FNO
– Biodiversidade), o Programa de Financiamento ao
Microempreendedor Individual (FNO – Microempreendedor Individual) e o Programa de Financiamento às
Micro e Pequenas Empresas (FNO – Micro e Pequenas Empresas).
Programas estes que se revelam de crucial importância para o desenvolvimento da atividade agrícola
para o estado, pois têm como alvo o desenvolvimento
da agricultura familiar, assim como do microempre-
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endedor individual, os quais além de representar a
esmagadora maioria da produção agrícola do estado,
buscam desenvolver suas atividades sem agredir em
demasia a natureza.
No entanto, apesar de toda essa importância, inclusive, de âmbito nacional, uma vez que se trata de
uma área de fronteira com os demais países da região
amazônica, o que se percebe é um esvaziamento da
concessão de créditos para o setor primário do Estado do Amazonas, tendo-se em vista, inclusive, que
recentemente foi aprovada uma medida junto a Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte – FNO em
que a participação de recursos públicos nos projetos
que são apresentados junto ao Banco da Amazônia
foram reduzidos drasticamente de 49% para 20%.
Como se sabe o crédito para investimento é o
principal meio de desenvolvimento do setor primário
amazonense, tendo em vista que todo empreendedor
necessita de crédito para investir na produção e, apesar,
disso o que está ocorrendo é justamente um caminho
inverso, onde se diminuiu a concessão de crédito e,
assim, diﬁculta o acesso do pequeno e médio agricultor aos recursos necessários para a sua produção.
Portanto, essa situação é demasiadamente preocupante para o setor primário do estado do Amazonas, tendo-se em vista que nesse estado, em razão de
suas peculiaridades que tanto caracterizam a região,
a agricultura familiar é altamente utilizada como fonte
de renda para milhares de ribeirinhos, movimentando
a economia da interior e, por consequência, gerando
emprego, renda e desenvolvimento nessas localidades, necessitando, desta forma, de políticas públicas
capazes de garantir ao cidadão do interior, condições
digna de produzir os bens necessários para sua subsistência, o que se consegue pelo investimento massivo
de recursos federais na região e, assim, acabar com
as desigualdades regionais ainda vistas nesse País.
Sala das Sessões, 14 de junho de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB – AM.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – 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 576, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea
c, 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que o
Projeto de Lei do Senado no 139, de 2012, que altera a
Lei no 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre
as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e
defensivos agrícolas, nos termos do § 4o do art. 220 da
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Constituição Federal, para proibir a venda de produtos
de tabaco nos locais que especiﬁca, seja apreciado,
também, pela Comissão de Assuntos Econômicos,
por tratar de matéria no âmbito de sua competência.
Justiﬁcação
Considerando a abrangência da proposição em
tela, faz-se necessário destacar a relação de causa e
efeito sobre o setor varejista. Desta feita, torna-se imprescindível a análise da Comissão de Assuntos Econômicos, por tratar de matéria de impacto econômico,
que carece de avaliação especíﬁca por um corpo técnico especializado.– Senador Ciro Nogueira
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 577, DE 2012
(Do Senador Valdir Raupp)
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Senador José Sarney,
Com fundamento no artigo 256, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa
Excelência a retirada, em caráter deﬁnitivo, da Proposta de Emenda à Constituição no 119, de 2011, de
minha autoria.
Sala das Sessões, 6 de junho de 2012. – Senador Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência defere o requerimento que
acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, as seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno,
os Projetos serão apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, podendo receber emendas
perante a primeira ou única comissão do despacho
pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122,
II, c, da referida Norma Interna.
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo nº 299,
de 2012 (nº 2.785/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada
à RÁDIO GLOBO S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – O Projeto de Decreto Legislativo nº
299, de 2012, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, será apreciado terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderá
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional
os seguintes ofícios, ambos encaminhando relatórios
de gestão ﬁscal, referentes ao 1º quadrimestre de 2012:
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OFÍCIO TRT 18ª GP/DG/SOF/ Nº 13/2012
Goiânia, 31 de maio de 2012
Assunto: Encaminha Relatório de Gestão Fiscal
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 118, da Lei
nº 12.645/2011 (LDO 2012), encaminho, em anexo, o
Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre
de 2012, período maio/2011 a abril/2012, nos termos
do artigo 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, publicado no Diário Oﬁcial da União, Seção
1, de 29 de maio de 2012, página 148.
Atenciosamente, – Mário Sérgio Bottazzo,
Desembargador-Presidente.
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Ofício no 0111/2012/TRT/SOF/DG
Cuiabá-MT, 29 DE MAIO DE 2012
Assunto: Relatório de gestão ﬁscal – 1o Quadrimestre – TRT 23a Região
Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no art. 118 da Lei no
12.465/2011 (LDO 2012), comunico a Vossa Excelência a publicação do Relatório de Gestão Fiscal deste
Tribunal, relativo ao 1o Quadrimestre, no Diário Oﬁcial
da União – Seção 1, página 149, na terça-feira, 29 de
maio de 2012, por intermédio da Portaria TRT/DG/GP
– 1168/2012, de 25 de maio de 2012.
Respeitosamente, _ Fábio Ricardo Moraes Martins Diretor-Geral Substituto
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – As matérias serão publicadas no Diário
do Senado Federal de 15 de junho corrente.
Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – O Senado Federal recebeu os seguintes
Ofícios de Ministros de Estado:
– Nº 54, de 12 de junho de 2012, do Ministro
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, em resposta ao Requerimento nº 177, de
2012, de informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
– Nº 178, de 13 de junho de 2012, do Ministro de
Estado da Fazenda, em resposta ao Requerimento nº
202, de 2012, de informações, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin.
– Nº 180, de 13 de junho de 2012, do Ministro de
Estado da Fazenda, em resposta ao Requerimento nº
169, 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 (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 208 ,DE 2012
Altera a Lei 5.889, de 08 de junho de
1973, que estatui normas reguladoras
do trabalho rural, e a Lei 10.101, de 19
de dezembro de 2000, que dispõe sobre

JUNHO25923
2012

Sexta-feira 15

a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, visando a sua adequação e modernização.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. A Lei nº 5.889, de 08 de junho de 1973,
passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:
“Art. 4º ...................................................
Parágrafo único. Quando não colidir com
interesses assegurados aos empregados rurais, o empregador rural devidamente inscrito
nos órgãos próprios dos Municípios, Estados
ou União, será considerado pessoa jurídica de
direito privado, para todas as ﬁnalidades legais.”
“Art. 5° A duração normal do trabalho
para os empregados rurais não excederá a
08 (oito) horas diárias, sendo que em qualquer trabalho continuo e de duração superior
a 06 (seis) horas, será obrigatória a concessão
de um intervalo para repouso e alimentação,
observados os usos e costumes do local da
prestação dos serviços, e as condições climáticas adversas que podem colocar a saúde do
trabalhador em risco.
§ 1°. O intervalo para repouso e alimentação poderá variar de no mínimo 01 (uma)
hora e no máximo de 04 (quatro) horas, devendo constar no contrato individual de trabalho,
quando exceder a 02 (duas) horas.
§ 2°. Entre duas jornadas haverá um período mínimo de 11(onze) horas consecutivas
para descanso. (NR)”
“Art. 5-A. Ocorrendo necessidade imperiosa poderá a duração do trabalho exceder
do limite legal ou convencionado, seja para
fazer face a motivo de força maior ou causas
acidentais, seja para atender á realização ou
conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto.
§ 1°. Conﬁgura necessidade imperiosa a
ocorrência de circunstâncias extraordinárias na
atividade rural que demandem prestação de
serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa
acarretar prejuízo manifesto, resultantes de
condições climáticas adversas como períodos
de chuva, frio ou de seca prolongados, previsão oﬁcial de chuvas ou geadas no período de
safra, compreendendo este o plantio, a capina,
a colheita, o transporte e o armazenamento,
o combate as pragas que exijam medida urgente, além de outras situações emergenciais
peculiares.
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§ 2°. Sempre que o motivo de força maior
ou resultante de causas acidentais implicar na
interrupção da realização do trabalho, a jornada diária normal poderá ser prorrogada até o
limite máximo de 04 (quatro) horas.
§ 3°. A previsão contida no parágrafo anterior só se aplica pelo prazo indispensável à
recuperação do tempo perdido e dos trabalhos
não realizados no período da interrupção, desde que não exceda de 12 (doze) horas diárias,
limitado a sessenta dias por ano.
§ 4°. Nos casos de excesso de jornada
por motivo de força maior, de causas acidentais e ou a remuneração da hora excedente
não será inferior à da hora normal. Nos demais casos previstos neste artigo a remuneração será, de pelo menos, 50% (cinquenta por
cento) superior à da hora normal, e o trabalho
não poderá exceder a 12 (doze) horas, desde
que a lei não ﬁxe expressamente outro limite.
§ 5°. Durante os períodos de safra, é facultado ao empregador exigir do empregado
a prorrogação da jornada diária de trabalho,
observados o limite máximo e valor da remuneração, conforme determinados no parágrafo anterior.
§ 6°. O excesso de horas deﬁnido neste
artigo poderá ser exigido independentemente de acordo ou convenção coletiva, devendo
o empregador anotar nos controles de ponto
dos empregados, colocando à disposição da
ﬁscalização do trabalho.
“Art. 6º-A. Todo trabalhador rural tem
direito ao repouso semanal remunerado de
vinte e quatro horas consecutivas, preferencialmente aos domingos e, de acordo com as
exigências das atividades rurais, nos feriados
civis e religiosos, nos termos da Lei nº. 605/49.
§1º. O trabalhador rural que desenvolva
sua atividade laboral em local distante de sua
família, impedido do convívio familiar semanal,
e que tenha trabalhado em domingos e feriados
no mês imediatamente anterior sem usufruir
do descanso semanal remunerado, mediante
solicitação por escrito e sujeito à concordância do empregador, fará jus a, no mínimo, 05
(cinco) dias consecutivos de folga remunerada,
compensando-se seus descansos semanais
trabalhados.
§2º. Ao trabalhador rural será assegurado, obrigatoriamente, o direito ao gozo regular
do descanso semanal remunerado em pelo
menos um domingo ao mês.
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“Art. 9º............................................
..............................
§ 6º. Quando a cessão ou fornecimento
de moradia e sua infra-estrutura básica, pelo
empregador ao empregado rural, for condição essencial para o trabalho em razão da
distância entre o local da execução deste e o
local de residência ﬁxa do empregado rural,
o benefício não integrará a remuneração do
mesmo, sendo desnecessário qualquer outro
procedimento burocrático a ser adotado pelo
empregador.
§ 7°. Dadas as peculiaridades do trabalho rural, o fornecimento, pelo empregador a
seus empregados, de transporte gratuito para
deslocamento diário, semanal ou mensal, da
residência para o trabalho e do trabalho para
residência, independente da existência de
transporte coletivo regular fornecido pelos entes Públicos ou por meio de concessão, não
será caracterizado como jornada in itinere.”
“Art. 19-A. É facultado ao empregador
rural, cuja atividade produtiva dependa da
utilização de maquinários e equipamentos de
propriedade de terceiros, a contratação com
pessoas físicas ou jurídicas, para a execução
de sua atividade ﬁm, desde que inexistente a
pessoalidade e a subordinação direta.
Parágrafo único. O inadimplemento de
obrigações trabalhistas por parte do prestador de serviços rurais mecanizados, pessoa
física ou jurídica, implica na responsabilidade
subsidiária do tomador de serviços, desde que
tenha participado da relação processual e tais
obrigações constem do título executivo judicial.”
Art. 2° O art. 14 da Lei n° 5.889, de 08 de junho
de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2°,
renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º:
“Art. 14 ..................................................
§ 1º .......................................................
§ 2°. O contrato de sofra que suceder
a outro após o intervalo mínimo de três meses mantém a característica de contrato por
prazo determinado, desde que vinculado à realização de serviços sazonais, sobretudo em
atividades transitórias ou especíﬁcas de safra
e entressafra. (NR)”
Art. 3º. A Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de
2.000, passa a vigorar com as seguintes alterações e
acréscimos:
“Art. 2º. .................................................
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§ 3º. Não se equipara a empresa, para
ﬁns desta Lei:
I – a pessoa física, exceto na área rural
onde o proprietário pessoa física é equiparado à empresa;
Art. 3º. ..................................................
§ 2º – É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores
a titulo de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a
um semestre civil, ou mais de duas vezes no
mesmo ano civil, exceto na área rural onde a
participação nos resultados, produtividade ou
metas, poderá ser prevista em periodicidade
menor, adstrita às diferentes atividades no ano
agrícola, na pecuária ou na extração vegetal.”
Art. 4 º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
O presente Projeto de Lei ora proposto, já foi
objeto de apreciação nesta Casa na legislatura anterior, em de 08 de outubro de 2009, de autoria de Sua
Excelência, Senador Gilberto Goellner.
Por se tratar de matéria de suma importância para
a agricultura nacional decidimos então apresentar este
PLS, vez que o mesmo possui proposta fundamentada
na experiência das assessorias dos empreendedores
rurais de Mato Grosso, e em especial, nas práticas de
auditoria e monitoramento das relações trabalhistas e
de segurança do trabalho realizadas pela Fundação
Mato Grosso.
Em nenhum momento, pretende-se ﬂexibilizar,
precarizar, desregulamentar, reduzir direitos ou postos de trabalho. O objetivo é dar dinamismo ao setor
primário, para que mais empregos e oportunidades
possam ser criados.
Nosso objetivo é assegurar a melhoria da qualidade de vida do trabalhador rural e de sua família, bem
como possibilitar a plena regularização dos contratos
de trabalho rural
e a eliminação dos conﬂitos decorrentes da indiscriminada extensão da legislação trabalhista urbana
ao contrato rural pelo Constituinte de 1988, sem que
se considerassem as peculiaridades e sazonalidades
do trabalho no campo.
Durante décadas, a relação de trabalho rural não
teve importância jurídica para ser tutelada no mesmo
parâmetro da relação de trabalho urbano. Por essa
razão, a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT,
promulgada em 1º de maio de 1943, em seu art. 7º,
b, excluiu expressamente sua aplicação aos contratos
de trabalho rurais.
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As primeiras iniciativas legais foram representadas pela promulgação do Estatuto do Trabalhador
Rural em 1963, e, posteriormente, pela Lei nº 5.889,
de 08 de junho de 1973 – Lei do Trabalhador Rural,
que atribuíram apenas determinados direitos ao trabalhador do campo.
Já por ocasião da votação da Constituição Federal
de 1988, essas peculiaridades não foram consideradas pelos Constituintes, a maioria deles eleita pelos
grandes centros urbanos e desprovida de um melhor
conhecimento da matéria. Por isso, estenderam-se ao
trabalhador rural todos os direitos previstos na CLT dirigidos ao trabalhador urbano, até então exclusivamente.
A uniformização de direitos e obrigações para o
trabalho urbano e o rural gerou sérias e graves questões pontuais de atrito e conﬂito jurídico na relação
de trabalho rural e se constituiu na principal fonte do
elevado número de autos de infração, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e de ações trabalhistas
contra os empregados rurais.
A análise acurada é imparcial das propostas a
seguir elencadas demonstra que elas têm como objetivo destravar os pontos críticos da relação de trabalho
rural, os quais dão origem à grande maioria dos autos
de infração e reclamações trabalhistas e são decorrentes de uma legislação que não foi elaborada para
regulamentar especiﬁcamente o trabalho rural e suas
peculiaridades, mais sim o trabalho urbano.
A Lei n° 5.889, de 1973, em seu art. 5°, estabelece que o intervalo
intrajornada deve ser concedido “de acordo com
os usos e costumes da região”, mas tal principio legal
não é uniformemente aceito pela Justiça do Trabalho
e pela ﬁscalização trabalhista.
Aplica-se, singelamente; o intervalo criado para
regulamentar a jornada urbana, ou seja, de, no mínimo, uma e, no máximo, duas horas, para descanso e
refeição.
Por essa razão, alteramos a redação do artigo 5°
da Lei do Trabalho Rural, para estender o limite mínimo
de uma e o máximo de quatro horas, considerando-se
as condições climáticas da região.
Um dos principais conﬂitos trabalhistas rurais está
centralizado no excesso de jornada, ou seja, aquela
que excede o limite de oito horas normais e duas extraordinárias, praticada sazonalmente no trabalho do
campo, em decorrência de condições climáticas adversas e ataques de pragas.
A solução para os excessos urbanos é encontrada
na CLT, em seu artigo 61, que prevê a ﬁgura do excesso de jornada, até o limite de doze horas diárias, caso
seja, caracterizada necessidade imperiosa ou devam
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ser concluídos serviços inadiáveis ou cuja inexecução
possa acarretar prejuízo manifesto.
A falta de uma regulamentação especíﬁca na legislação rural, deﬁnindo o que seja, no campo, necessidade imperiosa e conclusão de serviços inadiáveis,
tem sujeitado os empreendedores rurais aos rigores da
ﬁscalização trabalhista, que entende que as situações
peculiares do campo, que ocorrem sem aviso prévio,
no período de uma safra, não podem ser enquadradas
na previsão legal do art. 61 da CLT.
A execução dos serviços rurais, a céu aberto,
está diretamente sujeita às condições do tempo, gerando permanentemente a exigência do trabalho em
condições emergenciais, cuja inexecução acarreta prejuízos manifestos, como a perda de uma safra
e, por consequência, a perda de empregos.
Assim, promovemos a inclusão dos arts. 5°-A e
6°-A instituindo uma norma especial, de natureza rural,
para permitir em períodos de adversidades climáticas
ou ataques de pragas, o trabalho em regime emergencial, com jornadas de até doze horas, cujo excesso, além da remuneração normal, pode ser objeto de
compensação no período da entressafra.
Outro problema sério é a distância entre a fazenda
e o centro urbano, onde ﬁca a residência do trabalhador
rural, o que impede a este um contato mais constante
com seus familiares e disponibilidade de tempo para
tratar de seus assuntos particulares.
O empregado é obrigado a ﬁcar longe de sua
família por meses seguidos, pois um ﬁnal de semana
não é suﬁciente para que ele possa manter um contato
signiﬁcativo com seus familiares.
Havendo interesse de ambas as partes, se houver uma regulamentação
especial do direito ao descanso semanal remunerado para o trabalho rural, o
problema poderá ser solucionado, pois o direito
do trabalho nasce dos usos e
costumes, sendo praxe, em algumas regiões do
País, conceder ao trabalhador o direito a visitar sua
família, num período de quatro a seis dias por mês,
compensando-se o descanso semanal.
Outra impropriedade advém do fato de a Justiça
do Trabalho e a ﬁscalização trabalhista não admitirem
que um mesmo trabalhador seja recontratado na safra
seguinte; se não tiver decorrido interregno legal instituído para o trabalho urbano, que é de seis meses.
Esse impedimento legal e a carga tributária a
que o empregador está sujeito também na entressafra fazem com que o trabalhador busque trabalho em
outra fazenda, em outro município ou em outro estado, prejudicado por um tratamento igualitário entre o
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trabalho urbano, em que a sazonalidade é exceção, e
o rural, em que a sazonalidade é regra.
Finalmente, dispomos sobre a necessidade, de
terceirização das atividades pertinentes ao período
de preparo da terra até a colheita e o beneﬁciamento.
Há necessidade jurídica e legal de admitir-se a
terceirização nas fases
especiﬁcas da atividade rural que necessitem da
utilização de maquinários.
A ﬁscalização trabalhista não admite que os maquinários e implementos
eventualmente contratados sejam operados pelo
empregado de seus proprietários ou da empresa especializada na prestação de serviços mecanizados,
exigindo que o empregador rural registre o operador
da máquina contratada como seu empregado, o que
é inadequado.
Esses contratos são geralmente de curtíssima
duração e plenamente
justiﬁcados pela impossibilidade de o produtor
adquirir todos os equipamentos,
como, por exemplo, uma colheitadeira, devido
aos altos custos, o que
inviabilizaria a produção rural.
Essas são, em síntese, as alterações que propomos para adequar e
modernizar inúmeros dispositivos da Lei. n° 5.889,
de 8 de junho de 1913, que estatui normas reguladoras do trabalho rural.
Contamos com a colaboração dos nossos Pares
para um debate aberto e franco sobre as condições de
trabalho no setor primário, visando ao aperfeiçoamento da proposição que ora apresentamos. – Senador
Blairo Maggi.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973.
Estatui normas reguladoras do trabalho
rural.
....................................................................................
Art. 4º – Equipara-se ao empregador rural, a pessoa física ou jurídica que, habitualmente, em caráter
proﬁssional, e por conta de terceiros, execute serviços
de natureza agrária, mediante utilização do trabalho
de outrem.
Art. 5º Em qualquer trabalho contínuo de duração
superior a seis horas, será obrigatória a concessão de
um intervalo para repouso ou alimentação observados
os usos e costumes da região, não se computando este
intervalo na duração do trabalho. Entre duas jornadas
de trabalho haverá um período mínimo de onze horas
consecutivas para descanso.
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Art. 6º Nos serviços, caracteristicamente intermitentes, não serão computados, como de efeito exercício,
os intervalos entre uma e outra parte da execução da
tarefa diária, desde que tal hipótese seja expressamente
ressalvada na Carteira de Trabalho e Previdência Social.
....................................................................................
Art. 9º Salvo as hipóteses de autorização legal
ou decisão judiciária, só poderão ser descontadas do
empregado rural as seguintes parcelas, calculadas
sobre o salário mínimo:
a) até o limite de 20% (vinte por cento) pela ocupação da morada;
b)até o limite de 25% (vinte por cento) pelo fornecimento de alimentação sadia e farta, atendidos os
preços vigentes na região;
c) adiantamentos em dinheiro.
§ 1º As deduções acima especiﬁcadas deverão
ser previamente autorizadas, sem o que serão nulas
de pleno direito.
§ 2º Sempre que mais de um empregado residir
na mesma morada, o desconto, previsto na letra “a”
deste artigo, será dividido proporcionalmente ao número de empregados, vedada, em qualquer hipótese,
a moradia coletiva de famílias.
§ 3º Rescindido ou ﬁndo o contrato de trabalho,
o empregado será obrigado a desocupar a casa dentro de trinta dias.
§ 4º O Regulamento desta Lei especiﬁcará os
tipos de morada para ﬁns de dedução.
§ 5º A cessão pelo empregador, de moradia e de
sua infra estrutura básica, assim, como, bens destinados à produção para sua subsistência e de sua família,
não integram o salário do trabalhador rural, desde que
caracterizados como tais, em contrato escrito celebrado
entre as partes, com testemunhas e notiﬁcação obrigatória ao respectivo sindicato de trabalhadores rurais.
(Incluído pela Lei nº 9.300, de 29/08/96)
....................................................................................
Art. 14. Expirado normalmente o contrato, a empresa pagará ao safrista, a título de indenização do
tempo de serviço, importância correspondente a 1/12
(um doze avos) do salário mensal, por mês de serviço
ou fração superior a 14 (quatorze) dias.
Parágrafo único. Considera-se contrato de safra
o que tenha sua duração dependente de variações
estacionais da atividade agrária.
Art. 14-A. O produtor rural pessoa física poderá
realizar contratação de trabalhador rural por pequeno
prazo para o exercício de atividades de natureza temporária. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
§ 1o A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo que, dentro do período de 1 (um) ano,
superar 2 (dois) meses ﬁca convertida em contrato
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de trabalho por prazo indeterminado, observando-se
os termos da legislação aplicável. (Incluído pela Lei nº
11.718, de 2008)
§ 2o A ﬁliação e a inscrição do trabalhador de
que trata este artigo na Previdência Social decorrem,
automaticamente, da sua inclusão pelo empregador
na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
– GFIP, cabendo à Previdência Social instituir mecanismo que permita a sua identiﬁcação. (Incluído pela
Lei nº 11.718, de 2008)
§ 3o O contrato de trabalho por pequeno prazo
deverá ser formalizado mediante a inclusão do trabalhador na GFIP, na forma do disposto no § 2o deste
artigo, e: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
I – mediante a anotação na Carteira de Trabalho
e Previdência Social e em Livro ou Ficha de Registro
de Empregados; ou
II – mediante contrato escrito, em 2 (duas) vias,
uma para cada parte, onde conste, no mínimo: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
a) expressa autorização em acordo coletivo ou
convenção coletiva; (Incluído pela Lei nº 11.718, de
2008)
b) identiﬁcação do produtor rural e do imóvel rural
onde o trabalho será realizado e indicação da respectiva matrícula; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
c) identiﬁcação do trabalhador, com indicação do
respectivo Número de Inscrição do Trabalhador – NIT.
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
§ 4o A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo só poderá ser realizada por produtor rural
pessoa física, proprietário ou não, que explore diretamente atividade agroeconômica. (Incluído pela Lei nº
11.718, de 2008)
§ 5o A contribuição do segurado trabalhador rural
contratado para prestar serviço na forma deste artigo
é de 8% (oito por cento) sobre o respectivo salário-de-contribuição deﬁnido no inciso I do caput do art. 28
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído pela
Lei nº 11.718, de 2008)
§ 6o A não inclusão do trabalhador na GFIP pressupõe a inexistência de contratação na forma deste
artigo, sem prejuízo de comprovação, por qualquer
meio admitido em direito, da existência de relação jurídica diversa. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
§ 7o Compete ao empregador fazer o recolhimento das contribuições previdenciárias nos termos
da legislação vigente, cabendo à Previdência Social e
à Receita Federal do Brasil instituir mecanismos que
facilitem o acesso do trabalhador e da entidade sindical
que o representa às informações sobre as contribuições recolhidas. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
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§ 8o São assegurados ao trabalhador rural contratado por pequeno prazo, além de remuneração equivalente à do trabalhador rural permanente, os demais
direitos de natureza trabalhista. (Incluído pela Lei nº
11.718, de 2008)
§ 9o Todas as parcelas devidas ao trabalhador de
que trata este artigo serão calculadas dia a dia e pagas diretamente a ele mediante recibo. (Incluído pela
Lei nº 11.718, de 2008)
§ 10. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS deverá ser recolhido e poderá ser levantado
nos termos da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)
....................................................................................
Art. 19 O enquadramento e a contribuição sindical
rurais continuam regidos pela legislação ora em vigor;
o seguro social e o seguro contra acidente do trabalho
rurais serão regulados por lei especial.
....................................................................................
LEI No 10.101, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
Dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados
será objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados, mediante um dos procedimentos a seguir
descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I – comissão escolhida pelas partes, integrada,
também, por um representante indicado pelo sindicato
da respectiva categoria;
II – convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto
à ﬁxação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo, podendo
ser considerados, entre outros, os seguintes critérios
e condições:
I – índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II – programas de metas, resultados e prazos,
pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
§ 3o Não se equipara a empresa, para os ﬁns
desta Lei:
I – a pessoa física;
II – a entidade sem ﬁns lucrativos que, cumulativamente:
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a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes, administradores ou
empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em
sua atividade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de encerramento de
suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais requisitos deste
inciso, e das normas ﬁscais, comerciais e de direito
econômico que lhe sejam aplicáveis.
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não
substitui ou complementa a remuneração devida a
qualquer empregado, nem constitui base de incidência
de qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando
o princípio da habitualidade.
§ 1o Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como despesa operacional
as participações atribuídas aos empregados nos lucros
ou resultados, nos termos da presente Lei, dentro do
próprio exercício de sua constituição.
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no
mesmo ano civil.
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados,
mantidos espontaneamente pela empresa, poderão
ser compensados com as obrigações decorrentes de
acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes
à participação nos lucros ou resultados.
§ 4o A periodicidade semestral mínima referida
no § 2o poderá ser alterada pelo Poder Executivo, até
31 de dezembro de 2000, em função de eventuais impactos nas receitas tributárias.
§ 5o As participações de que trata este artigo
serão tributadas na fonte, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês, como antecipação do
imposto de renda devido na declaração de rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a
responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento
do imposto.
....................................................................................
LEI Nº 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949.
Repouso semanal remunerado e o pagamento de salário nos dias feriados civis e
religiosos.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
....................................................................................
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
TÍTULO I
Introdução
....................................................................................
Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando fôr em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam :
(Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.079, 11.10.1945)
a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que prestam serviços
de natureza não-econômica à pessoa ou à família, no
âmbito residencial destas;
b) aos trabalhadores rurais, assim considerados
aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas
à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em
atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela ﬁnalidade de suas operações, se classiﬁquem como industriais ou comerciais;
c) aos funcionários públicos da União, dos Estados
e dos Municípios e aos respectivos extranumerários
em serviço nas próprias repartições; (Redação dada
pelo Decreto-lei nº 8.079, 11.10.1945)
d) aos servidores de autarquias paraestatais,
desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao
trabalho que lhes assegure situação análoga à dos
funcionários públicos. (Redação dada pelo Decreto-lei
nº 8.079, 11.10.1945)
....................................................................................
Art. 61 – Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou
convencionado, seja para fazer face a motivo de força
maior, seja para atender à realização ou conclusão de
serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar
prejuízo manifesto.
§ 1º – O excesso, nos casos deste artigo, poderá
ser exigido independentemente de acordo ou contrato
coletivo e deverá ser comunicado, dentro de 10 (dez)
dias, à autoridade competente em matéria de trabalho, ou, antes desse prazo, justiﬁcado no momento da
ﬁscalização sem prejuízo dessa comunicação.
§ 2º – Nos casos de excesso de horário por motivo
de força maior, a remuneração da hora excedente não
será inferior à da hora normal. Nos demais casos de
excesso previstos neste artigo, a remuneração será,
pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) superior à
da hora normal, e o trabalho não poderá exceder de
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12 (doze) horas, desde que a lei não ﬁxe expressamente outro limite.
§ 3º – Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais, ou de força maior,
que determinem a impossibilidade de sua realização, a
duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo
necessário até o máximo de 2 (duas) horas, durante
o número de dias indispensáveis à recuperação do
tempo perdido, desde que não exceda de 10 (dez) horas diárias, em período não superior a 45 (quarenta e
cinco) dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia
autorização da autoridade competente.
....................................................................................
(À Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária e; de Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 209, DE 2012
Altera a Lei nº 8.078, de 19 de setembro
de 1990, que instituiu o Código de Defesa
do Consumidor, para incluir penalidade para
quem deixar de eliminar pontualmente, dos
cadastros ou bancos de dados, informações
negativas referentes a período superior a
cinco anos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.078, de 19 de setembro de 1990,
passa a vigorar com o acréscimo do seguinte artigo:
“Art. 71-A. Deixar de eliminar pontualmente dos cadastros ou bancos de dados de
correntistas ou clientes todas as informações
negativas referentes a eventos ou litígios ocorridos há mais de cinco anos.
Pena: detenção de três meses a um ano
e multa.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Lei nº 8.078, de 19 de setembro de 1990, que
instituiu o Código de Defesa do Consumidor (CDC),
representou grande conquista para o consumidor brasileiro, que passou a contar com um instrumento de
proteção similar ao existente em países desenvolvidos.
Infelizmente, mais de duas décadas após a aprovação
do Código, alguns de seus dispositivos seguem sendo
burlados pelas empresas brasileiras, especialmente as
do setor ﬁnanceiro.
Um dos artigos do CDC de mais difícil aplicação
é o artigo 43, que disciplina os bancos de dados sobre
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consumidores. Em seu parágrafo primeiro, este artigo
determina que “os cadastros e dados de consumidores
devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco
anos”. Embora tal dispositivo deixe claro que nenhum
dado cadastral negativo pode superar o quinquênio,
as instituições ﬁnanceiras brasileiras mantêm a prática de botar em lista negra perpétua todo correntista
com passado inadimplente ou que tenha entrado na
justiça contra o banco.
A julgar pelo grande número de denúncias ao
Procon, as listas negras internas existem não somente nas instituições ﬁnanceiras privadas como também
nas instituições sob controle estatal, como o Banco do
Brasil e a Caixa Econômica Federal.
Uma explicação para o descaso com que o
referido dispositivo é tratado está na ausência de
sanções claras. O Código, ao tratar das infrações
penais e das penas que devem ser aplicadas em
cada caso, deixa uma lacuna referente à adequação
dos cadastros e bancos de dados ao prazo prescricional de cinco anos.
Assim sendo, sugerimos a inclusão no Código
de Defesa do Consumidor, de um artigo 71-A, que
prevê uma penalidade para as instituições que não
eliminarem pontualmente, dos cadastros ou bancos de
dados dos clientes, informações negativas referentes
a eventos ou litígios ocorridos há mais de cinco anos.
A pena sugerida – detenção de três meses a um ano
e multa – é a mesma prevista no artigo 71, que pune
quem utilizar algum tipo de constrangimento ilegal na
cobrança de dívidas. Pois a verdade é que as instituições ﬁnanceiras brasileiras estão, ao arrepio da lei, utilizando constrangimento ilegal na cobrança das dívidas
de seus clientes. – Senadora Ana Amélia.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990.
Texto compilado
Mensagem de veto
Regulamento
Regulamento
Vigência
Vide Decreto nº 2.181, de 1997
Dispõe sobre a proteção do consumidor
e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
TÍTULO II
Das Infrações Penais
....................................................................................
Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça,
coação, constrangimento físico ou moral, aﬁrmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustiﬁcadamente, a
ridículo ou interﬁra com seu trabalho, descanso ou lazer:
Pena Detenção de três meses a um ano e multa.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos; de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A proposta de emenda à Constituição que
acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
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A matéria será publicada e remetida à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
114, 116 e 117, de 2012, do Presidente da Comissão
Assuntos Sociais, que comunicam a apreciação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado
nºs 92, de 2006; 162 e 62, de 2011, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 114/2012-PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 13 de junho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 92, de 2006, de
autoria do Senador Valdir Raupp, que acrescenta §§
3º e 4º ao art. 12 da Lei nº 6.019 de 3 de janeiro de
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1974, para dispor sobre a responsabilidade civil nos
acidentes ocorridos no trabalho temporário ou terceirizado e dá outras providências, e as Emendas nºs
1-CAS e 2-CAS.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 116/2012-PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 13 de junho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 162, de 2011,
de autoria do Senador Humberto Costa, que institui
a Política Nacional de Combate à Pirataria de Produtos Submetidos à Vigilância Sanitária, e a Emenda nº
1-CCJ-CAS.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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STF para investigação contra Mantega

Brasília, 13 de junho de 2012

O Globo – 03/04/2012

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente a
Emenda nº 1 – CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei
do Senado nº 62, de 2011, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin, que altera a Lei nº 5.991/73, que
dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Com referência aos Ofícios nºs 114,
116 e 117, 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 (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Cícero
Lucena, Flexa Ribeiro,Mário Couto, a Srª Senadora
Angela Portela, o Sr. Senador Fernando Collor e a Srª
Senadora Lídice da Mata enviaram discursos à Mesa,
para serem publicados na forma do disposto no art.
203, combinado com o Inciso I e §2º do art. 210, do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “STF
para investigação contra Mantega”, publicada pelo
jornal O Globo em sua edição de 03 de abril de 2012.
A matéria destaca que no mesmo dia em que a
Procuradoria da República do Distrito Federal apurava eventual prática de improbidade administrativa pelo
Ministro Guido Mantega, o caso foi paralisado.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.

Procuradoria do DF apurava eventual prática de
improbidade administrativa
l BRASÍLIA. No mesmo dia em que a Procuradoria
da República no Distrito Federal anunciou que havia
instaurado investigação preliminar para apurar eventual
prática de improbidade administrativa pelo ministro da
Fazenda, Guido Mantega, o caso foi paralisado.
Uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal determinou que o caso saia da primeira instância
e volte às mãos do procurador-geral da República,
Roberto Gurgel.
Em março, o próprio Gurgel havia despachado o
caso para os colegas do Ministério Público do Distrito Federal. Mas a Advocacia Geral da União recorreu
ao STF e uma liminar garantiu a devolução do caso
a Gurgel. A Procuradoria Geral não pretende tocar a
investigação até que o Supremo deﬁna quem deverá
ﬁcar com a apuração.
O ministro foi acusado por parlamentares da
oposição de omissão em relação a suposto esquema
de corrupção comandado pelo ex-presidente da Casa
da Moeda Luiz Felipe Denucci. Segundo assessoria
do Ministério Público, a investigação teria sido instaurada na última sexta-feira e era o procedimento que
antecede um inquérito formal.
A investigação preliminar seria conduzida pelo
procurador da República Júlio Carlos Schwonke. Ele
teria prazo de 90 dias para conclusão, prorrogável por
90 dias. Caso a investigação não seja concluída nesse período, o procedimento é convertido em inquérito
civil, cujo prazo de conclusão é de um ano, também
prorrogável.
As suspeitas são de que os R$ 25 milhões movimentados por Denucci em empresas instaladas em
paraísos ﬁscais teriam sido fruto do pagamento de
propina de fornecedores da Casa da Moeda. A representação contra o ministro foi protocolada por seis
senadores: Álvaro Dias (PSDB – PR), Aloysio Nunes
Ferreira (PSDB – SP), Pedro Taques (PDT – MT), Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE), Randolfe Rodrigues
(PSOL – AP) e Demóstenes Torres (DEMGO), esse
último envolvido em denúncias de envolvimento com
o contraventor Carlos Cachoeira.
Logo após a divulgação das denúncias, Mantega
aﬁrmou que investigou todas suspeitas apresentadas
à pasta envolvendo Luiz Felipe Denucci.
Ele disse que Denucci, que foi demitido em fevereiro, já havia pedido para deixar o cargo depois de
começaram a surgir descontentamentos contra sua
permanência à frente da estatal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste
momento para fazer o registro da matéria intitulada,
“Cobrar doação de empresa contratada por ministério é
‘malfeito’, acusa ex-ministro”, publicada pelo O Estado
de S. Paulo em sua edição de 31 de março de 2012.
A matéria destaca que o Ministro Luiz Sérgio,
substituto da Ideli Salvatti no Ministério da Pesca,
aﬁrma que contrato da pasta para adquirir lanchas-patrulha foi um erro evidente e critica o próprio partido por ter solicitado à vencedora da licitação dinheiro
para a campanha.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Cobrar doação de empresa contratada por ministério é ‘malfeito’, acusa ex-ministro
O Estado de S.Paulo, 31-3-12.
Sucessor de Ideli Salvatti no Ministério da Pesca, o deputado petista Luiz Sérgio classiﬁcou ontem
de “malfeito” a ação da pasta de cobrar dinheiro para
o PT de Santa Catarina de uma empresa contratada
pelo governo federal. A Intech Boating, que forneceu
por R$ 31 milhões lanchas-patrulha para o ministério,
doou R$ 150 mil ao comitê ﬁnanceiro do PT – que bancou 81% dos custos da candidatura de Ideli em 2010
ao governo de Santa Catarina, como revelou com exclusividade o Estado ontem. O contrato das lanchas é
considerado suspeito pelo Tribunal de Contas da União
(TCU). A petista, hoje, é titular da pasta de Relações
Institucionais.
“Em relação à iniciativa do ministério de buscar
contribuições, minha posição é contrária a isso. Não é
função de ministério arrecadar dinheiro para candidaturas ou para partidos”, disse o ex-ministro da Pesca,
a quem coube dar destino à maior parte das 28 embarcações compradas. As lanchas-patrulha estavam
estragando, sem uso, num caso de desperdício de dinheiro público investigado pelo TCU. O Ministério da
Pesca optou por doar a maioria à Marinha.
Questionado se enxergava corrupção no caso,
Luiz Sérgio optou pelo vocabulário adotado pela presidente Dilma Rousseff. “Eu diria, como a nossa presidente tem feito, que é um malfeito.” Luiz Sérgio ﬁcou
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no cargo apenas seis meses, após perder o posto de
articulador político do governo para a ministra Ideli
Salvatti, em junho do ano passado.
Anteontem, o dono da Intech Boating, José Antônio Galízio Neto, aﬁrmou ao Estado que a doação ao
partido havia sido feita em 2010 a pedido do ministério.
“A solicitação veio pelo Ministério da Pesca, é óbvio.
E eu não achei nada demais, porque eu estava trabalhando para o governo, faturando naquele momento
R$ 23 milhões, R$ 24 milhões, não havia nenhum
tipo de irregularidade”, disse, mudando em seguida
de versão e apontando um político local, “um vereador
ou candidato a deputado, uma coisa assim”, como o
responsável pelo pedido de doação ao PT.
Irregular. O negócio que resultou em doação para
o comitê petista contém irregularidades, segundo auditoria aprovada pelo TCU na quarta-feira. O relatório
aﬁrma que a licitação foi dirigida para a Intech Boating,
sediada em Santa Catarina, base política dos ministros
Altemir Gregolin e Ideli Salvatti. Além disso, ainda de
acordo com o tribunal, as lanchas foram compradas
sem necessidade e superfaturadas.
Ontem, o dono da Engetec – empresa desclassiﬁcada “sem justiﬁcativa adequada” da licitação das
lanchas, segundo o TCU – conﬁrmou a interpretação
do tribunal. César Thomé Filho contou que a Engetec
reduziu o preço proposto pela Pesca de R$ 1,6 milhão
para R$ 1 milhão. Apesar de atender aos pré-requisitos
do edital, perdeu o negócio (leia entrevista abaixo).
Contratada, a Intech teve o preço das lanchas
aumentado por vários “aditivos” contratuais. Entre os
motivos estava até dar manutenção às embarcações
sem uso. A Intech nega ter sido favorecida com o contrato e qualquer superfaturamento.
Ao ﬁnal da auditoria do TCU, 19 das 28 lanchas
estavam sob a guarda do fabricante ou não haviam
entrado em operação. Outras quatro estavam avariadas ou com operações suspensas.
Compradas pelo Ministério da Pesca sem que
a pasta tivesse competência para ﬁscalizar a pesca
irregular, 11 das 28 lanchas-patrulha começaram a
ser doadas para a Marinha em novembro de 2011.
Anteontem, ainda restavam quatro embarcações no
estaleiro da Intech Boating.
Erro. “Quando cheguei (ao ministério), havia mais
de um ano que esses equipamentos estavam parados.
É evidente que isso demonstra que houve um erro, um
equívoco em como a questão foi encaminhada”, disse
Luiz Sérgio, sobre a ação dos ministros do PT. Altemir
Gregolin encomendou as lanchas. Ideli pagou parcela
pendente de R$ 5,2 milhões do contrato.
Luiz Sérgio deixou duas das lanchas aos cuidados do Instituto Estadual do Ambiente do Rio (Inea),
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sua base política. Uma delas estava ancorada numa
marina privada, deteriorando-se.
Oposição pede investigação do caso
O Estado de S.Paulo, 31-3-12.
O líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias (PR),
aﬁrmou ontem que vai pedir à Comissão de Ética Pública da Presidência que investigue o uso indevido da
máquina pública pelo Ministério da Pesca. O tucano
cobra que a comissão adote procedimentos para esclarecer se houve desonestidade na operação. Ele
disse que também não descarta pedir, futuramente,
a convocação de Ideli Salvatti para ir ao Congresso
esclarecer o caso.” / RICARDO BRITO
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “Generosidade com a Ilha”, publicada pela revista IstoÉ
em sua edição de 8 de fevereiro de 2012.
A matéria destaca que em sua primeira visita a
Cuba, a Presidente Dilma frustra os que esperavam
que ela se diferenciasse de Lula no posicionamento
sobre as graves violações dos direitos humanos no
país dos irmãos Castro.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
Generosidades com a ilha
Em sua primeira viagem a Cuba, a presidenta Dilma frustra os que esperavam que ela se diferenciasse
de Lula no posicionamento sobre as graves violações
dos direitos humanos no país dos irmãos Castro
Sérgio Pardellas
A concessão pelo governo brasileiro do visto de
entrada à blogueira Yoani Sánchez, impedida de sair
de seu país desde 2004, parecia representar mais
do que um gesto de mera boa vontade. Alimentou
expectativas de que, em sua primeira ida a Cuba, a
presidenta Dilma Rousseff marcaria uma inﬂexão no
posicionamento do Brasil sobre as graves violações
de direitos humanos da ditadura cubana. A viagem
era tida como a oportunidade histórica de Dilma mostrar, como já o havia feito ao criticar a repressão no
Irã de Mahmoud Ahmadinejad, que sua política ex-
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terna era diferente do antecessor quando se trata da
defesa dos direitos humanos. Era justiﬁcável até que
a presidenta abordasse o assunto em reuniões privadas e silenciasse em público. Não necessariamente
precisaria discursar a favor dos cubanos perseguidos.
Mas, ao desembarcar em Havana, na terça-feira 31,
Dilma logo capitulou à idolatria ao castrismo, tão cara
aos setores de esquerda do PT e de seu ministério.
Menos de dez dias depois da morte de Wilman Villar,
após 50 dias em jejum na prisão, acusado de desacato e atentado a autoridades durante participação
em uma manifestação pacíﬁca, a presidenta relativizou os crimes cometidos na ilha, tentou equiparar os
regimes cubano e norte-americano e lançou mão do
discurso do “atire a primeira pedra” ao responder a
questões sobre direitos humanos. “Vamos começar a
falar de direitos humanos nos Estados Unidos, a respeito de uma base aqui, chamada Guantánamo. Não
é possível fazer da política de direitos humanos uma
arma de combate político-ideológico. O mundo precisa
se convencer de que é algo que todos os países têm
de se responsabilizar, inclusive o nosso. Quem atira
a primeira pedra, tem telhado de vidro. Nós no Brasil
temos os nossos”, disse Dilma aos jornalistas, pouco
antes de almoçar com o presidente Raúl Castro e de
visitar o ex-líder cubano Fidel Castro.
As declarações transformaram em desalento as
expectativas dos dissidentes daquele país. O governo,
por intermédio do ministro de Relações Exteriores, Antonio Patriota, já havia sinalizado que a presidenta não
comentaria o assunto em declarações públicas, respeitando a tradição de não interferência em assuntos
internos de outros países. Ainda assim, os opositores
esperavam, na prática, algum tipo de retratação depois que o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva
comparou, durante visita ao país em 2010, a situação
dos prisioneiros políticos com a de detentos comuns,
dos presídios brasileiros. De acordo com a Anistia Internacional, há pelo menos 200 cubanos detidos por
manifestações políticas ou por causa da raça, religião
ou orientação sexual. “O tema de direitos humanos
é universal, mas deve ser abordado sem exclusões.
A presidenta Dilma preferiu olhar para outro lado, no
lugar de observar a triste situação do povo cubano.
Queremos apenas ter os mesmos direitos que os
brasileiros têm”, disse Elizardo Sánchez, da Comissão de Direitos Humanos e Reconciliação Nacional.
O ex-preso político José Daniel Ferrer, líder do grupo
dissidente União Patriótica de Cuba, também expressou suas preocupações: “Há outros interesses, outras
questões envolvidas e acho que isso (a questão dos
direitos humanos) ﬁcará para trás, assim como fez o
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ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando morreu
(Orlando) Zapata”, disse Ferrer.
A generosidade de Dilma com a ilha de Raúl e
Fidel Castro prosseguiu com a pauta eminentemente
econômica da viagem. Por intermédio do BNDES, o
Brasil levou a Cuba uma linha de crédito de US$ 683
milhões para a ampliação do Porto de Mariel, a 50 km
da capital cubana, que conta com aporte total de R$
1,18 bilhão. Ou seja, o Brasil bancará 70% do empreendimento.
Tocada pela construtora brasileira Odebrecht,
a obra é considerada estratégica pelas autoridades
cubanas, que veem em Mariel uma base para aumentar o intercâmbio comercial de Cuba. O total de ﬁnanciamentos brasileiros alcança agora US$ 1,3 bilhão,
que inclui US$ 683 milhões, via BNDES para o porto,
US$ 350 milhões em linha de crédito para importação
de alimentos e US$ 200 milhões para importação de
máquinas agrícolas.
Após reunião de trabalho e almoço de uma hora
e 15 minutos com o ditador Raúl Castro, Dilma visitou
as obras de Mariel. Ela e o dirigente cubano discutiram
o projeto de instalar fábricas de remédios brasileiras,
com tecnologia cubana, na zona do porto. Neste caso
especíﬁco, Dilma acertou em cheio. O país tem muito a
lucrar ao ampliar sua presença econômica na ilha, como
já ﬁzeram a Espanha e o Canadá. A parceria também
dará mais vigor ao processo de abertura econômica a
que Cuba vem assistindo desde 2010. A primeira viagem de Dilma a Cuba, porém, deixará a marca indelével da frustração àqueles que a imaginaram como o
divisor de águas da política externa brasileira no que
diz respeito à defesa dos direitos humanos.
Ao Pé do Ouvido
Dilma assinou com o presidente cubano, Raúl
Castro, acordo de cooperação para a ampliação do
Porto de Mariel.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “O
enredo de sempre”, publicada pela revista Veja em sua
edição de 8 de fevereiro de 2012.
A matéria destaca que apadrinhado pelo PTB – o
presidente da Casa da Moeda é demitido sob a acusação de movimentar 25 milhões de dólares no exterior.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
O enredo de sempre
Revista Veja – 06/02/2012
Apadrinhado pelo PTB – o presidente da Casa
da Moeda é demitido sob a acusação de movimentar
25 milhões de dólares no exterior.
Na semana passada, um funcionário de terceiro
escalão do Ministério da Fazenda demitiu o economista
Luiz Felipe Denucci do cargo de presidente da Casa da
Moeda do Brasil. Devido à estatura política do órgão
e dos personagens envolvidos, o caso não mereceria
maior atenção não fosse um pequeno, mas revelador,
detalhe. A queda de Denucci ilustra à perfeição a repetição de um enredo nefasto para o contribuinte brasileiro, no qual imperam o ﬁsiologismo, o loteamento
de cargos e a instalação de máquinas partidárias de
corrupção em setores da administração pública. Um
enredo encenado desde a redemocratização por tucanos e petistas e que a presidente Dilma Rousseff,
apesar das recentes demissões que foi forçada a fazer, não parece disposta a reescrever – tudo para não
comprar briga com aliados e garantir a governabilidade,
justamente como alegavam seus antecessores. Responsável pela fabricação do dinheiro que circula no
país, a Casa da Moeda registrou, no ano passado, um
lucro de 517 milhões de reais. O órgão tem, portanto,
um cofre modesto em comparação com ministérios e
estatais de orçamentos bilionários, mas que, mesmo
assim, não escapa do apetite das legendas governistas.
Que o diga o PTB – partido presidido pelo mensaleiro
Roberto Jefferson.
Em 2008, a legenda avalizou a indicação de
Denucci. Tão logo a nomeação foi publicada no Diário Oﬁcial, líderes petebistas passaram a cobrar do
apadrinhado que atuasse como representante da sigla no governo federal. Leia-se: dirigir licitações para
fornecedores amigos e, em troca, receber “doações”
eleitorais. Denucci se negou a fazê-lo. O PTB – então,
contra-atacou em duas frentes. Encaminhou um ofício
ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, pedindo a demissão do servidor e sua substituição por um quadro
alinhado ao PTB. Além disso, elaborou um dossiê com
denúncias contra Denucci. As acusações chegaram a
Mantega e ao Palácio do Planalto no ﬁm do governo
Lula. “Dissemos ao ministro que abríamos mão dele
e que não tínhamos mais responsabilidade sobre a
indicação. Discordávamos da gestão”, aﬁrma o líder
do PTB na Câmara, Jovair Arantes. Qual o problema
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da gestão? Arantes se recusa a informar. O servidor
era um exemplo a ser seguido. Era até a semana passada, quando foi demitido depois de ser acusado de
receber 25 milhões de dólares em duas contas num
paraíso ﬁscal.
Mantega tentou explicar a razão da reviravolta.
Segundo o ministro, em 2008 o PTB apresentou uma
lista de nomes para ocupar o cargo. Todos os primeiros
indicados foram rejeitados. Em uma segunda rodada
de negociações, o partido então teria apresentado
o nome de Denucci. “Eu nunca o tinha visto, não o
conhecia.” Mas essa falta de intimidade não impediu
que Mantega o mantivesse no cargo mesmo sob uma
enxurrada de dossiês: “Eu não podia substituí-lo no
meio dessa missão de modernização só porque ele
não estaria atendendo não sei a que demandas do
partido”. Deveria, no mínimo, ter procurado saber. Aﬁnal, há pelo menos duas décadas, a demanda do PTB
é uma só: cargos que sirvam para arrecadar dinheiro
para a legenda. O ministro agiu premido pelos fatos,
e não por iniciativa própria, reproduzindo um tipo de
comportamento caro ao enredo. Mesmo quando tem
conhecimento de indícios de irregularidades, o governo
Dilma prefere agir a reboque da imprensa e de órgãos
de investigação. Foi assim que ela perdeu sete ministros desde o inicio do mandato. Tudo para não parecer
que está de perseguição contra os aliados, para não
comprar briga com parceiros eleitorais, para manter
em paz a governabilidade.
Essa “faxina ética” mais provocada do que voluntária, a conta-gotas e feita de modo a não melindrar
os partidos, teve outro capítulo na semana passada,
com a demissão de Mário Negromonte do Ministério
das Cidades. Dilma sempre considerou Negromonte
um incompetente, mas o mantinha no cargo sob a alegação de que ele não atrapalhava o andamento dos
projetos oﬁciais. O problema é que o “incompetente”,
aos poucos, foi se tornando um estorvo político devido a uma enxurrada de denúncias de que foi alvo. A
situação ﬁcou insustentável ainda em 2011, quando
auxiliares de Dilma já davam como certa a demissão.
Mesmo assim, Negromonte resistiu por um bom tempo.
Primeiro, porque a presidente tentou convencer o PP a
aceitar um nome dela para o ministério. Não conseguiu.
Depois, porque o governo teve de garimpar na bancada
petista um quadro que pudesse assumir a pasta. Ele
foi anunciado na semana passada: Aguinaldo Ribeiro,
deputado federal em primeiro mandato e líder do PP.
Ex-empresário da construção civil, Ribeiro declara sentir profundo incômodo com a lentidão do serviço
público e promete acelerar os projetos sob responsabilidade do Ministério das Cidades, cujo orçamento é
de 22 bilhões de reais neste ano. Nas primeiras horas
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como ministro, ele não teve tempo de explicar como
aumentará a eﬁciência da pasta. Dedicou-se, basicamente, a responder a perguntas sobre a atuação política da própria família. Nas próximas horas, Ribeiro será
obrigado pelo governo a nomear um secretário executivo da conﬁança de Dilma. Isso, segundo assessores
da presidente, seria uma prova inconteste de que ela
tem retomado para o seu controle cargos e espaços
antes dominados só pelos partidos. De fato, essa espécie de retomada vem ocorrendo – de forma tímida e
pontual. Nada que tire o sono da base governista nem
que seja capaz de reescrever, em linhas mais republicanas, esse enredo nefasto do ﬁsiologismo.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, líderes mundiais participam oﬁcialmente,
a partir desta sexta-feira (15), no Rio de Janeiro, da
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que acontecerá até o
dia 22 do corrente, com o objetivo central de renovar
o compromisso político dos países com o desenvolvimento sustentável.
Um dos maiores encontros mundiais sobre o desenvolvimento sustentável no tempo atual, a Rio+20
avaliará o compromisso sobre o progresso e os vazios
deixados na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas do mundo sobre o assunto bem
como o tratamento dado a temas novos e emergentes.
A Rio+20, como sabemos, marca, a um só tempo,
o 10º aniversário da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (WSSD), ocorrida em Johanesburgo,
em 2002, e os 20 anos de realização da Conferência
das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), a Eco92, também chamada de
Cúpula da Terra.
Mas há diferenças fundamentais entre as duas
conferências mundiais, que tratam do desenvolvimento
e o meio ambiente. Na primeira, realizada em 1992,
após concluídas as negociações sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, foram adotados documentos
legalmente vinculantes. Na atual, inicia-se um novo
processo de negociações, destinado a concretizar os
objetivos do desenvolvimento sustentável.
Com o slogan “Construir o Futuro que Nós Queremos”, o desaﬁo da Rio+20 é, sem sombras de dúvidas, muito maior: deﬁnir estratégias para melhorar
a qualidade de vida das populações e promover o
desenvolvimento, mas preservando o meio ambiente.
Com a missão inadiável de contribuir para a deﬁnição da agenda do desenvolvimento sustentável
para as próximas décadas, a Rio+20 tem dois temas
principais que são: a economia verde no contexto do
desenvolvimento sustentável e da erradicação da po-
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breza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.
Já ﬁgurando como um dos principais temas da
Rio+20, o termo economia verde é o centro da polêmica
que vem envolvendo as delegações oﬁciais e também
os representantes de organizações sociais.
Ainda em processo de deﬁnição, economia verde
é uma expressão de signiﬁcados e implicações ainda
polêmicos, relacionada ao conceito mais abrangente
de desenvolvimento sustentável.
O Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma) concebe a Economia Verde como
aquela economia que resulte em melhoria do bem-estar
humano e da igualdade social, com redução signiﬁcativa dos riscos ambientais e da escassez ecológica.
Por conter o viés da inclusão, o termo entrou na
pauta governamental. A ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, aﬁrmou que o Brasil irá à Rio+20,
com a proposta de uma ‘economia verde inclusiva’
para compartilhar com os outros países e com outras
sociedades.
Integrante de um governo que atua diretamente
sobre o desaﬁo político e econômico de erradicar a
pobreza no país, a ministra acredita na possibilidade
de o Brasil promover a inclusão social, a estabilidade
econômica e a sustentabilidade ambiental.
O governo brasileiro, que reivindicou para si a responsabilidade de sediar a Rio+20 – o que foi aprovado
pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 2009
– vem trabalhando dia e noite para formular, propor e
conquistar corações e mentes. Assim, nesta conferência, o Brasil exibe sua exuberante biodiversidade, de
uma forma nunca antes vista.
O ‘Pavilhão Brasil’ exibe uma exposição que gira
em torno de cinco eixos temáticos: Inovação e Produção Agrícola Sustentável; Inclusão Social e Cidadania;
Energia e Infraestrutura; Turismo, Grandes Eventos e
Cultura e Meio Ambiente.
No espaço, construído com técnicas sustentáveis e oferecendo ferramentas multimídia, programas
e ações estratégicas de governos – federal, estaduais
e municipais – para a promoção do desenvolvimento
sustentável e a inclusão social, também estão à disposição do público.
E neste aspecto, mesmo cientes da necessidade premente que temos de avançar mais e muito mais
numa estratégia de desenvolvimento sustentável, teremos, sem dúvidas, uma grande oportunidade de
mostrarmos ao mundo que o Brasil também produz
atitudes sustentáveis.
Assim, na Praça da Sociobiodiversidade, integrantes do programa federal, da agricultura familiar
estão a expor produtos alimentícios do Cerrado, da
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Caatinga, da Mata Atlântica e da Amazônia. Encontros
e debates sobre a participação da agricultura familiar
nos meios de produção sustentáveis também constam
desta programação paralela da Rio+20.
O bioma Amazônia, sem dúvidas, terá destaque
inconteste durante este evento mundial. Aﬁnal, considerado o maior bioma brasileiro em extensão, a Amazônia ocupa quase metade do território nacional, ou
seja, 49,29%. Com uma área próxima de 6,5 milhões
de quilômetros quadrados, a bacia amazônica abriga
a maior rede hidrográﬁca do planeta.
Orgulha-nos saber que 60% da bacia amazônica se encontra em território brasileiro, onde o Bioma
Amazônia ocupa a totalidade de cinco unidades da
federação, que são Acre, Amapá, Amazonas, Pará e
Roraima, além de grande parte de Rondônia (98,8%),
a metade de Mato Grosso (54%), e parte do Maranhão
(34%) e Tocantins (9%).
A condição privilegiada de habitarmos um país
que abriga a maior e mais rica biodiversidade do mundo
faz com que sejamos observados tanto pelos olhos da
economia mundial quanto daqueles que defendem com
intransigência necessária, a preservação ambiental.
Pensando no âmbito mundial, podemos perceber
que os debates que agitam a Rio+20, antes mesmo
de sua abertura oﬁcial, nos dá uma certeza: o evento será palco de um desaﬁo complexo, mas possível
de ser superado, para o bem do mundo: a missão de
construir um futuro com preservação ambiental, segurança alimentar, mais emprego e menos ou nenhuma
pobreza no mundo.
É exatamente por força disso, que, neste momento, os olhos do mundo se voltam para o Brasil. o
Comitê Preparatório da Rio+20 trabalha na elaboração
de um documento que espelhe toda a complexidade e
os interesses que envolvem a Rio+20.
Atenta, a comunidade internacional espera que
das negociações que serão travadas no grande evento, entre as representações de países ricos, aquelas
em desenvolvimentos e as nações pobres, surja um
documento consequente e de grande peso político.
Mais que isso: que seja um documento que realmente
construa o futuro que todos nós queremos, ou seja,
que determine a salvação da vida humana no planeta.
E eu faço parte dos que têm essa expectativa.
Era o que tinha a dizer, registrando a realização
da mais importante conferência deste início de século e
na qual nós, brasileiros, estamos diretamente inseridos.
Muito obrigada.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, as respostas às perguntas e ponderações que tenho reiteradamente feito a respeito
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da conduta do Procurador-Geral da República quanto
à Operação Vegas, começam a ser oferecidas pelos
despachos dados pelo Conselheiro Almino Afonso Fernandes, relator aos dois processos por mim interpostos
no Conselho Nacional do Ministério Público. Um é relativo à Representação de Procedimento de Controle
Administrativo (PCA), Processo n° 000603/2012-53, e
o outro refere-se à Representação por Inércia ou por
Excesso de Prazo (RIEP), Processo n° 000600/2012-10.
Na primeira representação, a do PCA, o relator
determinou, nos termos do art. 110 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, “a
notiﬁcação do Procurador-Geral da República para que,
no prazo de 15 dias, preste os esclarecimentos cabíveis. “ Na segunda representação, RIEP, o Conselheiro
Almino Afonso Fernandes ofereceu seu despacho nos
seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos do §2°
do art. 82 do Regimento Interno do Conselho Nacional
do Ministério Público, notiﬁque-se o Procurador-Geral
da República e a Subprocuradora da República Dra.
Cláudia Sampaio Marques, para que prestem, no prazo
de 15 dias, os esclarecimentos que entenderem cabíveis e pertinentes. “
Importante salientar, Sr. Presidente, que ambos
os despachos foram efetuados no mesmo dia da apresentação das representações, dia 12 do corrente. Ou
seja, os dois processos foram acolhidos de imediato
pelo conselheiro relator das matérias. Mais relevante
ainda, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que desde a Constituição de 88, quando houve uma expressiva
valorização das funções e prerrogativas do Ministério
Público, esta é a primeira vez que uma representação
em desfavor do Procurador-Geral da República é acatada de imediato, dando continuidade ao devido processo legal exatamente no âmbito do órgão superior
de controle da atuação administrativa e ﬁnanceira e
do cumprimento dos deveres funcionais dos membros
daquela instituição, representante maior das Funções
Essenciais à Justiça. Saliente-se, também, Sr. Presidente, que o Conselho Nacional do Ministério Público,
onde tramitam essas duas representações – além de
outra que está a cargo do seu corregedor – é presidido exatamente pelo Procurador-Geral da República, o
que revela ainda mais a importância, o signiﬁcado, o
alcance e o destemor dos despachos do Conselheiro
Relator, Almino Afonso Fernandes. Sua atitude valoriza
o Ministério Público, o qual não podemos deixar ser
conspurcado pelas ações inidôneas do Procurador-Geral da República, que desmerece a função que
exerce em prol da sociedade.
E aqui, Sr. Presidente, cabe historiar esse processo desde o início. Logo no primeiro depoimento
promovido pela CPMI, no dia 8 de maio, quando ou-
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vimos o delegado responsável pela Operação Vegas,
Dr. Alexandre Marques de Souza, a constatação foi de
que o Procurador-Geral da República, Sr. Roberto Gurgel, não tomou, em 2009, as providências necessárias
quanto ao inquérito. Diante das respostas do delegado
às diversas perguntas, para mim já havia ﬁcado clara
a materialização do cometimento por parte do Procurador-Geral de Crime de Prevaricação e Improbidade
Administrativa. Mais adiante, concluí que também foram
cometidos Ilícito Administrativo, Inércia e Excesso de
Prazo, Descontrole do Ato Administrativo e, principalmente, Crime de Responsabilidade.
Cabe lembrar que todo este processo envolvendo
o Sr. Roberto Gurgel – e como já esclareci desta tribuna -teve início com o requerimento de minha autoria
solicitando seu testemunho, dentro do planejamento
que eu considerava o mais lógico: de começarmos os
trabalhos da CPMI entendendo os aspectos gerais
das investigações, por meio de seu depoimento, para
depois partirmos para o especíﬁco, com a oitiva dos
delegados e procuradores responsáveis pelos inquéritos. Meu objetivo era apenas o de adotar a metodologia mais racional para melhor qualiﬁcar as atividades
iniciais da comissão.
Aconteceu que, em vez de a CPMI e, portanto, o
Poder Legislativo receber uma resposta do Ministério
Público dentro do modelo e da liturgia das relações
institucionais como se recomenda numa República, o
Procurador-Geral reagiu de forma despropositada e
desproporcional, transformando uma questão de cunho
meramente pessoal seu, num desnecessário e pesado
litígio entre duas das mais relevantes instituições do
País. E isso se deu tão somente com a possibilidade
de seu comparecimento, pois o requerimento sequer
foi ainda apreciado.
Tudo isso, Sr. Presidente, nos fez ir mais fundo,
para melhor esclarecer o que de fato havia por trás
daquele comportamento atípico para um Chefe do Ministério Público da União. Foi quando, fortuitamente, no
depoimento do delegado da Operação Vegas na CPMI,
apareceu o nome da Subprocuradora-Geral Cláudia
Sampaio Marques, esposa do Sr. Roberto Gurgel, e o
consequente conﬂito nas versões dele – o delegado –
e o da Subprocuradora. No caso, o Procurador-Geral
havia despachado à sua esposa o inquérito e, segundo declaração da Subprocuradora, o encontro com o
delegado se deu a pedido dela para lhe informar que
o Sr. Roberto Gurgel não havia encontrado indícios
de crimes praticados por agentes com foro especial
e, por isso, iria sobrestar o inquérito. Já o delegado,
ao depor na CPMI, aﬁrmou categoricamente que foi
ele quem solicitou o encontro, exatamente para saber
o porquê da demora no encaminhamento do inquérito
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da Operação Vegas. Ou seja, se dependesse da Procuradoria-Geral da República, nem mesmo a Polícia
Federal ﬁcaria sabendo do desfecho – ou melhor, do
não desfecho – do caso.
E tanto foi assim, Sr. Presidente, que nos Autos
n° 2008.35.02.000871-4, referente à Operação Vegas,
o Delegado Federal Dr. Raul Alexandre Marques de
Souza, em 23 de julho de 2009, à ﬂ. 1.022, já prevenia: “(...) entende esta autoridade policial ser prudente
a apreciação preliminar da questão da competência
processual, antes da formulação de qualquer nova representação por medidas cautelares, tendo em vista o
elevado número e o teor de contatos suspeitos do alvo
Carlos Cachoeira, especialmente com dois Deputados
Federais e com um Senador da República. “
Já em 04 de agosto de 2009, nos mesmos autos,
o Procurador da República de Anápolis/GO, Dr. Rafael
Paula Pereira da Costa, ao encaminhar a Medida Cautelar para Quebra de Sigilo 15.208 ao Juiz Federal da
Subseção daquela cidade, aﬁrma que “...a autoridade policial asseverou que há indícios de envolvimento
de autoridades com foro de prerrogativa de função,
solicitando manifestação deste Juízo a respeito da
competência para prosseguimento da investigação.”
(ﬂ. 1.266). Em outro trecho, à pg. 1.270, o procurador
assinala: “Os dados acima revelados indicam que pode
haver participação do Senador (...) e dos Deputados
Federais (...) no suposto grupo criminoso cheﬁado por
Carlinhos Cachoeira. ” E nas folhas seguintes ﬁnaliza:
“É o Procurador-Geral da República quem possui
atribuição constitucional para formar a ‘opinio delicti’
postulando as diligências que entender cabíveis, solicitando a abertura de inquérito policial ou promovendo
o arquivamento do apuratório.(...) Por esses motivos,
o Ministério Público Federal pugna seja reconhecida a
incompetência deste Juízo, encaminhando-se os autos
ao Supremo Tribunal Federal, para que o Procurador-Geral da República adote as providências que entender cabíveis. “
Já a decisão do Juiz Federal de Anápolis, Dr. Eduardo Pereira da Silva, deixa mais claro ainda o cenário,
bem como a necessidade de uma tomada de posição
por parte do Procurador-Geral da República. Aﬁrma o
Juiz às ﬂs. 1.277 e 1.278: “Desde o início do feito se
constatou que algumas pessoas do grupo mantêm
contato frequente com pessoas que possuem prerrogativa de foro, mas em nenhum momento foi autorizada a investigação de tais autoridades.” E continua:
“(...) a valoração criminal da conduta dos detentores
da prerrogativa de foro durante as interceptações telefônicas, somente pode ser feita pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Procurador-Geral da República. “ Por
ﬁm, sentencia o Juiz:
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“Considerando que os investigados têm amplo
acesso a órgãos policiais e agentes públicos, autorizo
o Delegado de Polícia Federal Raul Alexandre Marques
de Souza, (...) responsável por essa investigação, levar
pessoalmente os autos ao Procurador-Geral da República, ou pessoa por ele indicada.” (Anápolis/GO, 06
de agosto de 2009).
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diante
dessa decisão, o referido Delegado cumpriu a determinação do juiz e levou o inquérito já no mês seguinte,
em setembro de 2009, à Procuradoria-Geral da República. E essas foram as últimas iniciativas referentes
à Operação Vegas.
Depois disso, em que pesem todas as evidências de envolvimento de autoridades com o grupo
do Sr. Carlos Cachoeira, nada mais foi feito. E pior, o
Procurador-Geral, Sr. Roberto Gurgel, como é de seu
costume em casos de inquéritos envolvendo pessoas
com prerrogativa de foro, distribuiu o processo prioritariamente à sua esposa, a Subprocuradora-Geral
Cláudia Sampaio Marques, que se limitou a avisar o
Delegado que seu cônjuge não havia encontrado elementos suﬁcientes para dar continuidade ao inquérito.
Contudo, sequer arquivou o processo, como seria o
natural e como requer toda a legislação que envolve
a atuação do Ministério Público.
Até porque, vale salientar, Sr. Presidente, que a
Operação Monte Cario, iniciada no ﬁnal de 2010 -portanto, bem depois de todos esses fatos – nada tem a
ver com a Operação Vegas. Inclusive os autos do inquérito da Operação Monte Cario só foram remetidos
à Procuradoria-Geral da República, ou seja, no âmbito
federal, por ter sido identiﬁcado nas investigações um
policial rodoviário federal. Se assim não fosse, aquela
investigação continuaria na alçada estadual, sem nenhuma participação do Procurador-Geral da República.
Assim, a conclusão é que o Procurador-Geral da
República, lá em 2009, guardou a peça processual – ou
como se diz, “engavetou” o processo – muito provavelmente para utilizá-lo como “moeda de troca” em algum
momento adequado, de acordo com sua avaliação, o
que é inadmissível em qualquer situação, ainda mais
se tratando de um agente público da envergadura do
chefe do Ministério Público Federal.
O fato é, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que alguma providência precisava ser tomada de forma
a apurar e, se for o caso, punir os dois procuradores
– o Sr. Roberto Gurgel e a Sra. Cláudia Sampaio Marques -pelos seus atos ou omissões em relação a um
assunto de extrema gravidade, como é o caso dessas
duas operações da Polícia Federal nas quais estão envolvidas autoridades com prerrogativa de foro especial.
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Foi nesse sentido que apresentei, no último dia
12, 3a feira desta semana, seis representações em
desfavor do Procurador-Geral da República, Sr. Roberto Gurgel, sendo que cinco delas incluem também
a Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques. Essas representações estão assim caracterizadas:
1.Na esfera Penal
Desfavorecidos: o Procurador-Geral da República Roberto Gurgel e a Subprocuradora-Geral Cláudia
Sampaio Marques;
Tipiﬁcação: Crime de Prevaricação;
Embasamento Legal: Código Penal, art. 319;
Apresentação: no Ministério Público da União;
Julgamento: no Supremo Tribunal Federal.
2. Na esfera Cível
Desfavorecidos: o Procurador-Geral da República Roberto Gurgel e a Subprocuradora-Geral Cláudia
Sampaio Marques;
Tipiﬁcação: Ato de Improbidade Administrativa;
Embasamento Legal: Lei 8.429/92, art. 11, inciso 2;
Apresentação: na Corregedoria do Ministério Público
da União;
Julgamento: na Justiça Comum, sem foro privilegiado.
3. Na esfera Administrativa
Desfavorecidos: o Procurador-Geral da República Roberto Gurgel e a Subprocuradora-Geral Cláudia
Sampaio Marques;
Tipiﬁcação: Ilícito Administrativo;
Embasamento Legal: Constituição Federal, art.
37, §4°, e Lei Complementar 75/93, art. 240, inciso V,
alínea ‘b’;
Apresentação: na Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público;
Julgamento: no Conselho Nacional do Ministério Público.
4. Também na esfera Administrativa
Desfavorecidos: o Procurador-Geral da República Roberto Gurgel e a Subprocuradora-Geral Cláudia
Sampaio Marques;
Tipiﬁcação: Procedimento e Controle do Ato Administrativo (PCA);
Embasamento Legal: Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, art. 107;
Apresentação: no Conselho Nacional do Ministério Público;
Julgamento: no Conselho Nacional do Ministério Público.
Este é um dos processos já acolhidos pelo Conselheiro Relator, Dr. Almino Afonso.
5. Ainda na esfera Administrativa
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Desfavorecidos: o Procurador-Geral da República Roberto Gurgel e a Subprocuradora-Geral Cláudia
Sampaio Marques;
Tipiﬁcação: Representação por Inércia ou por
Excesso de Prazo (RIEP);
Embasamento Legal: Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, art. 82;
Apresentação: no Conselho Nacional do Ministério Público;
Julgamento: no Conselho Nacional do Ministério Público.
Este também é um dos processos já acolhidos
pelo Conselheiro Relator, Dr. Almino Afonso.
6. Na esfera Político-Administrativa
Desfavorecido: o Procurador-Geral da República
Roberto Gurgel;
Tipiﬁcação: Crime de Responsabilidade;
Embasamento Legal: Constituição Federal, art.
52, inciso 2, e Lei 1.079/50, art. 40, incisos 2, 3 e 4;
Apresentação: no Senado Federal;
Julgamento: no Senado Federal.
Por ﬁm, Sr. Presidente, em uma das representações apresentadas ao Conselho Nacional do Ministério
Público, requereu-se também a atenção por parte daquele órgão para o controle do ato do Procurador-Geral
da República que costumeiramente delega, com exclusividade ao seu cônjuge, a atribuição para oﬁciar nos
inquéritos e ações criminosas referentes a autoridades
com prerrogativa de foro, o que caracteriza uma nítida
concentração de processos nas mãos de apenas um
membro entre as dezenas de Subprocuradores-Gerais
da República. Ao que tudo indica, trata-se de postura
com nítidas evidências de utilização daqueles processos com outros ﬁns, provavelmente de cunho político
ou por interesses particulares dos dois procuradores.
Enﬁm, Sr. Presidente, tudo isso evidentemente
não se coaduna com a estatura do Ministério Público e
a importância de seu papel para a população brasileira.
É inadmissível para um órgão de tamanha relevância
social ter o desempenho institucional de suas atividades
e funções públicas subjugado por condutas meramente pessoais de alguns de seus membros, ainda mais
quando pertencentes à mais alta cúpula de sua direção.
Ao contrário, o que desejamos é valorizar o Ministério
Público, de modo que esta egrégia instituição não se
desvirtue das diretrizes traçadas pelo Constituinte de
88, a ponto de amealhar tanta esperança quanto à sua
atuação na nossa sociedade.
O fato é, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que até o momento ninguém ousou desmentir o que
tenho dito a respeito do assunto. E o motivo é um só:
eu falo a verdade e não há como negar. Por isso, volto a
perguntar: aﬁnal, o Procurador-Geral da República, ao
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não tomar nenhuma providência quanto ao inquérito da
Operação Vegas em 2009, cometeu ou não cometeu o
crime de prevaricação, a improbidade administrativa, o
ilícito administrativo, o descontrole do ato administrativo, a inércia e o excesso de prazo e, principalmente, o
crime de responsabilidade? O que será que vão dizer
o próprio Ministério Público, sua Corregedoria, seu
Conselho Nacional e ainda o Senado Federal?
Enﬁm, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além
daquelas duas representações aqui citadas e que já
foram acolhidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, existem ainda, como já dito, outras quatro
representações tramitando em diferentes instâncias
de controle das atividades da Procuradoria-Geral da
República e da atuação de seus membros. Em contrapartida, permanece aberta a possibilidade de o Sr.
Roberto Gurgel e sua esposa se apresentarem à CPMI,
não como indiciados, mas como testemunhas para
darem suas explicações, seus depoimentos e suas
contribuições aos trabalhos da CPMI. Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a verdade é que todas essas
questões aqui levantadas quanto aos inquéritos das
Operações Vegas e Monte Cario, com suas consequências, somente poderão ser contestadas e investigadas a fundo, na CPMI. Para tanto, volto a insistir, é
necessário o depoimento, o testemunho, o relato do
Procurador-Geral da República. Para isso, também
é necessário o depoimento, o testemunho, o relato
da Subprocuradora Cláudia Sampaio Marques e dos
dois procuradores responsáveis pelos inquéritos daquelas operações da Polícia Federal, Sra. Léa Batista
de Oliveira e o Sr. Daniel de Rezende Salgado. Sobre
estes, inclusive, apresentei requerimento solicitando a
quebra do sigilo telefônico e de mensagens, por terem
sido eles os responsáveis pelo vazamento do inquérito da Operação Vegas aos repórteres da revista Veja
subordinados ao Sr. Policarpo Júnior, Gustavo Ribeiro e Rodrigo Rangel. Vale lembrar que esse inquérito
vazado pelos procuradores tramitava – vejam bem! –
sob segredo de justiça. Aﬁnal, isto é ou não é crime?
Em suma, Sr. Presidente, somente assim poderemos debater e tratar desses assuntos com a acuidade que se recomenda, o respeito que se aconselha e,
principalmente, com a devida seriedade que merecem
instituições basilares de nossa democracia, a começar pelo nosso Parlamento, passando pelo Ministério
Público da União e ﬁnalizando – por que não? – com
a verdadeira imprensa brasileira.
Por ﬁm, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
diante desse cenário e considerando todos esses fatos,
cabe a nós questionar e comparar, por exemplo, se o
comportamento do Sr. Roberto Gurgel em 2009 tivesse
sido outro, ou seja, se tivesse ele dado continuidade
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à Operação Vegas, que inﬂuência haveria no resultado das eleições de 2010, principalmente no Estado
de Goiás? A esse respeito, inclusive, respondendo a
uma indagação minha na CPMI, o Governador Marconi
Perillo aﬁrmou que sim, que a continuidade da Operação Vegas teria efeito nos resultados das eleições.
E mais do que isso, Sr. Presidente, será que se o Sr.
Roberto Gurgel e sua esposa não tivessem se omitido
em 2009, o esquema ilegal do Sr. Carlos Cachoeira
teria prosperado? Durante todo esse tempo, com o
acobertamento e a proteção da revista Veja, qual terá
sido o prejuízo causado ao país por essa criminosa
co-habitação? Aﬁnal – e isso é importante registrar,
Sr. Presidente – lá se vão três anos!
Era o que tinha a dizer, por enquanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras: a Bahia lembra neste mês
de junho os 30 anos de morte de um artista que revolucionou a música instrumental percussiva no País,
Nelson Maleiro.
Nascido em Saubara, então distrito de Santo
Amaro da Puriﬁcação, chegou a Salvador ainda muito
jovem e se instalou no Centro Histórico, mas precisamente na Barroquinha, onde foi agitador cultural, artesão, cenógrafo, designer, esportista, etnólogo, músico,
produtor de instrumentos de percussão e carnavalesco.
A partir de 1926, começou a fabricar seus primeiros instrumentos musicais. Em 1930 criou a primeira
oﬁcina de investigação musical da cidade do Salvador, localizada na Av. Dr. J. J. Seabra, na Barroquinha.
Na década de 40, já era referência em Salvador,
pois fornecia instrumentos a toda cidade. Em 1949,
convidado por seu amigo Vavá Madeira, teve a missão
de confeccionar os instrumentos para o Afoxé “Filhos
de Ghandy”.
Em 1950, com a habilidade que [he era peculiar,
Maleiro continuou se renovando e, ao fundar os Mercadores de Bagdá, inova seus instrumentos utilizando
tarraxas e aprimorando o som.
Foi o primeiro bloco na Bahia a utilizar esta inovação. Ainda nos Mercadores de Bagdá, fez a fusão
da música eletrônica com a percussiva. Tocava bombo
com duas baquetas e prato, entre outros instrumentos.
Na Bahia, em qualquer movimento musical que
surgia quando se tratava de percussão, Maleiro em
sua oﬁcina era o caminho. Assim, foi com Maleiro que
Dodô e Osmar, ao criarem o trio elétrico, adquiriram
seus instrumentos percussivos.
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Em 1955, quando Orlando Tapajós inicia o trio
Tapajós, ele também procurou a oﬁcina de Maleiro,
adquirindo instrumentos de percussão.
Em 1957, quando a primeira Escola de Samba
na Bahia desﬁlou, a “Ritmistas do Samba”, Maleiro fez
os instrumentos e inovou colocando um bombo com
som grave semelhante à zabumba.
Na década 60, quando o seu Clube Cavalheiros
de Bagdá saiu às ruas no Carnaval pela primeira vez,
além de criar sua personagem “O Gigante”, Maleiro
inovou a estética dos instrumentos introduzindo o celulóide que causava impacto visual.
Foi artista de televisão, o primeiro negro a protagonizar uma propaganda comercial e, como carnavalesco
e músico, apresentava-se nos programas Escada para
o Sucesso e Sabatina da Alegria, como percussionista,
tocando seu gongo, um instrumento oriental.
Nelson Maleiro, sendo um dos revitalizadores do
Pelourinho, na sede social dos Cavalheiros de Bagdá, propiciou àquela comunidade diversas atividades
socioeducativas e, além de tudo isso, preparou uma
inﬁnidade de percussionistas que revezavam o aprendizado na sede localizada na Ladeira do Ferrão e na
oﬁcina da Barroquinha.
Naquele tempo, Maleira já fazia tamborins e frigideiras, hoje utilizadas pelas escolas de samba do
Rio de Janeiro.
Considerado o maior construtor de atabaques,
vários terreiros de candomblé ainda preservam estes
instrumentos, construídos por Maleiro. Seus atabaques
eram feitos em tiras de quartinha e de uma forma que
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depois, praticamente esses atabaques de corpo inteiro
deixaram de existir,
Como artista de vanguarda e com visão à frente
de seu tempo, morreu em 1982 vendo seu sonho tornar-se realidade, deixando o Carnaval mais percussivo
assim como toda a Bahia. Se a cidade do Salvador é
considerada a capital mundial da percussão, o músico Nelson Maleiro é o responsável por preconizar o
sucesso dos tambores baianos.
Apesar da grande contribuição que deu à cultura
e ao carnaval de Salvador, uma das raras homenagens
prestadas a ele, foi no ano passado, quando a passarela do Campo Grande, onde desﬁlam as grandes
atrações, recebeu seu nome.
Hoje, em Salvador, a Associação dos Amigos de
Nelson Maleiro se empenha para que o nome desse
grande artista não caia no esquecimento, razão pela
qual, ao encerrar esse registro, gostaria também de
fazer referência a Ivan de Jesus Lima, pesquisador
cultural e vice-presidente da Associação que tem se
dedicado a coletar dados para preservar e divulgar a
história desse baiano, que, com sua inteligência, escreveu muitos capítulos do carnaval da Bahia, contribuindo para essa que é hoje uma das maiores festas
de rua do planeta.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Bom, não havendo mais Senadores inscritos, encerro a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 27
minutos.)
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Ata da 104ª Sessão, Não Deliberativa,
Em 15 de Junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Mozarildo Cavalcanti e da Sra. Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 9 horas e 33 minutos encerra-se às 12 horas e 50 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PARECERES Nºs 729 E 730, DE 2012
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
53, de 2011, da Deputada Elcione Barbalho,
que altera a Lei nº 10.779, de 25 de novembro
de 2003, para estender ao catador de caranguejo o benefício do seguro-desemprego
durante o período do defeso da espécie.
PARECER Nº 729, DE 2012
(Da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária)
Relator: Senador Waldemir Moka
I – Relatório
Chega a esta Comissão para exame o Projeto
de Lei da Câmara (PLC) nº 53, de 2011 (PL n° 1.186,
de 2007, na Casa de origem), da Deputada Elcione
Barbalho, que altera a Lei n° 10.779, de 25 de novembro de 2003, para estender ao catador de caranguejo
o benefício do seguro-desemprego durante o período
do defeso da espécie.
A proposição contém cinco artigos. O art. 1º trata
dos objetivos da lei, e o art. 2º altera a ementa da Lei
nº 10.779, de 2003, adequando-a ao novo conteúdo. O
art. 3º altera a referida Lei, para estender o benefício
do seguro desemprego aos catadores de caranguejo que exerçam suas atividades de forma artesanal,
individualmente ou em regime de economia familiar.
O art. 4º também modifica a Lei, para estabelecer as condições de enquadramento dos catadores de

caranguejo como beneficiários do seguro-desemprego.
O art. 5º trata da cláusula de vigência.
Conforme a justificação que acompanha o PLS,
a autora argumenta que desde 1991 o pescador tem
direito ao seguro-desemprego durante o período de
defeso. No entanto, os catadores de caranguejo, que
igualmente estão sujeitos ao defeso, não recebem
o mesmo amparo da Previdência Social para a sua
subsistência.
Além da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária (CRA), o PLS será analisado também pela
Comissão de Assuntos Sociais (CAS), cabendo a esta
a decisão terminativa.
No Senado Federal, não foram apresentadas
emendas ao PLC nº 53, de 2011.
II – Análise
Compete a esta Comissão, nos termos dos incisos
V e XVI do art. 104-B do Regimento Interno do Senado
Federal, opinar em assuntos correlatos à pesca e ao
emprego, previdência e renda rurais.
Quanto à análise da matéria, caberá à CAS, em
face do caráter terminativo, manifestar-se quanto aos
aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e mérito.
Com respeito ao mérito, entende-se que o Projeto de Lei trará justiça aos catadores de caranguejo.
O caranguejo-uçá é um dos mais importantes componentes da fauna dos manguezais brasileiros, ocorrendo com maior ou menor abundância em toda a vasta
extensão ocupada pelos mesmos, desde o Amapá até
Santa Catarina. Assim como outras espécies marítimas
e fluviais, está sujeito ao período de defeso, necessário
à sua preservação.
Anualmente são capturadas mais de 11 mil toneladas de caranguejos nos mangues do litoral brasileiro,
sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, por milhares
de catadores que, no período de defeso, ficam sem
parte importante de sua renda e sujeitos às sanções
da legislação de crimes ambientais.
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É, portanto, muito justo que, assim como pescadores profissionais que exercem sua atividade de
forma artesanal, individualmente ou em regime de
economia familiar, tais catadores tenham direito ao
seguro-desemprego. Ademais, a concessão do benefício dará maior efetividade ao período de defeso e à
preservação da espécie, por estimular o efetivo cumprimento da legislação ambiental.

835

Junho de 2012

III – Voto
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2011.
Sala da Comissão, 22 de setembro de 2011.
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PARECER Nº 730, DE 2012
(Da Comissão de Assuntos Sociais)
Relatora: Senadora Vanessa Grazziotin
I – Relatório
Vem a exame desta Comissão em caráter terminativo o Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2011, de
autoria da Deputada Elcione Barbalho, que altera a Lei
nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, para estender ao catador de caranguejo o benefício do seguro-desemprego durante o período de defeso da espécie.
A iniciativa estabelece que o art. 1º da Lei nº
10.779, de 25 de novembro de 2003, pasta a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º O pescador profissional e o catador de caranguejo que exerçam suas atividades de forma artesanal, individualmente ou
em regime de economia familiar, ainda que
com o auxílio eventual de parceiros, farão jus
ao benefício de seguro-desemprego, no valor
de 1 (um) salário mínimo mensal, durante o
período de defeso de atividade pesqueira para
a preservação da espécie.”
O parágrafo primeiro do art. 1º da Lei nº 10.779, de
25 de novembro de 2003, alterado por este projeto de lei,
passa a definir como regime de economia familiar o trabalho
dos membros da mesma família, indispensável à própria
subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados. E
o parágrafo segundo estabelece que o período de defeso
de atividade pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o pescador e o catador se dediquem.”
As alterações propostas visam somente adaptar
a legislação vigente para incluir os catadores de caranguejo entre os beneficiários do seguro-desemprego
na época de defeso.
Para se habilitar ao benefício, o pescador e agora
também o catador de caranguejo deverão apresentar
ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego os seguintes documentos:
I – registro de pescador ou de catador de caranguejo profissional devidamente atualizado, emitido
pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da
Presidência da República, com antecedência mínima
de 1 (um) ano da data do início do defeso;
II – comprovante de inscrição no Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS como pescador ou assemelhado e do pagamento da contribuição previdenciária;
III – comprovante de que não está em gozo de
nenhum benefício de prestação continuada da Previ-
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dência ou da Assistência Social, exceto auxílio acidente
e pensão por morte; e
IV – atestado da Colônia de Pescadores a que esteja
filiado, com jurisdição sobre a área onde atue o pescador artesanal ou o catador de caranguejo que comprove:
a) o exercício da profissão na forma do
art. 1º desta Lei;
b) que se dedicou à pesca ou à coleta de
caranguejo, em caráter ininterrupto, durante o
período compreendido entre o defeso anterior
e o em curso; e
c) que não dispõe de outra fonte de renda
diversa da decorrente da atividade pesqueira.
Fica estabelecido ainda, que o Ministério do Trabalho e Emprego poderá, quando julgar necessário, exigir outros documentos para a habilitação do benefício.
No prazo regimental foram oferecidas três emendas à proposição, todas de autoria da eminente Senadora Ana Rita.
II – Análise
Nos termos do art. 90, inciso I, combinado com
o art. 100, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, compete à Comissão de Assuntos Sociais
discutir e votar, em caráter terminativo, o projeto de
lei ora em análise.
Disposições relativas à contratação ao seguro-desemprego estão afetas ao campo do Direito do
Trabalho e do Direito Previdenciário.
Normas com esse conteúdo estão entre aquelas
de iniciativa comum, previstas no art. 61 da Constituição
Federal.
Cabe ao Congresso Nacional a competência para
legislar sobre o tema, nos termos do art. 48 da mesma
Carta. Observados esses pressupostos, temos que a proposição não apresenta vícios de inconstitucionalidade nem
de ilegalidade, no que concerne ao seu aspecto formal.
No mérito, a proposição é oportuna e atual. Há
restrições impostas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
e outros órgãos de fiscalização do meio ambiente que
impõem aos catadores de caranguejo a proibição da
cata em determinados períodos do ano, assim como
acontece com a pesca, a fim de proteger as espécies
e conservar o meio ambiente.
O projeto nada mais faz que garantir o direito já assegurado aos pescadores artesanais, conforme previsto
na Lei nº 10.779, de 2003, aos catadores de caranguejo.
A exclusão dos catadores de caranguejo dos benefícios da Lei nº 10.779, de 2003 fere o princípio da universalidade da cobertura, previsto no inciso I, do art. 194, da
Constituição Federal. Esse princípio determina que não se
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faça distinção entre pessoas que enfrentam adversidades
que as impeça de trabalhar para obter seu sustento.
Considera-se, ainda, o princípio da igualdade,
para se assegurar o benefício do seguro-desemprego
aos catadores de caranguejo durante o período de defeso da espécie. Tanto o pescador artesanal como o
catador de caranguejo enfrentam período de desemprego pelo mesmo motivo, sendo justo que ambos sejam
amparados pelo seguro social, nas mesmas condições.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
do Senado Federal, em sessão de 22 de setembro de
2011, já deliberou sobre esta proposição, aprovando
o relatório do Senador Waldemir Moka.
Na CRA ficou consignado que o caranguejo-uçá
é um dos mais importantes componentes da fauna dos
manguezais brasileiros, ocorrendo com maior ou menor
abundância em toda a vasta extensão ocupada pelos
mesmos, desde o Amapá até Santa Catarina. Assim
como outras espécies marítimas e fluviais, está sujeito
ao período de defeso, necessário à sua preservação.
Também se informou que anualmente são capturadas mais de 11 mil toneladas de caranguejos nos mangues do litoral brasileiro, sobretudo nas regiões Norte e
Nordeste, por milhares de catadores que, no período de
defeso, ficam sem parte importante de sua renda e sujeitos às sanções legislação de crimes ambientais, razões
pela qual a proposição merece o nosso acolhimento.
Em relação às emendas apresentadas pela Senadora Ana Rita, optamos por sugerir a aprovação
parcial da emenda nº 1 e a rejeição das emendas nºs
2 e 3, pelos seguintes argumentos.
A emenda nº 1 pretende atualizar a denominação
do órgão administrativo federal responsável pelo setor
pesqueiro de Secretaria Especial para Ministério da
Pesca e Aquicultura, em face da publicação da Lei nº
11.958, de 26 de junho de 2009. Altera também o inciso
IV do art. 2º, mas sem mudança substantiva de conteúdo.
Tais alterações constituem mera atualização de
redação em função de norma superveniente e, em
nada alteram ou modificam o mérito da proposição, e
têm amparo no art. 135 do Regimento Comum, subsidiário ao Regimento do Senado Federal, onde está
consignado que a retificação de incorreções de linguagem, feita pela Câmara revisora, desde que não
altere o sentido da proposição, não constitui emenda
que exija sua volta à Câmara iniciadora.
Assim, somos pela aprovação parcial da emenda, apenas para atualizar a denominação do órgão
administrativo competente de Secretaria Especial de
Aquicultura e Pesca da Presidência da República para
Ministério da Pesca e Aquicultura.
A emenda nº 2 pretende a supressão do art. 2º
do PLC nº 53, de 2011, que altera a redação da emen-
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ta da Lei nº 10.779, de 2003, o que não tem maiores
consequências uma vez que a ementa não tem efeito
jurídico, apenas enuncia o tema abordado pela Lei.
A emenda nº 3 já adentra no mérito do projeto
e inclui outras atividades a serem abrangidas com a
concessão de seguro-desemprego. A nosso ver tais
atividades poderão ser objeto de regulamento, uma vez
que a pesca não abrange apenas a captura de peixes,
mas também de outras espécies que poderão ser listadas em decreto. Além disso, a inclusão de matéria nova
implicaria revolver o mérito da proposição com nova
sequência de votações pela Câmara dos Deputados
o que acabaria prejudicando os demais beneficiários.
A emenda também suprime a redação atual do §
1º do art. 2º que define o regime de economia familiar
na atividade o que é essencial para a identificação dos
beneficiários pela presente lei.
Por essas razões, opinamos pela aprovação parcial da emenda nº 1, e rejeição das emendas nºs 2 e 3.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2011, pela rejeição das emendas nºs 2 e 3, e pela aprovação parcial
da emenda nº 1, na forma da seguinte subemenda:
SUBEMENDA Nº 1
(À Emenda nº 1 da CAS)
Dê-se ao inciso I do art. 2º da Lei nº 10.779, de
25 de novembro de 2003, alterado pelo art. 4º do PLC
nº 53, de 2011, a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
I – registro de pescador ou de catador
de caranguejo profissional devidamente atualizado, emitido pelo Ministério da pesca e
Aquicultura, com antecedência mínima de 1
(um) ano da data do início do defeso;
............................................. ................”
Sala da Comissão, 13 de junho de 2012. – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais. – Senadora Vanessa Grazziotin,
Relatora.
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Assuntos Sociais, em Reunião realizada nesta data, aprova o Projeto de Lei da Câmara
nº 53, de 2011 e a Emenda nº 1-CAS, oferecida pela
Senadora Ana Rita (art. 122, I, RISF) e acatada pela
Relatora, Senadora Vanessa Grazziotin, nos termos da
Subemenda nº 1-CAS. Ficam rejeitadas as Emendas
nºs 2 e 3, oferecidas pela Senadora Ana Rita.
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EMENDA N° 1-CAS
(nos termos da Subemenda nº 1-CAS)
Dê-se ao inciso I do art. 2º da Lei nº 10.779, de
25 de novembro de 2003, alterado pelo art. 4º do PLC
nº 53, de 2011, a seguinte redação:
“Art. 2º ............... ..................................
I – registro de pescador ou de catador
de caranguejo profissional devidamente atu-
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alizado, emitido pelo Ministério da pesca é
Aquicultura, com antecedência mínima de 1
(um) ano da data do início do defeso;
......................................... ....................”
Sala da Comissão, 13 de junho de 2012. –
Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais.
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TEXTO FINAL DA EMENDA N° 1-CAS, AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2011,
APROVADO PELA COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIAIS EM REUNIÃO DO DIA
13 DE JUNHO DE 2012
EMENDA N° 1 – CAS
Dê-se ao inciso I do art. 2º da Lei nº 10.779, de
25 de novembro de 2003, alterado pelo art. 4º do PLC
nº 53, de 2011, a seguinte redação:
“Art. 2º ................ .................................
I – registro de pescador ou de catador
de caranguejo profissional devidamente atualizado, emitido pelo Ministério da Pesca e
Aquicultura, com antecedência mínima de 1
(um) ano da data do início do defeso;
............................”
Sala da Comissão, 13 de junho de 2012. –
Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
I – sistema tributário, arrecadação e distribuição
de rendas;
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................
LEI Nº 10.779, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003
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Art. 1º O pescador profissional que exerça sua
atividade de forma artesanal, individualmente ou em
regime de economia familiar, ainda que com o auxílio
eventual de parceiros, fará jus ao benefício de seguro-desemprego, no valor de um salário-mínimo mensal,
durante o período de defeso de atividade pesqueira
para a preservação da espécie.
....................................................................................
Art. 2º Para se habilitar ao benefício, o pescador
deverá apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego os seguintes documentos:
I – registro de pescador profissional devidamente
atualizado, emitido pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República, com antecedência mínima de um ano da data do início do defeso;
....................................................................................
LEI N° 11.958, DE 26 DE JUNHO DE 2009
Altera as Leis nºs 7.853, de 24 de outubro de 1989, e 10.683, de 28 de maio de
2003; dispõe sobre a transformação da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da
Presidência da República em Ministério da
Pesca e Aquicultura; cria cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores – DAS e Gratificações de Representação da Presidência da República;
e dá outras providências.
....................................................................................
OFÍCIO Nº 115/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 13 de junho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2011, de autoria da
Deputada Elcione Barbalho, que altera a Lei nº 10.779,
de 25 de novembro de 2003, para estender ao catador
de caranguejo o benefício do seguro-desemprego durante o período do defeso da espécie, e a Emenda nº
1-CAS, nos termos da Subemenda nº 1-CAS.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Relatório

Dispõe sobre a concessão do benefício de seguro desemprego, durante o período de defeso, ao pescador profissional
que exerce a atividade pesqueira de forma
artesanal.
....................................................................................

Relatora: Senadora Vanessa Grazziotin
I – Relatório
Vem a exame desta Comissão em caráter terminativo o Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2011, de
autoria da Deputada Elcione Barbalho, que altera a Lei
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nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, para estender ao catador de caranguejo o benefício do seguro-desemprego durante o período de defeso da espécie.
A iniciativa estabelece que o art. 1º da Lei nº
10.779, de 25 de novembro de 2003, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º O pescador profissional e o catador de caranguejo que exerçam suas atividades de forma artesanal, individualmente ou
em regime de economia familiar, ainda que
com o auxílio eventual de parceiros, farão jus
ao benefício de seguro-desemprego, no valor
de 1 (um) salário mínimo mensal, durante o
período de defeso de atividade pesqueira para
a preservação da espécie.”
O parágrafo primeiro do art. 1º da Lei nº 10.779,
de 25 de novembro de 2003, alterado por este projeto
de lei, passa a definir como regime de economia familiar
o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência e exercido em condições
de mútua dependência e colaboração, sem a utilização
de empregados. E o parágrafo segundo estabelece
que o período de defeso de atividade pesqueira é o
fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA em relação
à espécie marinha, fluvial ou lacustre a cuja captura o
pescador e o catador se dediquem.”
As alterações propostas visam somente adaptar
a legislação vigente para incluir os catadores de caranguejo entre os beneficiários do seguro-desemprego
na época de defeso.
Para se habilitar ao benefício, o pescador e agora
também o catador de caranguejo deverão apresentar
ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego os seguintes documentos:
I – registro de pescador ou de catador de caranguejo profissional devidamente atualizado, emitido
pela Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da
Presidência da República, com antecedência mínima
de 1 (um) ano da data do início do defeso;
II – comprovante de inscrição no Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS como pescador ou assemelhado e do pagamento da contribuição previdenciária;
III – comprovante de que não está em gozo de
nenhum benefício de prestação continuada da Previdência ou da Assistência Social, exceto auxílio acidente
e pensão por morte; e
IV – atestado da Colônia de Pescadores a que
esteja filiado, com jurisdição sobre a área onde atue
o pescador artesanal ou o catador de caranguejo que
comprove:
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a) o exercício da profissão na forma do
art. 1º desta Lei;
b) que se dedicou à pesca ou à coleta de
caranguejo, em caráter ininterrupto, durante o
período compreendido entre o defeso anterior
e o em curso; e
c) que não dispõe de outra fonte de renda
diversa da decorrente da atividade pesqueira.
Fica estabelecido, ainda, que o Ministério do Trabalho e Emprego poderá, quando julgar necessário, exigir outros documentos para a habilitação do benefício.
Não foram oferecidas emendas à proposição até
esta data.
II – Análise
Nos termos do art. 90, inciso I, combinado com
o art. 100, inciso I, do Regimento Interno do Senado
Federal, compete à Comissão de Assuntos Sociais
discutir e votar, em caráter terminativo, o projeto de
lei ora em análise.
Disposições relativas à contratação ao seguro-desemprego estão afetas ao campo do Direito do
Trabalho e do Direito Previdenciário.
Normas com esse conteúdo estão entre aquelas
de iniciativa comum, previstas no art. 61 da Constituição Federal.
Cabe ao Congresso Nacional a competência
para legislar sobre o tema, nos termos do art. 48 da
mesma Carta. Observados esses pressupostos, temos
que a proposição não apresenta vícios de inconstitucionalidade nem de ilegalidade, no que concerne ao
seu aspecto formal.
No mérito, a proposição é oportuna e atual. Há
restrições impostas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
e outros órgãos de fiscalização do meio ambiente que
impõem aos catadores de caranguejo a proibição da
cata em determinados períodos do ano, assim como
acontece com a pesca, a fim de proteger as espécies
e conservar o meio ambiente.
O projeto nada mais faz que garantir o direito
já assegurado aos pescadores artesanais, conforme
previsto na Lei nº 10.779, de 2003, aos catadores de
caranguejo.
A exclusão dos catadores de caranguejo dos benefícios da Lei nº 10.779, de 2003 fere o princípio da
universalidade da cobertura, previsto no inciso I, do
art. 194, da Constituição Federal. Esse princípio determina que não se faça distinção entre pessoas que
enfrentam adversidades que as impeça de trabalhar
para obter seu sustento.
Considera-se, ainda, o princípio da igualdade,
para se assegurar o benefício do seguro-desemprego
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aos catadores de caranguejo durante o período de defeso da espécie. Tanto o pescador artesanal como o
catador de caranguejo enfrentam período de desemprego pelo mesmo motivo, sendo justo que ambos sejam
amparados pelo seguro social, nas mesmas condições.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
do Senado Federal, em sessão de 22 de setembro de
2011, já deliberou sobre esta proposição, aprovando
o relatório do Senador Waldemir Moka.
Na CRA ficou consignado que o caranguejo-uçá
é um dos mais importantes componentes da fauna dos
manguezais brasileiros, ocorrendo com maior ou menor
abundância em toda a vasta extensão ocupada pelos
mesmos, desde o Amapá até Santa Catarina. Assim
como outras espécies marítimas e fluviais, está sujeito
ao período de defeso, necessário à sua preservação.
Também informou-se que anualmente são capturadas mais de 11 mil toneladas de caranguejos nos
mangues do litoral brasileiro, sobretudo nas regiões
Norte e Nordeste, por milhares de catadores que, no
período de defeso, ficam sem parte importante de
sua renda e sujeitos às sanções legislação de crimes
ambientais, razões pela qual a proposição merece o
nosso acolhimento.

A alteração do inciso IV refere-se à ideia de não
criar distinção na lei entre pescador e catador de caranguejo, uma vez que estando definido no art. 1º, não
há necessidade de repetir essa diferenciação.
Sala da Comissão, 30 de novembro de 2011. –
Senadora Ana Rita.

III – Voto

O art. 1º da Lei nº 10.779, de 25 de novembro
de 2003, com redação dada pelo art. 3º do Projeto de
Lei do Senado nº 53, de 2011, passa a tramitar com
a seguinte redação:

Em face do exposto opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2011.
Sala da Comissão, – Senadora Vanessa Grazziotin, Relatora.
EMENDA Nº 1
(ao PLC nº 53, de 2011)
Os incisos I e IV do art. 2º da Lei nº 10.779, de 25
de novembro de 2003, com redação dada pelo art. 4º
do Projeto de Lei do Senado nº 53, de 2011, passam
a tramitar com a seguinte redação:
I – registro de pescador profissional devidamente atualizado, emitido pelo Ministério da
Pesca e Aquicultura, com antecedência mínima de 1 (um) ano da data do início do defeso;
..............................................................
IV – atestado da Colônia de Pescadores ou de profissionais a que esteja filiado,
responsável pela área onde atue o pescador
artesanal, que comprove:
..............................................................
Justificação
A presente emenda busca atualizar o nome do
Ministério da Pesa e Aquicultura, que a época da apresentação da proposição ainda era Secretaria Especial,
ligada à Presidência da República.

EMENDA Nº 2
(ao PLC nº 53, de 2011)
Suprima-se o art. 2º do Projeto de Lei da Câmara
nº 53, de 2011, renumerando-se subsequentes.
Justificação
A presente emenda busca retirar da proposição o
art. 2º que modifica a ementa da Lei do seguro defeso
para que não tenhamos uma modificação na lei que venha a criar categorias distintas para a mesma atividade,
uma vez que a lei já trata catador de caranguejo como
pescador artesanal. Não vislumbramos a necessidade
de que na ementa esteja diferenciando as atividades.
Sala da Comissão, 30 de novembro de 2011. –
Senadora Ana Rita.
EMENDA Nº 3
(ao PLC nº 53, de 2011)

“Art. 3º O art. 1º da Lei nº 10.779, de 25
de novembro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 1º O pescador profissional que exerça sua atividade de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar,
ainda que com o auxílio eventual de parceiros,
fará jus ao benefício de seguro-desemprego,
no valor de um salário-mínimo mensal, durante o período de defeso de atividade pesqueira
para a preservação da espécie.
§ 1º Considera-se pescador profissional,
para fins desta Lei, todos os profissionais que
se enquadrem na definição estabelecida na Lei
nº 11.959, de 29 de junho de 2009, incluindo,
entre outros, o catador de caranguejo ou marisco, o eviscerador, o observador de cardumes,
o pescador de tartarugas e o catador de algas.
§ 2º ...................................... ................”
Justificação
Entendemos que a redação atual cria uma inconsistência jurídica, uma vez que a legislação vigente já confere ao catador de caranguejo o direito
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ao seguro defeso, então ao se incluir na legislação
uma diferenciação em relação ao pescador artesanal
poderíamos estar criando a necessidade de nominar
todas as outras categorias também incluídas como
pescador artesanal.
Desta forma, entendemos que dispor no § 1º
todas as categorias ampliaria a juridicidade da matéria e impediria a criação de problemas legais para as
demais categorias.
Sala da Comissão, 30 de novembro de 2011. –
Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 115, de
2012, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 115/2012-PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 13 de junho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2011, de autoria da
Deputada Elcione Barbalho, que altera a Lei nº 10.779,
de 25 de novembro de 2003, para estender ao catador
de caranguejo o benefício do seguro-desemprego durante o período do defeso da espécie, e a Emenda nº
1-CAS, nos termos da Subemenda nº 1-CAS.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti.
Bloco/PTB – RR) – Com referência ao Ofício nº 115,
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 (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, dos seguintes Projetos de Lei do Senado:
– Nº 369, de 2008, do Senador Expedito Júnior, que
veda a realização de concurso público exclusivo
para a formação de cadastro de reserva; e
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– Nº 362, de 2009, do Senador Marcelo Crivella, que
acrescenta § 2º ao art. 87 da Lei nº 7.210, de 11
de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para
estabelecer que a pena pelo cometimento de
crime hediondo será cumprida em penitenciária
federal de segurança máxima, até a progressão
para o regime semiaberto.
Tendo sido apreciados terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei do Senado nº 369, de 2008, aprovado, vai à
Câmara dos Deputados; e o Projeto de Lei do Senado
nº 362, de 2009, rejeitado, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti.
Bloco/PTB – RR) – A Presidência lembra às Senadoras e aos Senadores que o Senado Federal está
convocado para uma sessão especial a realizar-se
na próxima segunda-feira, às 11 horas, destinada a
comemorar os 50 anos de criação do Estado do Acre,
nos termos dos Requerimentos nºs 1.575, de 2011,
e 1, de 2012, do Senador Jorge Viana e outros Senhores Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 77/2012 – CPI/TRAFIC
Brasília, 14 de junho de 2012
Assunto: Diligência CPI-Tráfico de Pessoas
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, “Destinada a investigar o tráfico
nacional e internacional de pessoas no Brasil, suas
causas, consequências, rotas e responsáveis, no período de 2003 e 2011, compreendido na vigência da
Convenção de Palermo” e nos termos do Requerimento
nº 144/12, informo a Vossa Excelência que a Comissão
realizou Diligências na Cidade do Rio de Janeiro – RJ,
nos dias 11 à 14 de maio próximo passado.
Atenciosamente, – Senadora Vanessa Grazziotin,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, os seguintes Projetos de Lei da Câmara:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Os Projetos de Lei da Câmara n°s 49 e
50, de 2012, vão ao exame da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Mozarildo Cavalcanti,
Senadores, Senador Aloysio Nunes Ferreira, nossos
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, tivemos uma semana em que as esperanças se
renovaram nesta Casa quando, na quarta-feira, foram
colocadas em votação as emendas à Constituição que
tratavam de voto aberto para votações aqui. Mas, como
se viu, não houve quórum diante da série de atividades,
especialmente a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a chamada CPI do Cachoeira. O envolvimento
dos Senadores nessa reunião e também em comissões
mistas examinando várias medidas provisórias – uma
delas, a 568, que teve desfecho favorável na relatoria
do Senador Eduardo Braga e mexia com salários de
médicos, veterinários, projetistas, servidores do Dnocs
e de várias categorias do setor público federal – acabou inviabilizando, não obtendo quórum necessário
para votar as emendas.
O Presidente da Casa, Senador José Sarney,
cumpriu uma expectativa da sociedade colocando em
votação a matéria. Porém, a falta de quórum impediu o
exame de um assunto tão relevante, especialmente no
que diz respeito a voto aberto para cassação de mandatos de parlamentares. Assim, ainda temos esperança
de que a instituição possa restabelecer o debate desse tema tão relevante, especialmente às vésperas de
uma decisão que o Conselho de Ética da Casa deverá
trazer ao Plenário do Senado em relação ao exame
de um processo que envolve o Senador Demóstenes
Torres, sem partido, do Estado de Goiás.
Mas tenho a convicção de que não faltará aos
Senadores que desejam examinar esse assunto a
vontade, a responsabilidade e até o quórum para que
votemos, sem demora, as emendas à Constituição,
especialmente aquelas que simplificam, como a do
Senador Alvaro Dias, que trata exclusivamente da
questão relacionada a voto aberto para a cassação
de mandato de parlamentares. Dessa forma teríamos
menos embates, porque as outras trazem abertura de
voto para todos os casos.
Particularmente, Senador Aloysio Nunes Ferreira,
tenho dúvidas em apenas dois casos de voto aberto,
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que é a derrubada de veto presidencial e a escolha de
Ministros do Supremo. Por que isso?
Primeiro porque derrubar um veto, com a pressão
que tem o Poder Executivo, Diário Oficial na mão e
todo o seu poder, não só junto à base, mas também
sobre os próprios parlamentares da oposição, é um
poder ilimitado. Isso justificaria voto secreto para esse
caso de derrubada de veto.
E no caso de escolha de Ministro do Supremo
também se autoexplica, porque o Ministro do Supremo
em que nós votamos aqui amanhã poderá ser o julgador nosso. Portanto haveria uma incompatibilidade ou
até um constrangimento nessa circunstância.
São as únicas exceções que, a meu juízo, parecem justificar a manutenção do voto secreto. Nos demais casos, especialmente na questão relacionada à
cassação de mandato de parlamentar, o voto tem que
ser, precisa ser aberto para demonstrar a transparência da Casa com relação a um assunto tão relevante.
Com muito prazer concedo o aparte ao Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Senadora Ana Amélia, ouço com muita atenção
e sempre com muito proveito e prazer os discursos de
V. Exª. V. Exª aborda uma questão da mais premente
atualidade, que é o sistema de votação de algumas
matérias para as quais hoje a Constituição exige o voto
secreto. Concordo com V. Exª plenamente em relação
à, digamos assim, estratégia de votação, na falta de
outra palavra: escolhermos aquela emenda à Constituição em que há o maior consenso...
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Menos
conflito, menos conflito.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– ...e haverá menos embate, que é exatamente essa
emenda proposta cujo primeiro signatário é o Senador
Alvaro Dias, que restringe, no momento, a mudança do
regime de aberto para fechado ao voto para a apreciação de processos de cassação de mandatos parlamentares. Creio que, nessas circunstâncias, o parlamentar
atua como juiz. Não é um ato propriamente legislativo
nem fiscalizador. É um ato que se assemelha a um ato
do Poder Judiciário: ele julga, ele emite uma sentença
cujo resultado poderá ser a supressão de um mandato popular. Ora, a regra, em todas as democracias do
mundo, é a de que os atos judiciais sejam públicos.
Aí é um caso em que se assemelha a função do parlamentar à função do juiz. Além do mais, o que está
em jogo é a visão de cada um do que seja o decoro
parlamentar, do que seja a compostura que cada um
deve guardar no exercício do mandato, e está em jogo
também o que seja a visão que a própria Casa tem
sobre o respeito que ela deve merecer de seus inte-
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grantes e daqueles que ela representa. Portanto, são
valores que devem ser colocados claramente perante
a sociedade no voto dos parlamentares. Em relação ao
veto, concordo com V. Exª: o voto secreto é uma proteção contra pressões indevidas do Poder Executivo. E
na escolha de Ministro do Supremo Tribunal Federal,
assim como, por exemplo, Ministro do STJ, no meu entender, além dessa implicação que V. Exª lembra, eu
acrescentaria mais uma: o voto aberto poderia levar
a uma certa politização e partidarização indesejável
dessa deliberação para cargos que...
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Deveriam ser técnicos.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– ... devem representar, digamos assim, o mais amplo
consenso, porque a sua autoridade, a autoridade no
seu julgamento, no exercício das suas funções, é, em
grande parte, dependente disso, dependente do fato
de que foi levado a ele por uma deliberação sem conotações, digamos assim, de facções. Por isso, também
concordo com V. Exª, mais uma vez, como em tantas,
a respeito dessa questão.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu lhe
agradeço muito e gostaria que esse seu aparte integrasse o texto integral do meu pronunciamento nesta
manhã, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
De fato, além de estarmos analisando a natureza
e as implicações do decoro parlamentar – obrigação
que temos perante, em primeiro lugar, nossa consciência, nossos eleitores, o partido que aqui representamos
e, também, os Estados que representamos, porque,
quando aqui chegamos, passamos a ser Senadores
não dos nossos eleitores, mas do Estado que estamos com muita honra representando –, mais do que
isso, penso que também seja um julgamento político
e institucional, em alguma medida, porque se trata de
preservar a instituição.
É nessa medida que tenho insistido quanto aos
aspectos dessa abertura. Por isso, saudei, com muito
entusiasmo, a iniciativa do Presidente José Sarney de
colocar a matéria na pauta, sintonizado, exatamente,
com as aspirações da sociedade brasileira, que está
cansada dessa impunidade que nós temos.
V. Exª levanta outro aspecto da questão das escolhas dos ministros dos tribunais superiores, não só
do Supremo, que é a Corte máxima do Judiciário, mas
dos tribunais superiores, o Tribunal Superior do Trabalho, o STJ, e assim por diante. E, também, Senador
Aloysio, das próprias agências reguladoras, porque,
como nós vimos numa iniciativa de V. Exª na Comissão
de Assuntos Econômicos, hoje a escolha de caráter
eminentemente político dos dirigentes dessas agências
reguladoras, que seriam mediadoras entre o consumi-
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dor e a empresa concessionária do serviço público, não
está ocorrendo de maneira consensual ou de maneira
adequada a esta exigência e ao cumprimento desta,
digamos, responsabilidade.
Por isso, o próprio Tribunal de Contas da União
faz um apelo para que o Senado passe a exigir não
só nas sabatinas, mas também a provocar o Poder
Executivo para que as escolhas não tenham caráter
eminentemente político – e aí vale também para os
tribunais superiores –, mas um caráter eminentemente técnico. Isso seria uma salvaguarda para a própria
sociedade brasileira.
Mas hoje eu também trago aqui, Senador Mozarildo Cavalcanti, um anúncio ou, pelo menos, a confirmação de uma iniciativa que o Governo está fazendo,
e trata do Ministério das Cidades, comandada pelo
Deputado Aguinaldo Ribeiro, do meu partido, que é o
Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, um
investimento que chega em boa hora para as cidades a
fim de investir em obras na área urbana, em melhorias
na área de saneamento e pavimentação.
Medidas como essa visam o estímulo da economia, que apresentou fraquíssimo desempenho nesse
primeiro trimestre, e, sobretudo, devem representar
mais empregos e melhoria para a infraestrutura das
cidades. Os Municípios brasileiros ainda são carentes de sistema de distribuição de água e tratamento
de esgoto. Até o ano de 2010, somente metade dos
lares brasileiros era atendido por redes de coleta de
esgoto sanitário.
Em plena Rio+20, nós ainda ficamos com esse
passivo ambiental a ser resolvido, porque saneamento, Senador, o senhor que é médico, sabe que saneamento é também saúde, é prevenção, e precisamos,
urgentemente, resolver essa questão relacionada à
água e, também, ao esgoto.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Senadora Ana Amélia, ao convidar V.
Exª para presidir, quero cumprimentá-la pelo brilhante
pronunciamento em defesa dos nossos Municípios.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª
Ana Amélia.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
meu pronunciamento de hoje vai ser em homenagem
aos 190 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil,
que vão ser comemorados depois de amanhã, no dia 17,
pois foi no dia 17 de junho de 1822 que ele foi criado.
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Pois bem, quero começar o meu pronunciamento
saudando os meus irmãos maçons que se encontram
na tribuna de honra, começando pelo ex-grão-mestre
da Bahia, o Irmão Humberto Cedraz; o Irmão José de
Arimatéia, do Mato Grosso; o Irmão Marcos Peres; e
o Irmão César Sanches, de São Paulo. É uma felicidade fazer este pronunciamento tendo os ilustres irmãos
aqui, na tribuna de honra!
Mas, Srª Presidente, como falei, o meu pronunciamento hoje é para homenagear os 190 anos de criação
do Grande Oriente do Brasil. Logo mais, às 14 horas
e 30 minutos, a Câmara dos Deputados realiza uma
sessão especial em homenagem ao Grande Oriente
do Brasil, por iniciativa do Deputado Federal e também
Irmão Maçom Nelson Marquezelli.
Todos os anos, por minha iniciativa, com o apoio
de vários irmãos também maçons, como o Irmão Alvaro
Dias, que aqui está presente, realizamos, no Senado
Federal, sessão especial em homenagem à Maçonaria
Brasileira, por ocasião do transcurso do Dia do Maçom,
e, portanto, homenageando toda a maçonaria brasileira, aí incluída o Grande Oriente do Brasil, as grandes
Lojas, e a Confederação Maçônica do Brasil (Comab).
Este ano também já está garantida essa sessão do dia
20 de agosto, pois já está aprovado o requerimento
que a convoca. Aproveito para convidar os irmãos, as
cunhadas, os nossos jovens DeMoleys, Apejotistas, as
jovens das Filhas de Jó, que são entidades de jovens
mantidas pela Maçonaria.
O Grande Oriente do Brasil, como disse, foi criado
no dia 17 de junho de 1822 e está inscrito hoje entre
as quatro ou cinco maiores potências maçônicas do
mundo. Ele tem cadeira cativa e fortemente destacada na história do nosso País, tanto no período monárquico, quanto no período republicano. O séc. XVIII foi
marcado pelo Iluminismo; o séc. XIX, pelas ideologias;
e o séc. XX, pela emergência e pelo domínio das tecnociências. Portanto, há, a cada século, um marco que
realmente caracteriza a existência daquele século. E o
Grande Oriente do Brasil, dentro de dez anos, completará dois séculos de existência. Estamos, portanto, no
séc. XXI, que é o século da globalização, é o século da
interatividade, é o século, enfim, em que todo mundo
hoje, através dos mais diversos meios de comunicação, principalmente a Internet, estão conectados com
o mundo todo.
Ora, a nossa história, como disse, a história da
maçonaria brasileira, embora tenha se iniciado em
1797, com a Loja Cavaleiros da Luz, criada na povoação de Barra, em Salvador, na Bahia, e ainda com
a Loja União, em 1800, no Rio de Janeiro, sucedida
pela Loja Reunião, só em 1822, como falei no início,
quando a campanha pela Independência do Brasil se
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tornava mais intensa, é que ia ser criada a sua primeira
Obediência Maçônica, com jurisdição nacional, exatamente com a incumbência de levar a cabo o processo
de emancipação política do País. O Grande Oriente
do Brasil foi criado tendo como principal objetivo um
objetivo político, que era o objetivo de fazer a Independência do nosso País. Fazer com que o País, de
fato, deixasse de ser submisso ou pelo menos ligado
a Portugal e que fosse um país independente.
O Grande Oriente do Brasil teve, como seus primeiros mandatários, maçons ilustres como José Bonifácio de Andrada e Silva, que era Ministro do Reino e de
Estrangeiros e foi o Primeiro Grão-Mestre, e Joaquim
Gonçalves Ledo, o Primeiro Vigilante. Vejam que, no
primeiro Grão-Mestre, nós já tínhamos ali a escolha
de um homem político para dirigir a Ordem. E a Ordem, quer dizer, o Grande Oriente do Brasil foi criado
com o objetivo – não era só esse, evidentemente, o
objetivo – de fazer a Independência do Brasil, que era
o objetivo que movia a sociedade, para o qual havia o
reclamo da sociedade.
A 4 de outubro do mesmo ano, 1822, já após a
Declaração de Independência de 7 de setembro... E
aqui é bom que se diga, Senador Anibal: a Independência do Brasil foi decidida dentro de uma reunião
maçônica, no dia 20 de agosto. A história do Brasil
registra isso. Foi decidida no dia 20 de agosto e, poucos dias depois, no dia 7 de setembro, o Imperador D.
Pedro I fez o grito da Independência, o gesto público
da Independência. E D. Pedro já era maçom e Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil.
Inicialmente instalado no Palácio Maçônico do
Lavradio, no Estado Rio de Janeiro, a partir de 1842,
e com Lojas em praticamente todas as províncias do
Brasil Império, o Grande Oriente do Brasil logo se tornou um participante ativo em todas as grandes conquistas sociais do povo brasileiro, fazendo com que
sua história se confunda com a própria história do
Brasil independente.
Através de homens de alto espírito público, colocados em áreas importantes da atividade humana,
principalmente em segmentos formadores de opinião,
como as classes liberais, o jornalismo e as Forças Armadas – o Exército, mais especificamente –, o Grande
Oriente do Brasil ia ter, a partir da metade do séc. XIX,
atuação marcante em diversas campanhas sociais e
cívicas da Nação.
Assim, distinguiu-se na luta pela extinção da
escravatura negra no Brasil, obtendo leis que foram
abatendo o escravagismo paulatinamente; entre elas:
a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguia o tráfico de
escravos, em 1850, e a Lei Visconde do Rio Branco,
de 1871, que declarava livres as crianças nascidas de
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escravas daí em diante. Eusébio de Queiroz foi maçom
graduado e membro do Supremo Conselho do Grau
33; o Visconde do Rio Branco, como chefe de Gabinete
Ministerial, foi Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil.
Então, a história do Grande Oriente do Brasil está
repleta de homens que eram ativamente participantes
da vida política do Brasil e, portanto, indutores das
mudanças que a sociedade reclamava.
O trabalho maçônico só parou com a abolição da
escravatura, em 13 de maio de 1888. Mas é bom que
se diga aqui que a abolição da escravatura começou
mesmo entre os maçons. A partir desses momentos
em que se fez a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei Visconde do Rio Branco, os maçons já tomaram a decisão
de que quem era maçom não podia ter escravos. E
os maçons começaram a libertar – aqueles que os tinham – os seus escravos, a dar sua carta de alforria.
Então, a Maçonaria foi a vanguarda da própria abolição, fazendo, dentro dos seus quadros, exatamente
isto: quem já estava maçom libertava seus escravos;
quem entrava para a Maçonaria tinha o compromisso de não ter escravos, até porque um dos nossos
requisitos principais para o ingresso na nossa ordem
maçônica é que o homem seja livre e de bons costumes. E como alguém pode se dizer livre se mantém
outro escravo dele? E também porque conflitava com
a nossa trilogia famosa de liberdade, de igualdade e
de fraternidade.
Mas adiante, na Campanha republicana, que pretendia evitar um terceiro reinado no Brasil e colocar o
País na mesma situação das demais nações centro e
sul-americanas, também contou com imenso trabalho
maçônico de divulgação dos ideais da República, nas
Lojas e nos Clubes Republicanos, espalhados por todo
o País. Na hora final da campanha, quando a república
foi implantada, ali estava um maçom a liderar as tropas do Exército com seu prestígio: Marechal Deodoro
da Fonseca, que viria a ser, também, Grão-Mestre do
Grande Oriente do Brasil. Já era maçom destacado à
época da Proclamação da República.
Durante os primeiros quarenta anos da República
– período denominado “República Velha” –, foi notória a
participação do Grande Oriente do Brasil na evolução
política nacional, através de vários Presidentes do Brasil que eram maçons, além de Deodoro, que foi quem
comandou a Proclamação da República. Tivemos o
Marechal Floriano Peixoto Moraes, Manoel Ferraz de
Campos Salles, Marechal Hermes da Fonseca, Nilo
Peçanha, Wenceslau Brás e Washington Luís Pereira
de Souza, para citar os primeiros.
Durante a 1ª Grande Guerra Mundial (1914 –
1918), o Grande Oriente do Brasil, a partir de 1916,
através de seu Grão-Mestre, Almirante Veríssimo José
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da Costa – de novo, uma pessoa proeminente e ligada
a vida pública do Pais –, apoiava a entrada do Brasil no
conflito, ao lado das nações aliadas, contra a ditadura
e o nazismo que iria se implantar no mundo todo. E,
mesmo antes dessa entrada, que se deu em 1917, o
Grande Oriente do Brasil já enviava contribuições financeiras à Maçonaria Francesa, destinadas ao socorro
das vítimas da guerra, como indicam correspondências,
que, da França, eram enviadas ao Grande Oriente do
Brasil, na época.
Portanto, o Grande Oriente do Brasil continuou
como ponta-de-lança da Maçonaria, em diversas questões nacionais, como: anistia para presos políticos,
durante os períodos ditos de exceção, quando a democracia e o Estado de direito eram suprimidos, como
no estado de sítio, em alguns governos da República;
a luta pela redemocratização do País, que fora submetido, desde 1937, a outro regime de exceção, que só
terminaria em 1945; participação, através das Obediências Maçônicas europeias, na divulgação da doutrina
democrática dos países aliados, na Segunda Grande
Guerra, no perído entre 1939 a 1945; combate ao regime autoritário que se instalou em 1964. Alguns dizem
até que a Maçonaria contribuiu para que houvesse o
golpe de 64, porque havia um movimento, diríamos
assim, de esquerda radical, que queria implantar um
regime, também de exceção, no Brasil. Mas, durante
esse período, a Maçonaria lutou pela anistia geral dos
atingidos por esse movimento, trabalhou pela volta
das eleições diretas, depois de um longo período de
governantes impostos ao País.
Em 1983, investiu na juventude, ao criar a sua
máxima obra social nesse campo, a Ação Paramaçônica Juvenil, de âmbito nacional, destinada ao aperfeiçoamento físico e intelectual dos jovens de ambos
os sexos, filhos ou não filhos de maçons.
O Grande Oriente do Brasil está presente em
Brasília desde 1960, tendo se instalado de fato, aqui,
em 1978, e tem, hoje, um património considerável, em
diversos Estados, além do Rio de Janeiro, e na Capital
Federal, onde sua sede ocupa um edifício com 7.800
metros quadrados de área construída.
Com mais de 2.715 lojas, reconhecida por inúmeras obediências e maçonarias no mundo, o Grande
Oriente do Brasil tem cerca de 72 mil maçons ativos.
E maçons ativos – é bom traduzir para os que não
são maçons – são aqueles que estão em atividade, frequentando a loja, porque existe outro tanto de
maçons que, ou já estão dispensados de frequentar
a loja, ou, por alguma razão, se afastaram, seja por
questões de saúde, seja por questões pessoais, seja
por outros motivos.

JUNHO 2012
26218

Sábado 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mesmo assim, ainda é a maior obediência maçônica da América Latina e se firma como uma secular
instituição que, como é característica das instituições
verdadeiramente relevantes e duradouras, precisa se
reinventar, fazer uma reengenharia, para responder
aos desafios e às necessidades do século XXI, buscando uma boa convivência entre a tradição, de que
não abrimos mão, e as novas luzes do mundo, as novas
tecnologias do mundo, sempre calcada nos princípios
maçônicos da liberdade, da igualdade e da fraternidade.
Concedo, com muito prazer, o aparte ao Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Senador Mozarildo, eu quero cumprimentar V. Exª
pelo pronunciamento desta manhã. V. Exª traz à tribuna do Senado uma belíssima história, que é a história
da participação da Maçonaria, do Grande Oriente do
Brasil nas lutas pelas liberdades e pelo progresso social no nosso País, uma historia multissecular, como V.
Exª lembrou e que começa ainda antes de o Brasil se
tornar um País independente. A presença da Maçonaria
é marcante em todos os episódios em que se registra
um passo adiante, um depois do outro, do Brasil rumo
à construção de uma sociedade democrática, de uma
sociedade aberta, de uma sociedade que promove a
justiça e que lutou contra todos os obstáculos erigidos
ao longo do tempo contra esses grandes e nobres objetivos que estão na origem da maçonaria: a igualdade,
a liberdade e a fraternidade. Não é por acaso que a
maçonaria, em todos os quadrantes do mundo onde ela
atua, tem sido objeto de perseguição, de intolerância
por parte de todas as tiranias. Eu queria registrar aqui
que, durante o regime nazista na Alemanha, na Europa, ocupada pelas tropas de Hitler, os maçons foram
alvo de uma perseguição implacável. O mesmo ocorreu
durante o regime fascista de Mussolini. Regimes políticos que não toleram a diversidade, regimes políticos
que pretendem exercer a tirania não apenas sobre a
pessoa física, mas sobre a mente dos indivíduos. E a
Maçonaria é, sobretudo, uma luz que afasta a escuridão, afasta o obscurantismo e luta pelo progresso da
liberdade humana. A história brasileira está prenhe de
episódios em que se registra a participação positiva, a
participação progressista da maçonaria brasileira. E,
V. Exª, como ilustre maçom, faz muito bem em trazer
para o Senado da República hoje, mais uma vez, essa
bela história. Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Agradeço muito honrado o aparte de V. Exª,
Senador Aloysio Nunes, porque, verdadeiramente, V.
Exª, sem ser maçom, conhece bem a história da Maçonaria e sabe que somos uma instituição que ao longo
do tempo fomos muito perseguidos. E perseguidos por
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aqueles que estavam no poder e que queriam, portanto,
manter o poder acima de tudo. E que não admitiam a
liberdade, não admitiam a igualdade nem a fraternidade entre as pessoas. E nós então, logicamente, saindo
daquele período operativo, de construtores, passamos
para o período especulativo em que aquelas pessoas
do Iluminismo, os intelectuais partimos para a formação
de uma instituição que mostra o modelo de tolerância
com o pensamento diverso porque lá aceitamos pessoas de qualquer religião, não temos fanatismo nenhum. Aliás, combatemos o fanatismo e a ignorância.
Trabalhamos pela espiritualidade, chamamos Deus de
o Grande Arquiteto do Universo. Não conheço nenhuma denominação para a figura de Deus, qualquer que
seja o nome que qualquer religião dê, do que esta de
Grande Arquiteto do Universo.
E é muito importante frisar o que V. Exª disse.
Nós fomos muito vítimas durante muito tempo. A inquisição é um grande exemplo, em que muitos maçons
perderam a vida pelo fato de serem maçons. Havia e
ainda persiste em alguns setores preconceito contra
os maçons de que somos uma seita. Tanto não somos
que aceitamos pessoas de qualquer religião. Não somos uma religião, mas pregamos a crença em Deus,
o respeito à família e o amor à Pátria.
Então, é dentro desses princípios, Senadora Ana
Amélia, que o Grande Oriente do Brasil tem caminhado
até aqui, completando, como eu digo, depois de amanhã, 17 de junho, 190 anos de existência. Eu tenho
fé, como homem que já está há mais de três décadas
na Maçonaria, que nós vamos ter, no século XXI, uma
Maçonaria ainda mais atuante, uma Maçonaria ainda
muito mais interativa e, principalmente, em consonância
com a sociedade para inclusive cumprir um princípio
nosso que é o de ajudar a humanidade a estar cada
vez mais soerguida.
Muito obrigado pela atenção.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Também concordo com o Senador Aloysio Nunes
Ferreira, e a participação dessa instituição tem um envolvimento direto com as questões institucionais brasileiras. Agora, por exemplo, com o pacto federativo, com
a preocupação com as deficiências na área educacional e todas as questões que envolvem a institucionalização, a democracia, a consolidação desse regime
tão bonito e aberto que a Maçonaria tão bem defende.
Obrigada, Senador Mozarildo.
Para fazer uso da palavra, como orador inscrito,
o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Ana Amélia, Senadores, Sena-
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doras, os meus cumprimentos ao Senador Mozarildo
Cavalcanti pelo seu pronunciamento, sempre lúcido,
especialmente quando aborda as questões referentes
à Maçonaria e a sua história.
Hoje, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, temos alguns assuntos que considero obrigação da oposição.
Primeiramente, informo ao Plenário que estamos adotando providências em relação a algumas denúncias
dos últimos dias, envolvendo o Governo.
A primeira delas diz respeito ao Banco do Nordeste do Brasil: a denúncia de que mais de R$100 milhões foram desviados dos cofres do Banco do Brasil
para a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores. O promotor que presidiu o inquérito na esfera do
Ministério Público confirmou, em entrevista ao Jornal
Nacional, que a conclusão da investigação leva a doações para a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Foram recursos desviados, adotando-se
a estratégia do empréstimo a empresários filiados ao
partido que, posteriormente, fizeram doações para a
campanha eleitoral.
Nós estamos encaminhando requerimento ao
Ministro da Controladoria-Geral da União solicitando informações sobre auditoria promovida no banco
para apurar as denúncias de fraudes na liberação de
créditos por parte daquela instituição. Estamos, ao
mesmo tempo, encaminhando ao Tribunal de Contas
da União, que é um órgão auxiliar do Senado Federal,
requerimento para que realize auditoria nos contratos
de operações de crédito realizadas pelo Banco do
Nordeste do Brasil no período de 2009 a 2011. São
duas providências, portanto, referentes ao escândalo
do Banco do Nordeste do Brasil.
Outro requerimento diz respeito ao Ministério do
Turismo. Nós estamos requerendo ao Ministro do Turismo informações sobre denúncias de favorecimento
nos convênios e parcerias firmadas com o Instituto
Marca Brasil. A denúncia, veiculada pela imprensa,
dá conta de que o diretor do turismo é investigado por
beneficiar entidade ligada a parentes.
Recentemente, nós tivemos um grande escândalo envolvendo o Ministério do Turismo, o que culminou
não apenas com a demissão do Ministro e de seus
principais assessores, mas também com a prisão de
alguns que se envolveram em desvios de recursos no
Ministério do Turismo.
Já que estamos abordando o tema relacionado a
investigação, a denúncias e a providências que devem
ser adotadas, mais uma vez queremos manifestar o
nosso inconformismo em relação ao destino que se dá
à CPMI do Cachoeira, sempre na esperança de poder
encontrar rumos adequados que ofereçam resposta
compatível com as aspirações do povo brasileiro.
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Ontem, tivemos a maioria rechaçando a hipótese de ouvirmos já duas figuras centrais: o Sr. Pagot,
ex-Diretor do Dnit, e o Sr. Fernando Cavendish. Esse
é um fato que faz transparecer a existência de orientação política e recupera as denúncias de que essa
CPI só foi instalada para atender o desejo de alguns
governistas ilustres de jogar para as calendas o julgamento do mensalão.
A CPMI seria utilizada como instrumento de pressão, como forma de chantagem para encurralar oposicionistas e até Ministros do Supremo Tribunal Federal, fato que veio à tona em razão de uma conversa,
em Brasília, do ex- Presidente com o Ministro Gilmar
Mendes, fato que ganhou as páginas do noticiário da
imprensa brasileira.
Portanto, quando a CPMI adota a postura que preferiu ontem adotar, essas suspeitas ganham força. Por
que se instalou esta CPMI se ela não quer investigar
o que é essencial? O grande escândalo está para ser
revelado ao povo brasileiro. É o desvio de bilhões de
reais dos cofres públicos através do superfaturamento de obras e serviços prestados, especialmente, pela
empresa Delta, em parcerias com empresas-laranja,
agentes públicos e privados que são alvo de investigação na CPMI denominada Cachoeira, isto porque,
à frente, especialmente do tráfico de influência, estabelecendo a ponte entre o setor privado espúrio com o
setor público desonesto, estava o Sr. Carlos Cachoeira.
Portanto, fato determinado da CPMI é a Delta.
Esse é o prioritário fato determinado, objeto da investigação. E não trazer o Sr. Cavendish é uma afronta à
boa intenção. É evidente que é a revelação da má-fé.
Nós ficamos surpresos, inclusive, com a postura de
alguns que tiveram a ousadia de tentar justificar a não
convocação de Cavendish.
Mas a CPMI vai se desmoralizando na medida
em que se torna palco para determinadas encenações.
Por exemplo, no dia anterior, veio à CPMI o Sr. Governador do Distrito Federal Agnelo Queiroz. Em determinado momento, fez uma encenação, com postura de
corajoso, anunciando a quebra dos seus sigilos bancário, fiscal e telefônico. Ocorre, Srª Presidente, que
os seus sigilos bancário, fiscal e telefônico já haviam
sido quebrados pela Justiça, uma vez que ele é alvo
de várias investigações, de várias operações policiais
e já há investigação em curso autorizada pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Enquanto o Procurador-Geral da República acolhia mais duas denúncias, encaminhando-as ao Superior Tribunal de Justiça para a adoção dos procedimentos, a maioria na CPMI aplaudia o Governador
por encenar estar quebrando os seus sigilos fiscal,
telefônico e bancário.
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É um acinte! A maioria na CPMI aplaudindo o
investigado!
Se a CPMI não o investiga como deveria investigar, embora alguns tentem, há investigações em outras esferas que estão, inclusive, em estágio adiantado.
Aliás, há pouco tempo, alguns assessores especiais
do Governador, ocupantes de cargos comissionados,
foram detidos pela Polícia Federal em consequência
da Operação Saint-Michel.
O que nós desejamos é insistir para que essa CPI
não seja a razão de um desgaste ainda maior desta
instituição. Nós ainda temos esperanças de que seja
possível recuperá-la no curso do tempo. Quem sabe a
próxima semana, sem atividade aberta, seja a da reflexão. Quem sabe os que integram essa CPMI possam
ainda meditar sobre as consequências de uma tragédia parlamentar ao final dos trabalhos dessa CPMI,
em termos de conceitos para uma instituição que tem
sido abalada com escândalos sucessivos e que se
tornam intermináveis.
Nós vamos insistir. Acredito que o Sr. Cavendish
seja convocado. Aliás, Senadora Ana Amélia, ambos
fomos autores de uma interpelação judicial, cumulada com queixa-crime, que está em curso na esfera do
Judiciário, quando o Sr. Cavendish afirmou ser possível, com 30 milhões, conquistar, na área política, o
que desejava em matéria de contratos com governos.
E chegou ao acinte de afirmar que, com 6 milhões,
compraria um Senador.
E a Comissão Parlamentar de Inquérito se recusa
a ouvi-lo já. Não tem pressa em indagar dele qual Senador ele comprou. Ou seja, há, dessa forma, não só
omissão, há conivência e cumplicidade daqueles que
não aceitam convocá-lo, para que possa ser devidamente questionado e responsabilizado pelos seus atos.
O que é real, o que já é explícito é que recursos
volumosos saíam dos cofres públicos, especialmente
do Governo Federal, sobretudo através do Dnit, para
a conta bancária da Delta, e da conta bancária da
Delta para a empresa Alberto Pantoja, uma empresa de Cachoeira, para, a partir da conta bancária da
empresa Alberto Pantoja, alimentar contas bancárias
de integrantes da quadrilha do Sr. Carlos Cachoeira.
Isso está explícito nos documentos sigilosos que
chegam à CPMI, como decorrência da quebra do sigilo
bancário. Ainda não recebemos as informações sigilosas da movimentação financeira da empresa Delta,
mas já foi possível, com a quebra de sigilo dessa empresa laranja, alcançar números que significam valores
expressivos de desvio do dinheiro público.
Por falar em desvio de dinheiro público, Srª Senadora Ana Amélia, há um tema – para finalizar este
pronunciamento – que gostaria de trazer ao Plenário
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do Senado na manhã de hoje, aproveitando esta sexta-feira esvaziada.
A Medida Provisória nº 559, que acaba de chegar ao Senado, versa sobre um único tema, que é uma
questão específica das Centrais Elétricas de Goiás. A
medida provisória absorveu uma avalanche de temas
na Câmara dos Deputados, aquilo que denominamos
de penduricalhos, aquilo que já se tornou habitual aqui
afirmar, uma árvore de Natal. Como o Governo não
teve competência política para administrar a rebelião
na sua ampla base na Câmara dos Deputados, algumas medidas provisórias caducaram. Em função disso,
todas elas foram encampadas pelo Relator desta medida provisória, a medida provisória que diria respeito
apenas às Centrais Elétricas de Goiás.
Não satisfeito, o Relator ainda contemplou o
Regime Diferenciado de Contratações para obras do
PAC, que ficou conhecido como RDC-PAC. Isso é mais
um absurdo e sobre esse tema o Procurador-Geral da
República já se manifestou quando adotaram esse procedimento com relação às obras da Copa do Mundo.
Nós ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade que aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal. Lembro-me de declarações do Ministro Marco Aurélio a respeito desta medida provisória,
considerando-a absurdamente inconstitucional.
Pois bem, agora querem mais, não só para as
obras da Copa, mas para todas as obras do PAC, para
todas as encalhadas obras do PAC, quase todas paralisadas, quase todas superfaturadas, já que o Tribunal
de Contas revela o superfaturamento na maioria dessas obras. Com essas alterações, o Governo flexibiliza
ainda mais a Lei nº 8.666, especialmente ao incluir as
obras do PAC, o que poderá significar uma porta aberta a mais para a corrupção, porta escancarada para a
corrupção, Senador Aloysio Nunes, a quem concedo,
com prazer, um aparte.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Meu caro Líder Alvaro Dias, V. Exª faz um alerta oportuno, porque esta medida provisória chega ao Senado,
não sei ainda quem será o Relator designado para propor
o voto da Casa a respeito do assunto, mas eu creio que
é realmente hora de dar um basta nisso, não apenas
aos chamados penduricalhos, aos contrabandos, que
já foram, inclusive, objeto, como V. Exª lembrou, de uma
representação do Procurador-Geral da República por
inconstitucionalidade. S. Exª entende que essa pratica
de contrabando é uma burla à regra de iniciativa das
medidas provisórias, que é privativa da Presidência da
República. Mas o mais grave é realmente esse enorme jabuti que está sendo colocado, que foi colocado
pelo Relator na Câmara dos Deputados, porque o que
é obra do PAC? É tudo, Sr. Senador. É possível colocar
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uma hidrovia, uma ponte, uma ferrovia, um estádio ou
até uma edícula, tudo é obra do PAC, basta que o Governo decida que tal empreendimento assim e assim,
qualquer que seja o seu tamanho, sua importância e o
seu valor, seja carimbado com a sigla do PAC para que
aquela obra possa ser feita com dispensa do projeto básico. Quer dizer, há unanimidade no mundo, não apenas
no Brasil, na constatação de que é absolutamente indispensável ter um projeto básico antes de iniciar uma
obra. Qualquer cidadão que contrata uma reforma na
sua casa sabe que para contratar uma obra, para saber
o peço que ele vai pagar no final, que tipo de material
vai ser usado, o prazo em que será feito, é preciso que
haja um projeto. Ora, esse chamado RDC do PAC, que
já foi utilizado e enfiado a contragosto na goela dos Senadores para a flexibilização da lei da concorrência para
as obras das Olimpíadas e da Copa do Mundo, agora
se estende a tudo, porque o PAC é tudo. O PAC é tudo.
Querem resolver os problemas da falta de projeto, da
falta de capacidade gerencial, da falta de planejamento que caracteriza os governos do PT com este desvio
de uma regra que é absolutamente essencial para que
se garanta um mínimo de objetividade, um mínimo de
previsibilidade de custos e um mínimo de igualdade na
disputa na concorrência para a execução de obras publicas. Faz muito bem V. Exª em lançar esse alerta. Eu
creio que é hora de conversarmos todos nós, independentemente dos partidos a que pertençamos, para que
haja um freio a essa marcha avassaladora da insensatez.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Aloysio Nunes.
Veja, eu vou conceder um aparte, Senador Requião, mas antes dizendo que essa medida possibilita
a contratação integrada, ou seja, a empresa assume
a obra do começo ao fim, sem o embasamento de um
projeto básico, previamente formulado. É o que possibilita a concessão dos aditivos. Não há um projeto
básico apresentado previamente, e, no decorrer da
execução da obra, a empresa empreiteira vai lançando despesas extras e vai requerendo aditivos, e nós
verificamos que a justificativa para esses aditivos são
as mais estapafúrdias possíveis.
Nós chegamos diante do Ministro dos Transportes,
aqui no Senado Federal, num depoimento que prestou, a indagar sobre os aditivos que foram concedidos
numa obra na minha cidade de Maringá, no Paraná.
Ele disse: “Olha, a empreiteira agora aceitou reduzir
em 10 milhões o preço final da obra”.
Dez milhões é uma espécie de gorjeta diante do
valor final daquela obra. Disse ao Ministro que mesmo
que o viaduto em construção fosse de pedras preciosas, seria impossível chegar àquele valor final cobrado
pela empreiteira.
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Eu vou conceder ao Senador Requião, depois
vou elencar o que essa medida provisória vai permitir,
os vários itens que serão as permissões desta medida
provisória, permissões espúrias.
Com o aparte o Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – Para
estabelecer, Senador Alvaro Dias, o saudável e necessário
contraditório. V. Exª sabe que fui Governador do Paraná
por três vezes. Eu iniciei um projeto de recuperação dos
hospitais públicos. V. Exª sabe que eu construí 44 hospitais, mas há 40 anos o Paraná não construía um hospital.
Não havia mais a expertise na arquitetura dos projetos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Governador Requião, é melhor rever esse tempo. O horizonte temporal de V. Exª extrapolou a realidade. Há
20 anos, o nosso governo, do qual V. Exª participou,
construiu mais de 40 hospitais no Paraná, mais de
700 obras na área de saúde pública. Portanto, V. Exª
exagerou ao falar que há mais de 40 anos... É bom ter
cuidado com essas afirmações.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – Na
verdade, eu não confundo centro de saúde com hospital, hospital de verdade não havia mais ...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Hospitais, só na cidade de Londrina, Governador Requião,
o nosso Governo construiu três hospitais: Zona Norte,
Zona Sul, Tamarana.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Pequenos hospitais.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Em
Maringá, Hospital Regional de Maringá; em Apucarana,
em Cascavel, Hospital Regional de Cascavel. Enfim,
todas as regiões do Paraná...
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Não é esse o eixo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) –... grandes hospitais. V. Exª tem que corrigir, porque o horizonte
temporal que utiliza extrapola os limites da realidade.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – V.
Exª está fugindo do eixo do processo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Então, vamos para o eixo. V. Exª foi quem fugiu.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Não havia no Paraná tecnologia para construção de
hospitais, não havia empresa capaz de fazer projetos.
E nós tivemos que enfrentar...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Tanto
havia que foram feitos.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –...
enfrentar esse problema. Aonde eu quero...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Não
há como subestimar a capacidade do paranaense de
construção.
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O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Aonde eu quero chegar? Quero chegar ao contraditório
desse processo. E se V. Exª me conceder um aparte,
tenha a gentileza de me deixar expor as minhas ideias
que quero colocar no seu pronunciamento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – V. Exª
tem o aparte, mas tem que entender que não falará sozinho.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
V. Exª está na tribuna e vai poder contestar o que vou
dizer, posteriormente. O Brasil precisa desesperadamente de investimento. O Governo Federal, tal como
o Paraná, não tem mais quadros, não tem mais engenheiros, não tem capacidade de planejamento. Mas
o nosso Produto Interno Bruto, muito provavelmente,
neste ano, vai ficar abaixo de 2%, talvez 1,9%. Essa é
a debacle definitiva da nossa economia. E o Governo
Federal, neste momento, embora eu possa concordar
em tese com a opinião do Senador Aloysio e com a
sua a respeito do atropelamento da Lei de Licitações,
o Governo Federal, se não injetar recursos diretamente
na veia da economia, vai contemplar esse PIB miserável, que pode, inclusive, ficar abaixo de 1,9%. Então,
é uma questão nacional. Não é uma questão da moralização das concorrências agora. Nós precisamos
desesperadamente de investimento público, porque
sem ele, no clima de descenso da economia, não vai
haver também investimento privado. E eu, que me colocava de forma absolutamente contrária às modificações pretendidas na 866, hoje sou obrigado a dizer a
V. Exª que nós não temos saída: ou flexibilizamos esse
processo ou o País para. E o País não pode parar. É
evidente que temos de arranjar um meio de viabilizarmos uma fiscalização mais dura, mais completa, uma
transparência maior nas licitações feitas. Quando o
Governo abre mão do projeto básico, ele entrega para
as empresas privadas que também não têm a capacidade de fazê-lo. As empresas entram na concorrência,
ganham e, depois, o projeto sai capenga. Mas nós estamos diante da necessidade absoluta para a defesa
da economia nacional de viabilizarmos. Agora, era a
ideia que eu queria colocar. Desculpe-me a franqueza: hospital mesmo construímos nós, tanto que eu tive
que reconstruir o zona norte e o zona sul, que eram
meritórios à época, mas eram pequenos hospitais, e
isso não significa que a engenharia e a arquitetura do
Paraná tenha adquirido a expertise da construção. Nós
tivemos dificuldades enormes com a capacidade das
nossas empresas e com a capacidade do próprio Estado de fazer um projeto básico, e esse é o drama que
vive o Governo Federal, goste V. Exª ou não.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
não gosto é do provincianismo; esse debate da província não interessa ao Brasil.
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O Paraná construiu grandes hospitais, antes e
durante o meu tempo de Governador, e não construiu
maiores hospitais depois que nós deixamos o governo.
Não há essa realidade no nosso Estado. É por essa
razão que eu prefiro sempre abordar desta tribuna as
questões nacionais, como esta que estamos abordando
hoje: um governo que tenta, insistentemente, flexibilizar
as estações públicas, abrindo portas para a corrupção,
inclusive com uma pressão reiterada sobre o Tribunal
de Contas da União para que deixe de cumprir o dever
de auditar rigorosamente as obras públicas no Brasil.
Não é com desperdício que nós vamos investir, não
é com a corrupção que nós vamos investir mais. Se
nós hoje temos obras no Brasil superfaturadas – e eu
chego mesmo a afirmar, sem receio de errar que seria possível realizar três, quatro, cinco vezes mais o
que se realiza hoje com o mesmo dinheiro –, não há
como aceitar passivamente alterações dessa natureza
que têm por objetivo favorecer os corruptos no Brasil.
Veja o que permitirá essa Medida Provisória:
1. Alterações unilaterais do objeto contratado por
falta de definições básicas no anteprojeto;
2. A fiscalização da execução da obra ou serviço
será prejudicada por falta de elementos objetivos no
processo licitatório e a diversidade de objetos.
3. O orçamento será realizado sem os elementos
mínimos necessários para a fixação do real valor da obra.
Portanto, estamos facilitando a corrupção. Nós
estamos abrindo portas para o desperdício do dinheiro
público e temos de reagir a isso.
Deverão entrar no RDC mais de oito mil obras do
PAC, como de infraestrutura, de saneamento básico, de
saúde e educação, entre outras. Nas obras de grande
porte como essas, o que se exige é mais fiscalização,
e não menos, mas o desejo petista de libertar-se das
amarras da Lei de Licitações é antigo e recorrente.
Desde o Governo Lula, a gestão federal convive
muito mal com os sistemas de controle existentes no
País. O seu sonho sempre foi instalar um vale-tudo
nas contratações feitas pela Administração Pública.
É um absurdo como o Governo trata o Legislativo! Não tem coragem de encaminhar um projeto de
lei sobre a matéria e obriga o relator de uma medida
provisória a inserir dispositivos que não guardam coerência com o texto original da medida provisória, a
exemplo do que ocorreu com a criação do RDC.
Em função disso, gostaria de apelar ao relator dessa
medida provisória aqui no Senado, o líder do PMDB, Senador Renan Calheiros, para examinar com cuidado esse
dispositivo da medida provisória. Sugiro ao relator suprimir
do texto esse dispositivo tendo em vista que o Procurador
já se manifestou em relação a isso em caso semelhante.
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Como esse procedimento para obras do PAC é
mais abrangente, é mais do que evidente que o Supremo se manifestará contra esse dispositivo, e nós
queremos antecipar. Se, eventualmente, essa proposta, que chega da Câmara, for aprovada no Senado
Federal, o nosso Partido encaminhará ao Supremo
Tribunal Federal Ação Direta de Inconstitucionalidade,
como já fizemos por ocasião da aprovação da medida provisória que adotou esse RDC para as obras da
Copa do Mundo.
Aguardamos, ainda, a manifestação do Supremo
Tribunal Federal sobre essa matéria. Aliás, seria interessante que o Supremo Tribunal Federal conferisse
prioridades a essas Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Neste caso, inclusive, houve uma manifestação
solidária do Procurador-Geral da República. Houve
manifestação, e citei aqui o exemplo do Ministro Marco Aurélio também de discordância com a proposta
aprovada pelo Governo e avalizada pelo Congresso
Nacional. Seria interessante que o Supremo Tribunal
Federal pudesse conferir prioridade ao julgamento
dessas ações diretas de inconstitucionalidade. Quem
sabe o Governo poderia adotar uma nova postura, uma
postura de maior respeito à Constituição, se esses
julgamentos fossem efetivados com maior celeridade.
Assim, apelamos, ao final, ao relator. É importante que o Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB,
consulte a manifestação do Procurador da República
antes de emitir o seu parecer. Certamente ganharíamos tempo com isso. Manifesto minha crença de que,
dessa feita, o relator da matéria, em razão de pronunciamento já do Procurador da República e, obviamente,
pela experiência que estão vivendo com as obras da
Copa do Mundo, seguramente superfaturadas na sua
maioria absoluta, certamente, o Senado Federal haverá de refletir sobre essa realidade e rechaçará essa
tentativa, que é uma abertura à corrupção, sem dúvida,
ou pelo menos é a facilitação de métodos corruptos na
execução de obras públicas no País.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Alvaro Dias, dois temas relevantes. Aliás, sobre a CPI o jornalista Merval Pereira, hoje, em O
Globo, tem um artigo primoroso “falta alguém na CPI”,
exatamente o tom levantado por V. Exª. Aquela brincadeira que o Governador do Distrito Federal, Agnelo
Queiroz, acabou cometendo, um ato falho, a “tropa do
cheque” e não “de choque” acabou confirmando essas
questões que são relevantes.
Também sobre essa medida provisória... o Senador Aloysio Nunes Ferreira, tive o prazer da relatoria
dele. Sou autora de um projeto que limita reajuste das
obras, das contratações de obras públicas, no caso da
Lei nº 8.666, para 25%, porque hoje a Lei prevê 50%
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de reajuste em obras de reforma. Seria uma forma de
limitar. Não é nem radicalismo, porque uma inflação
como a que temos, com o País crescendo tão pouco,
seria até necessário reduzir ainda mais esses reajustes.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 578, de 2012
Senador Álvaro Dias
Solicita ao Tribunal de Contas da União
que seja realizada auditoria nos contratos
de operações de crédito realizadas pelo
Banco do Nordeste do Brasil S.A. no período de 2009 a 2011.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do disposto no inciso IV
do art. 71 da Constituição Federal, que seja solicitada ao Tribunal de Contas da União, a realização de
auditoria nos contratos de operações de crédito firmados pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. no período
de 2009 a 2011.
Justificação
A revista Época, em sua edição de 11 de junho
do corrente, publicou matéria tratando da existência
de um esquema de desvio de recursos no Banco do
Nordeste do Brasil na liberação de crédito para investimentos e compra de carros e máquinas.
Segundo a revista, “A maioria das operações
fraudulentas ocorreu entre o final de 2009 e o início
de 2011. Somados, às valores dos financiamentos
chegam a R$ 100 milhões, e a dívida com o banco a
R$125 milhões.”
Ainda de acordo com a revista, as empresas obtiveram empréstimos do BNB com notas fiscais falsas,
USANDO LARANJAS OU FRAUDANDOs ASSINATURAS E OS RECURsos teriam sido desviados para campanhas eleitorais.
Assim, o presente requerimento tem por objetivo verificar, por intermédio de auditoria do Tribunal de
Contas da União, se os recursos públicos colocados
à disposição dos gestores do Banco foram utilizados
de maneira adequada.
Sala das Sessões, de junho de 2012. – Senador
Alvaro Dias, Líder do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão
do orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, a semana que vem o Senado entrará num regime de Rio+20.
O Senador José Sarney, acertadamente, decidiu não
convocar sessões deliberativas nessa semana, de modo
a permitir a mais ampla participação dos Senadores
na conferência já iniciada no Rio de Janeiro.
É uma conferência aguardada, com expectativa,
pela sociedade civil e por todos aqueles que se preocupam com o futuro do Planeta.
Essa conferência, mais do que ajustes e compromissos de ordem técnica e diplomática, será uma
ocasião para a reafirmação do compromisso político
com o desenvolvimento sustentável; uma ocasião para
se avaliar os progressos que infelizmente não são
muitos; pelo contrário, são extremamente exíguos e
modestos no atingimento de metas fixadas pelas sucessivas conferências internacionais sobre o clima,
que começaram há quarenta anos e tiveram um ponto
forte na Conferência Rio 92. Mas, ao mesmo tempo,
será também ocasião para se deslumbrar um futuro
de desenvolvimento que tenha como foco a economia
verde, a erradicação da pobreza e o desenvolvimento
sustentável.
O Brasil se apresenta como anfitrião dessa conferência e, como anfitrião, seguramente terá de apresentar o resultado da ação do Governo brasileiro em
relação aos temas mais candentes que serão abordados nessa conferência.
E felizmente, Srª Presidente, eu – e vou participar da conferência, pois tive a honra de ser designado
pelo Senador José Sarney como um dos integrantes
da comitiva da representação oficial do Senado – vou
participar com o objetivo de colaborar, de contribuir,
mas essa colaboração não poderá ser isenta de uma
crítica que faço – e faço muito duramente – ao desempenho dos governos do PT em relação às questões
ambientais.
Eu começo pela qualidade do ar, Srª Presidente;
pela qualidade das emissões dos motores dos veículos nas cidades e nas rodovias do País para lamentar
a paralisia e a morte lenta do etanol combustível no
Brasil. Há pelo menos oito anos, o Governo não faz
praticamente nada para incentivar a produção do etanol.
Enquanto isso, são editadas medidas provisórias, em
2008, em 2012, para incentivar a compra de automóveis.

891

Junho de 2012

Srª Presidente, a expectativa, quando foi iniciada a produção dos carros flex, era de que a procura
pelo etanol iria dobrar. Mas ao que se assiste é uma
política deliberada de incentivo ao uso da gasolina, e
não do etanol. É uma política deliberada, ilustrada, por
exemplo, pela redução da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (Cide), um tributo sobre a
gasolina, que foi reduzido, nos últimos anos, de 14%
para 2,6%. O resultado disso é gasolina mais barata
e etanol mais caro. Isso se reflete evidentemente no
consumo. O consumo da gasolina cresceu neste período 19%, enquanto o consumo do etanol caiu 29%.
Exatamente, esse é o número.
O Governo Federal já declarou que, até 2014, os
preços do etanol vão continuar subindo. Não há dúvida
de que existiram fatores climáticos que contribuíram
para a redução da oferta do etanol, o que pressiona o
peço. Mas a realidade dos fatos é que a escassez na
oferta é resultado da falta de investimentos necessários para atender à demanda prevista com o sucesso
dos carros flex.
Há linhas de crédito, sim, à disposição dos empresários para produção de etanol. Mas, na ausência
de regras claras quanto a preço, tributação, estocagem,
os investimentos se retraem.
A política de redução do IPI e o maior acesso
ao crédito para compra de automóveis, associados a
essa política deliberada de incentivo ao uso da gasolina, em detrimento do uso do etanol, tem provocado o
aumento no uso do combustível fóssil, lotando as ruas
e aumentando a poluição. E isso custa ao contribuinte
brasileiro, custa ao Tesouro brasileiro, custa renúncia
fiscal. A renúncia fiscal que beneficiou o setor automobilístico já chega a R$27 bilhões. O que poderia
ser para financiar a contribuição do etanol está sendo
usado para financiar o consumo da gasolina. Essa é
a realidade dos fatos.
O álcool combustível se integra em um processo de sequestro, de um lado, de gás carbônico da atmosfera, que é resultado do metabolismo da planta,
que depois é liberado no consumo do motor do automóvel. Ou seja, existe ali uma reposição daquilo que
se retirou da atmosfera. Agora, o combustível fóssil é
carbono puro; é retirar carbono de debaixo da terra e
lançar na atmosfera. E é isso que está acontecendo,
em detrimento da produção do etanol brasileiro.
Seria o caso, evidentemente, de se buscarem políticas de incentivo à produção do etanol que tivessem,
inclusive, um componente tributário forte, ao contrário
daquilo que o Governo faz: tira imposto da gasolina e
aumenta o do etanol.
No Estado de São Paulo, tivemos lá uma iniciativa
importante, no primeiro Governo de Geraldo Alckmin,
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que foi a redução do ICMS sobre a cana-de-açúcar,
o que contribuiu para a expansão dos canaviais em
São Paulo e para a modernização dos métodos de seu
cultivo, iniciando um processo, que deverá se concluir
no ano que vem, de eliminação das queimadas na
colheita da cana. Isso deu fôlego aos produtores de
cana-de-açúcar, no Estado de São Paulo, mas, infelizmente, não se sustenta se não houver uma política
nacional que permita a sobrevivência e a expansão
daquilo que foi uma criação genuinamente brasileira,
que é o Pró-Álcool.
Nós somos o País que inventou o Pró-Álcool,
na década de 70. Hoje, Srª Presidente, os Estados
Unidos produzem praticamente o dobro da quantidade de litros de etanol que o Brasil produz. O dobro da
produção brasileira!
A produção brasileira na última safra redundou
em 28 bilhões em litros de etanol, enquanto o etanol
– o etanol produzido da cana-de-açúcar – enquanto
os EUA produziram 50 bilhões de litros, quase o dobro da produção brasileira, a partir da fermentação
do milho, ao qual nos EUA destinam hoje 40% da sua
safra de milho.
Além do mais, Srª Presidente, falando da qualidade do ar, não poderia deixar de me referir ao fato de
que nós temos níveis de enxofre no diesel fornecido
pela empresas, pela Petrobras, que é um verdadeiro
escândalo ecológico. Enquanto nos EUA os níveis de
enxofre no diesel são de 50 partes por milhão, no Brasil
esses níveis são de 500 partes por milhão, dez vezes
mais que nos EUA. Na Europa, esse nível é de 12 partes por milhão; no Brasil é de 500 partes por milhão,
de lançamentos de partículas que são extremamente
danosas ao meio ambiente e à saúde pública.
Então, com que cara nós vamos à Rio+20 falar em
desenvolvimento sustentável, Srª Presidente? Porque
até agora eu ouvi falar em perfumaria. Não vi abordar
questões como estas?!
Ontem, a Presidenta Dilma lançou um programa
de um selo de certificação de boas práticas na produção da cana-de-açúcar. Só que, para continuar essa
política, deve haver mais, os investimentos estão parados, os canaviais não são renovados. O etanol brasileiro está sucumbindo diante de uma política errada do
Governo, de uma política imediatista do Governo, que
é esta de segurar artificialmente os preços da gasolina
para combater a inflação, como se fazia, aliás, durante
o período da ditadura, em que os preços públicos, as
tarifas públicas eram naturalmente congeladas como
uma forma de administrar a inflação.
Por isso que imediatista – que aliás, foi de alguma
forma assumida, eu lamento dizer isso, pela minha querida amiga Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira,

JUNHO26229
2012

Sábado 16

quando, talvez-, na tentativa de mitigar ou se contrapor
às críticas que seguramente virão à ausência de políticas do Governo, disse que medidas de médio e de
curto prazo não podem ser confundidas com medidas
de longo prazo. A Rio+20 vai cuidar das medidas de
longo prazo, enquanto que, no curto prazo, o que o Brasil faz é estimular o consumo de combustíveis fosseis,
a qualquer preço, sem nenhum condicionamento de
natureza ambiental, de sustentabilidade aos estímulos
que são dados, por exemplo, volto a dizer, à indústria
automobilística, sobre a qual, aliás, têm recaído todas
as atenções do Governo, como se o curto prazo não
tivesse nada a ver com o longo prazo.
Se nós queremos um desenvolvimento sustentável no longo prazo, nós temos que começar hoje. Aliás
teríamos que ter começado ontem ou anteontem, e não
dissociar o longo prazo do curto prazo. Hoje o governo faz à vontade. Vamos lançar enxofre na atmosfera,
vamos estimular o uso da gasolina, em detrimento do
álcool. Isso tudo é no curto prazo. No longo prazo, nós
queremos o desenvolvimento sustentável. No longo
prazo, não haverá.
Ao dizer isso, Srª Presidente, eu queria também
me lembrar de que, no próprio ambientalismo mais
radical, existe uma preocupação justa com a floresta,
com os rios. Mas eu não ouço, da parte do ambientalismo mais radical, a defesa do Proálcool. Não ouço
a defesa de uma tecnologia que produz combustível
renovável, limpo. Assim como não ouço o tema do saneamento básico presente nos debates a respeito de
meio ambiente. Não ouço.
O Governo não trata do tema, não trata do assunto. Nós temos iniciativas legislativas, inclusive tramitando aqui no Senado, que, se aprovadas, dariam
um estímulo muito importante aos investimentos em
saneamento básico. Eu me refiro, por exemplo, a um
projeto do Senador Aécio Neves, que prevê a redução substancial ou mesmo a total isenção do PIS e da
COFINS sobre os investimentos das companhias de
saneamento básico no País. O que corresponde, aliás,
a uma promessa de campanha da Presidente Dilma.
Se nós vamos tratar na Conferência Rio+20 de
proposições legislativas que estimulem o desenvolvimento sustentável, esta seria uma boa ocasião de a
Presidente, cumprindo uma promessa de campanha,
declarar o seu apoio e de a sua base de sustentação
apoiar a tramitação do projeto do Senador Aécio Neves.
Não há nenhuma controvérsia em relação a esse
tema, Srs. Senadores. O saneamento é visto por todos
como um dos principais pilares para dar suporte ao
desenvolvimento sustentável, à preservação do meio
ambiente e à preservação da vida. Nessa perspectiva
foi instituída a Lei 9.433, de 1997, que criou a política
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e o sistema de gerenciamento de recursos hídricos no
Brasil. A partir desse momento, houve incremento dos
efeitos e das consequências das atividades de saneamento no Brasil, que levaram, inclusive, a expressiva
redução da mortalidade infantil no nosso País. No início
da década de 90, tínhamos 40 mortes por mil nascidos
vivos até um ano de idade, e até o início do ano 2000
tínhamos 26 mortes por mil nascidos vivos. Tratou-se
de redução espetacular do índice de mortalidade infantil e em grande parte decorrente da expansão do
saneamento básico, que consiste em retirar o esgoto
das residências, levá-lo a uma estação de tratamento
para evitar que ele seja lançado nos cursos d’água, fornecer água tratada de boa qualidade para as pessoas
beberem. É isso o saneamento básico. É uma atividade
que gera emprego, um investimento que redunda em
saúde e preserva o meio ambiente. Queremos algo
melhor para ser uma prioridade do Governo? No entanto, não é. Porque, alheio a essa constatação universal, o Governo brasileiro investiu em saneamento,
no período que vai de 2007 a 2010, apenas 12% dos
recursos disponíveis para o setor. Em 2011, a situação
não foi muito melhor, porque a média dos gastos em
saneamento e esgoto sanitário foi da ordem de apenas
16% do total dos recursos disponíveis no orçamento.
Isso é um verdadeiro escândalo. É um verdadeiro escárnio. E todos nós sabemos que saneamento básico
é vida. Não é apenas a preservação do lençol freático,
da qualidade das águas dos rios, dos cursos d’água.
Não. É vida. É preservação da vida, da inteligência das
crianças, cujo desenvolvimento cerebral é afetado pelas constantes diarreias nos primeiros anos de vida.
Essa é a constatação triste que temos que fazer
num País que vai sediar a Rio+20.
Eu poderia me estender também sobre alguns
aspectos institucionais. Meio ambiente e energia são
assuntos absolutamente conectados.
Sabe V. Exª, que promoveu comigo a oitiva do
Senador José Jorge, na Comissão de Assuntos Econômicos, há oito anos não se reúne o Conselho Nacional
de Política Energética. Com isso, a programação dos
investimentos de energia é feita ao sabor dos ventos; é
feita na base do imediatismo. O resultado disso é que
o atraso nas grandes obras de produção de energia
limpa e a indefinição em relação a programas importantes, como por exemplo o nuclear, levando ao aumento dos leilões de energia termoelétrica, porque não
temos planejamento no setor de energia no Brasil, um
planejamento de longo prazo capaz de compatibilizar
produção de energia com exigências de preservação
do meio ambiente.
O mesmo poderia dizer da instalação das unidades de conservação. Às vésperas da Rio+20 foram
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criadas duas unidades de conservação. Apenas duas.
Se nós compararmos essas duas com as unidades de
conservação criadas em anos anteriores, inclusive no
próprio governo do Presidente Lula, vamos constatar
que o Governo da Presidente Dilma, desse ponto de
vista, também é um verdadeiro fracasso.
O relatório do Tribunal de Contas da União a
respeito do desempenho dos órgãos ambientais, especialmente a fiscalização, dos órgãos responsáveis
pela fiscalização, constata que o poder do Ibama vem
sendo enfraquecido depois da criação do Instituto
Chico Mendes. Não que eu seja contra a criação do
Instituto Chico Mendes. O problema é a definição clara
de responsabilidades: quem faz o quê. Na falta dessa
definição, a própria tarefa de educação ambiental, que
era uma das atividades primordiais do Ibama, ficou
praticamente desativada com a criação do Instituto
Chico Mendes.
Então, alguém tem de fazer isso, porque não
adianta falar que a educação ambiental prepara as
novas gerações se não temos órgão encarregado de
supervisionar, regulamentar, orientar e implementar
ações de educação ambiental, inclusive aproveitando
a oportunidade de programas internacionais que são
oferecidos ao Brasil e que não são executados por falta
de um interlocutor à altura.
São essas as minhas preocupações, Srª Presidente, nas vésperas da semana em que o Senado vai
dedicar suas atividades à Rio+20. Vou participar com
um razoável pessimismo, mas também com o otimismo
da vontade. O pessimismo da razão e o otimismo da
vontade. O pessimismo da razão, que me faz verificar
que, infelizmente, o Brasil não vem dando ao tema, a
essa exigência da vida, a atenção que merece. Mas o
otimismo da vontade, porque acho que é sempre possível mudar as coisas para melhor.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Senador, temos a mesma percepção sobre
esse tema, e as cúpulas internacionais são idênticas
nas suas contradições. Isso vale para a OMC, com a
Rodada de Doha. Ficamos durante muitos anos, e os
avanços foram muito pequenos. Os conflitos de interesse, agravados agora na questão da instituição de
um fundo internacional para o meio ambiente com a
crise que a Europa está vivendo, o que, pelo menos,
justifica as dificuldades disso.
O próprio Governo, nesse exemplo que V. Exª usa,
ou seja, a questão do etanol, também mostra que não
fizemos mesmo o dever de casa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O problema não é só internacional. É
nosso. São coisas nossas.
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – É nosso.
Quando a gente olha a sua cidade, São Paulo, e
vê o Tietê, pergunta: e isso o que é? Falta de saneamento. Da mesma forma, no meu Guaíba ou no Arroio
Dilúvio, que corta Porto Alegre, na avenida Ipiranga. E
eu também fiz recentemente a mesma cobrança. Os
temas de saneamento e de energia não estão na pauta dos ambientalistas. Eles estão muito mais nos atos,
digamos, de expressão midiática, o navio do Green
Peace, do que propriamente de uma ação de política que interesse á população. Saneamento é saúde,
como disse V. Exª.
E, no caso do etanol, há duas questões de energia. Uma, em que a gente vê uma proteção excessiva
ao combustível fóssil, no caso a gasolina da Petrobras,
e em que não vê, por outro lado, a não ser no discurso
e na retórica, uma ação mais efetiva para ampliação
do etanol a fim de se melhorar a qualidade do ar. Então, nem a Petrobras, que é uma empresa estatal, uma
das maiores do mundo, faz a melhoria da qualidade
dessa gasolina...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Do diesel.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Desses poluentes, dessas emissões.
Em São Paulo, a grande incidência de problemas
respiratórios na população muito se deve à péssima
qualidade do ar, por conta desses gases emitidos resultado da queima de energia fóssil.
Vou usar até a palavra da Presidenta Dilma Rousseff nessa cerimônia de lançamento do selo de boas
práticas ambientais quando foi receber os dirigentes do
setor sucroalcooleiro ou do setor da indústria de cana.
Disse a Presidente:
O Brasil hoje tem uma matriz energética
das mais renováveis do mundo, porque tem na
sua composição, principalmente na matriz de
combustível, o etanol. [...] E este é o tema da
Rio+20: produzir, respeitando o meio ambiente
e a legislação social, produzir energia limpa.
Então, desejamos que não se fique só nas palavras ou na retórica; que esse seja um compromisso
real de Governo, porque assim estaremos fazendo o
dever de casa em relação à Rio+20.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É verdade.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Estarei lá no dia 20, dando uma modesta contribuição pela Comissão de Agricultura a essa grande
conferência. Alguma coisa deve sair, Senador. Eu imagino que alguma coisa deve sobrar desse encontro, pelo
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menos o debate das ideias e o encontro de pessoas
que pensam de maneira diferente sobre um tema que
interessa à humanidade.
Cumprimento-o, Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço a V. Exª, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O próximo orador inscrito é o Senador Roberto
Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senadora Ana Amélia, em primeiro lugar,
quero lamentar o triste espetáculo protagonizado pela
nossa prima-dona da oposição no Senado Federal, o
Senador Alvaro Dias.
Não pretendi diminuir a sua administração quando fiz considerações a respeito da perda da capacidade tecnológica das empresas de arquitetura e de
engenharia do Paraná e do Brasil. Eu enfrentei esse
problema. Mas a nossa prima-dona da oposição teve
aqui um surto nervoso e, quando eu pensava que, ao
utilizar a palavra, nós poderíamos reintroduzir aquele
nosso inicial debate em níveis mais altos, conversando sobre o Brasil, como sói acontecer normalmente,
retirou-se do plenário e roubou-me a possibilidade de
levar a nossa conversa para um nível mais alto.
Nas últimas semanas, Senadora Ana Amélia,
sempre às sextas-feiras, a representação brasileira do
Parlasul, que presido, reuniu um grupo de ilustres brasileiros para debater a crise econômica global e seus
reflexos nos países do Mercosul, em especial sobre o
nosso País. Eu gostaria de debater com a prima-dona,
a artista principal da Rede Globo, esses assuntos, mas
a ausência de S. Exª me leva à possibilidade exclusiva
do monólogo. Vamos a ele então.
Estiveram lá, na nossa reunião, economistas como
Carlos Lessa, José Carlos de Assis, Dércio Munhoz,
João Sicsú, Márcio Henrique Monteiro de Castro, o
Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, o jornalista
Mauro Santayana e o ex-Ministro Ciro Gomes.
Com maior ou menor ênfase sobre um ou outro
ponto, estabeleceu-se um consenso de que a crise
chegou às nossas portas. E não se trata mais de uma
marolinha. E mais: as medidas que o Governo Federal toma agora, como a redução de juros, deveriam ter
sido iniciativas tomadas há quatro, cinco anos, pois, se
tomadas há mais tempo, estaríamos vivendo, agora,
os seus efeitos benéficos. Quando a bolha financeira
explodiu em 2008, a economia brasileira vinha bem,
crescia, em média, 4,5%. Nenhuma maravilha esse
número, mas, sem sombra de dúvida, era um índice
razoável.
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Como observou João Sicsú, a crise surpreende o
Brasil, agora, em um momento de defasagem da nossa
economia. No entanto, se as medidas adotadas pelo
Presidente Lula, à época, foram eficazes no sentido
de evitar que mergulhássemos na recessão, o Banco
Central não abriu mão de sua política de taxas de juros
elevadíssimas para a alegria de alguns especuladores
e desalento de quem pretendesse investir na produção.
Os juros eram extraordinariamente superiores à possibilidade de lucro em qualquer investimento produtivo.
Nunca é demais lembrar que, entre as medidas
do Presidente Lula, estava a liberação dos depósitos
compulsórios dos bancos para que eles irrigassem
a economia com mais crédito. Os bancos viraram de
costas para o Governo e aplicaram os seus depósitos
liberados não na economia, não no desenvolvimento,
não no que precisava o País, mas em letras do Tesouro Nacional. E foram até mesmo elogiados por essas
figuras carimbadas, sempre disponíveis para dizerem
bobagens nos jornais nacionais. Elogiados pela atitude
prudente, responsável, de acordo com as recomendações de Basileia e coisa e tal.
Mas a que se devia fundamentalmente o ascenso
da economia brasileira entre 2007 e 2010, com exceção óbvia de 2009?
Ela cresceu, na média, entre 4,5% e 5%. Devia-se às políticas de inclusão do Governo Federal, sem
dúvida, como a expansão do Bolsa Família, que só em
2009 incorporou oito milhões de novos beneficiados;
devia-se à política de aumento do salário mínimo, incorporando sempre a produtividade em seus índices;
ao aumento da cobertura da Previdência Social, universalizando a distribuição de renda, pequena que
fosse, País afora; a programas como o Minha Casa,
Minha Vida; devia-se à criação de novos empregos
com carteira assinada, à expansão do crédito e ao
forte aquecimento do consumo; devia-se, sobretudo,
à gloriosa e nunca suficientemente louvada República
Popular da China e à sua pantagruélica, descomunal e
insaciável capacidade de absorver commodities: minérios, petróleo, carnes, grãos, a custa, é claro, de nossa
expansão industrial, pois o dólar barato e os preços
sempre ascendentes das commodities fizeram o nosso País regredir no tempo, voltando a ser produtor de
matérias-primas e importador de produtos acabados.
De todo modo, se em 2009, sob a pressão do
desastre norte-americano e suas ramificações, crescemos menos, em 2010, iluminados pelo conjunto de
fatores que citei, crescemos 7,5% – uma marca notável. E aí começamos a desacelerar. Aí, adotamos as
tais medidas macroprudenciais, tão louvadas aqui no
plenário deste Senado por PT, PSDB e todos os seguidores dessa visão clássica e neoliberal da economia.
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De janeiro a agosto de 2011, a cada reunião, o
Banco Central aumentou a taxa de juros. O superávit
primário foi elevado em mais de R$10 bilhões. Assim,
contra 7,5%, em 2010, crescemos pífios 2,7%, em 2011.
Como observaram os palestrantes do seminário
do Parlasul, preocupado com a forte expansão, em
2010, temendo a volta da inflação, o Governo Federal
decidiu puxar o freio, fixando como meta um crescimento de 4,5% em 2011. Exagerou na dose de prudência; criou um clima de desânimo na economia que
a desaceleração ultrapassou as previsões.
Lembro-me muito bem do comportamento da
oposição nesta Casa durante todo o primeiro semestre
do ano passado. Por isso, lamento aqui a ausência da
nossa prima-dona da oposição. A ladainha da vez era
a inflação. Repercutiam aqui o que a nossa mídia conservadora martelava todos os dias: “A inflação voltou!”
Os pais, os avós, os tios e os sobrinhos de todos os
planos econômicos fracassados saíram em passeata
pela redação de jornais, rádios e televisões – o palco
preferido deles, mais que a própria tribuna do Senado
Federal – a gritar contra a volta do mostro inflacionário.
Quando a Fazenda fecha o balanço em 2011 e
revela o “pibinho” de 2,7%, a oposição faz fila nesta
tribuna para desancar o Governo pelo resultado vexaminoso, eximindo-se e a seus aliados mediáticos da
campanha terrorista contra o suposto descontrole da
inflação, que empurrou o Governo a arrochar as medidas contra a expansão do crédito, conta o aumento
do consumo.
A oposição reivindica a invenção da fórmula que
acabou com a inflação no País, e qualquer pequena
oscilação nos índices deixa-a em pânico. Pobre China,
pobre Estados Unidos, pobre Inglaterra, pobre Índia,
pobre Rússia, que não conhecem essa verdade suprema que, como a jabuticaba, só dá no nosso País.
A desaceleração programada de 2011 afeta, é
óbvio, a retomada neste ano da graça que estamos
vivendo. Se o ponto de partida fosse um PIB de 4,5%,
talvez a história fosse outra.
Vejam, há semelhança nas medidas tomadas
agora com as medidas adotadas em 2008 e 2009
para enfrentar o desastre que então se iniciava. Por
que não está funcionando, então? Por que a reação
ou é muito lenta ou simplesmente não se dá? Se a
Dilma faz o que fez o Lula, e o Lula teve um resultado
positivo, por que a Presidente Dilma não está tendo o
mesmo resultado?
Porque entramos em uma fase descendente, Senadora, o que contamina, corrói as expectativas dos
consumidores e dos produtores.
A redução das taxas de juros e a maior oferta de
crédito não fazem girar, com a velocidade desejável, a
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roda da economia. Há uma boa dose de desconfiança
com o que pode vir por aí.
Os nossos economistas rebatem a alegação de
que a redução das taxas de juros já não faz mais efeito
porque os brasileiros estariam altamente endividados.
Nem tanto, nem tanto. Não há tanta dívida assim.
João Sicsú, por exemplo, alerta que houve um
ciclo recente de demanda de bens duráveis. Quem
comprou geladeira, fogão, som e carro em 2009 não
vai trocar tudo em 2012. Não é assim que se comporta
a emergente classe C, apresentada recentemente ao
maravilhoso mundo do consumo de bens duráveis. Ela
ainda está saudando as longuíssimas prestações com
o primeiro carro da família, e não vai querer trocá-lo tão
cedo assim, como não tem por que substituir tão já a
geladeira, o fogão, a televisão, o novo aparelho de som.
Além do que, Srªs e Srs. Senadores, estão jogando nos frágeis ombros de nossa classe emergente, nossa nova classe média, responsabilidades muito
acima de suas forças. Estão querendo que boa parte
do consumo de bens duráveis no País recaia sobre
famílias cuja renda mensal mal ultrapassa os mil reais
por mês! Neste País campeão interplanetário de concentração de rendas, de desigualdade social, querem
que os pobres sejam os salvadores da lavoura.
À contenção do consumo, acrescente-se a contração chinesa.
A China não cresce mais a taxas siderais. A China já não consome commodities com a voracidade
insaciável de antes. A China olha pela janela e vê a
desconjuntada banda do capitalismo financeiro passar,
sem qualquer intenção de segui-la. A China põe o pé
no freio e desarranja as economias do Brasil, do Chile,
do Peru, da Argentina e quem mais seja exportador
de produtos primários.
Como diz o professor Dércio Munhoz, “acabou
o milagre chinês”. A reversão da demanda sobre as
commodities afeta a todos nós.
É mais um mundo de ilusão que se vai. Como se
foi o mundo que se sustentava à base de crédito fácil
às famílias; o mundo em que a especulação financeira
dava ganhos extraordinários e alavancava a construção
civil e a demanda por automóveis.
É nessa encruzilhada que se encontra estacionado o nosso País. No primeiro trimestre do ano, o
nosso PIB cresceu apenas 0,2%. Um verdadeiro desastre. Pelo jeito vem por aí mais um “pibinho”, um PIB
insignificante que compromete o projeto nacional de
desenvolvimento.
E que empresário anima-se a investir com um
crescimento tão reles? Todo investimento, público ou
privado, especialmente o privado, faz-se sob pressão
ou expectativa de demanda.
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Com um crescimento de 0,2%, que expectativa
de demanda, Senador Paim, se cria?
Esse modelo – se é que podemos chamar de
modelo essa mediocridade –, esse “modelo” que se
baseia no dólar barato, nas exportações de matérias-primas industriais e agrícolas e na importação de
produtos acabados trouxe, como mais uma de suas
funestas consequências, a desarticulação da incipiente integração dos países que se reúnem no Mercosul.
Como as commodities atingissem preços jamais
imaginados, a integração regional desapareceu da
agenda dos governantes do Mercosul. Desinteressaram-se complentamente. O Mercosul sumiu dos discursos da Presidente Cristina Kirchner ou da Presidente
Dilma Rousseff.
O Parlasul, o Parlamento do Mercosul, não se
reúne faz mais de um ano e meio. A admissão da Venezuela, com o seu fantástico PIB de US$300 bilhões,
arrasta-se no Senado paraguaio e não se vê, da parte do quarteto fundador, empenho para quebrar essa
resistência.
Ao mesmo tempo, a indicação do Embaixador
Samuel Pinheiro Guimarães como Alto Comissário
do Mercosul delonga-se em nossa Câmara Federal
há quase um ano, sem qualquer justificativa para a
tardança, e sem qualquer esforço do Governo para
resolver o impasse. Se o Governo tem confortável
maioria no Parlamento por que não desata duma vez
essa amarra?
Agora que os ovos de ouro da galinha chinesa
escasseiam, será que vamos começar a olhar para os
nossos vizinhos e eles para nós, com um pouco mais
de atenção?
A ideia da integração latino-americana precisa ser
retomada. Incluída a Venezuela, somos um mercado
com mais 280 milhões de pessoas, e um produto interno bruto que alcança quase US$3 trilhões, isso sem
considerar a zona de influência do Mercosul, que engloba praticamente todos os países da América do Sul.
A saída da crise não está longe daqui, está aqui
mesmo.
E não se trata apenas de elevar a Tarifa Externa
Comum, a TEC, como propõe a Argentina. Precisamos
ir além. Precisamos de um projeto de desenvolvimento
do Mercosul, um projeto que una Brasil e Argentina,
os dois principais países do Bloco, e que contemple
os interesses do conjunto e, neste conjunto, a presença da Venezuela é vital. Da Venezuela e seu Produto
Interno Bruto de US$300 bilhões.
A Venezuela, hoje, precisa de tudo. Industrialmente, a Venezuela apresenta toda sorte de carência.
E vai suprir-se aonde?
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Externamente, nosso caminho é o da retomada da
construção do Mercosul. Não há futuro para as aventuras solitárias, e muito menos há futuro para a vida de
mascate de soja, de café, ferro e petróleo.
Se precisamos de um projeto para o Mercosul,
é muito mais urgente, desesperadoramente mais urgente, um projeto nacional. Exportar matérias-primas,
importar produtos industrializados, cortar juros e IPI,
expandir o crédito e o consumo, alargar o alcance dos
programas sociais e de renda, isso, perdoe-me, Presidente Dilma, não é projeto nacional, não é programa
nacional de desenvolvimento. Sequer é um programa.
Pelo menos não um programa que impulsione, de forma segura e continuada, o desenvolvimento nacional.
Para isso é preciso investir. Não se retoma o
processo de industrialização do País, não se retoma a
produção com esses níveis ridículos de investimentos,
tantos públicos quanto privados. E, se o Governo não
investe, a iniciativa privada também não investe, porque ela sempre espera um gesto, uma sinalização do
Governo. Resultado da inércia: o PIB deste ano pode
não bater os 2%.
Mas eu tenho uma proposta; uma proposta que
nasceu dessa série de debates que tivemos às sextas-feiras na Comissão do Parlasul É um ponto de partida
para alavancar os investimentos.
Vejam os senhores, a União entesoura recursos
no superávit primário, patina nas licitações, imobiliza-se com as denúncias de corrupção, não cumpre metas. Os Estados e Municípios, com dívidas impagáveis
hoje e que ainda por séculos serão impagáveis, pouco,
quase nada ou nada investem.
Uma projeção que fizemos, suportada na redução de 5,5% da dívida real da década, leva-nos à
conclusão de que Estados e Municípios precisariam
dos próximos 200 anos para saldar as duas dívidas. A
dívida dos Estados para com a União deve estar em
torno de R$460 bilhões; ela toda. Só no ano passado,
os Estados desembolsaram cerca de R$29,5 bilhões
para abater os seus débitos. E ficaram com minguados
reais para investir.
A nossa proposta, urdida no Seminário do Parlasul, é muito simples.
Através de lei complementar ou medida provisória, a União estabelece convênios com os Estados,
libertando-os para que utilizem as parcelas da dívida
que deveriam pagar para investir em obras de infraestrutura, em custeio de atividades-fim, não atividades-meio, médicos, engenheiros, professores, e obras de
infraestrutura, reforma de pequenos postos de saúde,
escolas, hospitais, em todo o território nacional, irrigando, dessa forma, a nossa economia.
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Quer dizer, os Estados deixam de amortizar os
seus débitos, e o valor desses débitos transforma-se
em investimento. Com isso, movimenta-se o círculo virtuoso da economia. Investimentos condicionam
demandas, empregos, consumo. Reativam-se, dessa
forma, plataformas industriais. Investimentos em rodovias, ferrovias, hidrovias, pontes, portos, aeroportos,
hidrelétricas são a base indispensável para a retomada
do desenvolvimento industrial.
Abrindo mão de parcelas dessa dívida impagável,
e impagável de forma definitiva com um PIB abaixo
de 2%, a União não perde nada porque os recursos
que essas dívidas aportariam para a União são para
serem investidos no País. Ela apenas está utilizando,
diante da sua incapacidade provisória de projetar, de
planejar, de fazer projetos de base, a capacidade de
planejamento e investimento de 27 Estados e de prefeituras importantes do País. A União apenas robustece a
capacidade de investimento dos Estados, espalhando
obras pelas 27 unidades da Federação. Obras que, neste momento, a União, travada, não consegue realizar.
Paralelamente, com concursos públicos para a
contratação de engenheiros, médicos, professores,
policiais, infraestrutura para a segurança pública, os
Estados fortalecem as suas atividades-fim, equipando-se adequadamente para as funções de planejamento, como atendendo adequadamente à demanda da
cidadania.
É um ponto de partida. De algum lugar, precisamos recomeçar. Sem tirar coelhos da cartola, sem demoradas e nunca realizadas reformas tributárias, sem
marchas e contramarchas a Brasília. Essas ridículas
marchas dos prefeitos que querem dividir o que a União
não tem para lhes distribuir, porque a União encontra-se endividada com a dívida pública e não consegue
nem ela própria fazer investimentos.
É tão simples assim.
E eu convido as Srªs e os Srs. Senadores para
fechar questão em torno dessa ideia. O nosso Congresso não pode ficar passivo diante desses problemas.
E de nada adianta que, em determinados momentos,
prima-donas, da mídia, da Rede Globo e da oposição, tenham chiliques nervosos quando discutimos
um problema sério.
O importante é o País. Não é um momento para
fazermos oposição irrefletida. Existe, sim, dificuldade
de o Governo trabalhar por falta de quadros, de engenheiros e de planejadores. O Governo foi destruído ao
longo do tempo, e, quando eu digo ao longo do tempo,
não atribuo isso a um Governo só. Há 30 anos, a estrutura do Estado está sendo desmontada. Desmontada
por Fernando Henrique Cardoso, pela visão neoliberal.
Desmontada desde 1980, quando o Brasil produzia
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industrialmente mais do que os famosos Tigres Asiáticos: Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China, juntos; e
hoje – os dados que exponho são de 2010 –, nós não
chegamos a 15% do produto industrial desses países.
Nós precisamos, provisoriamente, ao lado de uma
proposta como essa que expus, liberar o Governo Federal dos empecilhos da Lei nº 8.666, com uma grande
fiscalização do Congresso, do Tribunal de Contas, com
licitações expostas na Internet, porque, com as mãos
atadas e por falta de investimentos, nós estamos tendo
a nossa economia paralisada, e essa paralisação da
economia nos levará, está levando já, a um desastre
de dificílima superação.
Hoje, a nossa Presidente está reunida com os Governadores. Governadores endividados até o pescoço.
Governadores com uma brutal dificuldade de investir,
pelos mesmos motivos do Governo Federal: por falta
de recursos, por falta de aparelhamento técnico dos
Estados e por empecilhos colocados pelas leis de licitações. E ela está lhes propondo maior endividamento.
Está propondo recursos do BNDES. E esses recursos
do BNDES levarão os Estados, já praticamente insolventes, a uma insolvência definitiva, a muito curto prazo.
Fica aqui o meu conselho aos governadores: não
embarquem nesse financiamento.
Fica aqui a minha sugestão à Presidenta: abra
mão – para investimentos através dos Estados e das
prefeituras – dessa dívida pública, que, em 2011, chegou a R$27,5 bilhões, quantia razoável para acelerar,
na nossa economia, investimentos espalhados por todo
o território nacional e executados pelas máquinas de
27 Estados e de um número enorme de prefeituras.
Obrigado pela tolerância do tempo, Senadora
Ana Amélia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Senador Roberto Requião, V. Exª presta ao
Governo e ao País uma grande contribuição, usando
a sua experiência de governador do Paraná nessa
discussão econômica.
De fato, as previsões que a Cepal – Comissão
Econômica para a América Latina – faz sobre o desempenho econômico dos países que integram a região são mesmo preocupantes. E V. Exª, em relação
ao Brasil, também chama a atenção, porque pode ser
menor do que o índice previsto de 2%. Isso apenas
se agrava. E quando V. Exª invoca uma atitude mais
protagonista dos países membros do Mercosul, isso
também é relevante, porque em momentos de crise a
união faz a força, no velho adágio popular. Então, uma
solidariedade interna e um objetivo debate sobre isso,
senão estarão brigando entre si: a Argentina briga com
o Brasil, na área comercial, e isso não leva a lugar algum ou leva a lugar algum.
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Então, cumprimento V. Exª por essa contribuição.
E essa questão dos empréstimos para os Estados, em vez de resolver, apenas agravará o já crônico
problema do endividamento de Estados e Municípios.
E esta solução parece muito criativa: converter a dívida
em investimentos controlados pela União e pelos mecanismos de controle que temos à disposição, como
é o próprio Tribunal de Contas, e a própria sociedade,
fazendo uma fiscalização direta sobre essas obras.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Para a União isso não significa absolutamente
nada. A redução dos juros diminui a dívida pública e
acaba com a necessidade desse superávit primário,
desse tolo superávit primário, que, como a jabuticaba,
só existe no Brasil....
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – É verdade.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
–...e viabiliza uma injeção rápida de recursos. Já é tarde, mas ainda é tempo. Eu acho que da crise nós não
escapamos mais, mas as medidas que estão sendo
tomadas são medidas que continuam sendo inspiradas pelo vezo neoliberal do Banco Central, dos nossos
economistas, e com o aplauso da mídia tola do Brasil,
financiada por grandes grupos econômicos, por interesses que não são os interesses do povo brasileiro e
que nos estão levando ao precipício.
E daí surgem teses: “Presidenta, vamos entregar
os portos do Brasil para a iniciativa privada”. Imaginem
vocês, entregar a porta de entrada e de saída de um
país ao interesse do capital estrangeiro, do capital privado, os portos que viabilizam o planejamento regional
do País. Eu prefiro, neste caso, seguir o exemplo dos
Estados Unidos, que não têm sequer um porto privado. São administrados por autoridades, autoridades
formadas pelo Município, pelo Estado e pela União.
Nos Estados Unidos, para um navio navegar na
sua costa tem que ter tripulação norte-americana, de
nacionalidade norte-americana, e ser fabricado nos
Estados Unidos. O Fernando Henrique flexibilizou
isso para dar a possibilidade de os navios turísticos
aportarem em portos brasileiros. Não acho que tenha
sido uma medida ruim, mas daí surgir a proposta da
privatização dos postos?!
E dizia um Senador do meu Partido nesta tribuna:
“Concessão não é privatização”. É privatização sim,
porque vão acabar fazendo uma concessão da República, e entregamos para o Goldman Sachs, como é o
caso da Itália e da Grécia, a gestão do país. A Grécia
e a Itália estão sendo dirigidas por primeiros-ministros
indicados por bancos internacionais que foram os responsáveis pela quebradeira dos países.
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Nada de terceirização de patrimônio público é
essencial para um projeto de nação.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Roberto Requião.
O próximo orador inscrito é o Senador Paulo Paim.
Aproveito para dar as boas-vindas aos alunos do
Curso de Direito da Universidade de São Paulo (USP).
O Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do
Sul, fará uso da palavra. O Senador Roberto Requião,
como se sabe, é do PMDB do Paraná, é ex-governador
e acabou de usar a tribuna.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente desta sessão, Senadora Ana Amélia, estudantes da USP que estão aqui neste momento, eu
não estava aqui ontem à tarde porque fui a Curitiba
fazer uma palestra, na Fiep, num encontro que reuniu
em torno de 700 líderes de trabalhadores e de empresários. Fui falar sobre o mundo do trabalho. Fui falar
sobre a organização sindical tanto empresarial como
dos trabalhadores.
E claro, Srª Presidente, que, naquele momento,
onde estavam lá advogados, juízes, juristas, estudantes,
professores, sindicalistas – na ampla maioria –, não
houve como não dialogar com os setores que estavam
ali, em diversas reuniões que fiz, inclusive durante a
tarde, sobre a questão do voto secreto.
E a PEC nº 50, de minha autoria, eu diria, foi a
única coisa que foi unanimidade, entre todos que estavam lá, com todos os grupos que recebi. A sociedade, Senadora, não entende essa história – desculpe
a expressão chula que vou usar – de estar grávida ou
estar meio grávida. Nossos filhos nascem, no meu
caso, especificamente, porque a minha mulher estava
grávida, e não porque estava meio grávida. Então, a
população não entende por que, em uma situação o
voto é secreto; em outra situação, não é secreto.
E um dos temas – e é bom que haja o contraditório aqui no Plenário –, por exemplo, é a questão dos
vetos. Ninguém entende. Estou nesta Casa há 27 anos.
Devo ser o único parlamentar que entrou aqui e nunca saiu. Devo ser o único, pelo estudo que o Diap fez.
E acompanho todas as votações ao longo destes 27
anos. Não que eu seja melhor que os outros. Fernando
Henrique saiu para ser Presidente; Lula saiu para ser
Presidente; enfim, outros para serem Ministros. Mais
de cinco mil projetos aqui aprovados por unanimidade
foram vetados nesse período. Sabem quantos vetos
foram derrubados atrás do voto secreto? Nenhum. Nenhum! Então, o parlamentar o que faz? Quando é um
voto popular, por exemplo, o fim do fator previdenciário,
vota por unanimidade; se é vetado, aí mantém o veto.
Ora, o discurso é um e a prática é outra.
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Por isso, na segunda-feira, quero aprofundar esse
debate. Acho que não tem que haver voto secreto para
nada. No tempo da ditadura, tudo bem, mas, nos tempos em que estamos agora, com as redes sociais, a
Internet, tudo que eu disser aqui, hoje, amanhã está no
mundo. E nós ainda votarmos... Por exemplo: escolha
de uma autoridade de uma agência. O voto é secreto.
Por que eu não posso dizer que aquela autoridade que
está sendo escolhida, no meu entendimento, tecnicamente, não está preparada? Tenho que assumir essa
posição. Não, temos que votar secreto, porque ele é...
Ninguém entende. Mesmo um ministro do Supremo
Tribunal Federal. Qual é o problema? Se não tenho
problema nenhum com a Justiça, e por isso sou parlamentar – em tese, todos são ficha limpa, até que provem o contrário –, por que vou ter medo de dizer que
acho que esse juiz é mais capacitado que o outro? É
a minha opinião, respeitosamente. Como o juiz; como,
em todo o Judiciário, o voto é aberto. Nas votações, no
Judiciário – podem estar me julgando lá –, cada juiz
vai dizer: ou a Ana Amélia, ou o Paim, entendo que a
situação é essa, essa e essa, e eles estão absolvidos.
Já vou para a absolvição. Eu estou absolvendo os dois.
E se fosse contrário também eles diriam, devido a isso
e a isso, a minha posição é contrária.
Então, eu não consigo entender o porquê que ainda insistem em certas votações o parlamentar ficar na
omissão, eu diria, porque ele não explica para ninguém.
No Executivo, é voto aberto em todas as situações. Vou explicar o porquê. A Presidenta Dilma, como
exemplo, só como exemplo. Se nós votarmos uma matéria e ela vetar, ela terá que explicar porque vetou. Ela
vai dizer: vetei essa matéria devido isso, isso e aquilo.
Vem para mim, eu vou dizer: Ah, eu não. Eu vou dizer
se concordo com o veto aberto, mas não conto para
ninguém. Fico escondidinho para que a população
não saiba como é que foi o meu voto. Não dá, não dá
para entender.
Por isso respeitando as posições diferentes que
existem aqui na Casa, há seis anos eu aprovei... E a
matéria está aqui para ser aprovada e não vai a voto.
Quando eu aqui cheguei, há 26 anos, o primeiro discurso que fiz como constituinte, na mesma tribuna de Lula,
de Covas, de Fernando Henrique, de Ulysses Guimarães, foi defendendo o fim do voto secreto. Na época
disseram que ainda não era o momento. Eu espero que
agora seja o momento de nós não termos voto secreto
para nada, cada um assume as suas posições. E que
bom eu poder assumir, não é? Se alguém me liga do
Executivo e diz: Paim, em tal matéria nós queremos
manter, por exemplo, o veto. Eu vou dizer: Olha, nessa
matéria, eu não posso acompanhar, o meu voto será
esse. Está lembrando que hoje é o dia mundial contra
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à violência em relação ao idoso? Esse foi um exemplo. Já isso aqui e não tive problema nenhum. Isso é
democracia, é liberdade e é transparência.
E em todos os casos para mim o voto tem que
ser aberto e tranqüilo, cada um assumindo a responsabilidade do seu voto. Esse não era o tema aqui da
minha fala, mas, empolgado com o debate de Curitiba...
Quando a população, Senador Mozarildo Cavalcanti,
nos escolhe pelo voto e nos chegamos aqui... Vou dar
como exemplo um só caso. De cada três gaúchos, dois
gaúchos me mandaram para cá. Como é que agora
eu vou prestar conta do meu mandato se o meu voto
não for aberto. Eles nunca vão saber como é que eu
votei. Eu posso até fazer esse belo discurso, em tese,
e de uma causa que eu entendo belíssima, porque a
causa da transparência... Como é que a população
vai saber como estou votando aqui? Nunca vai saber.
E a tribuna aceita tudo. Só que eles nunca vão saber
como é que eu votei em temas polêmicos, como, por
exemplo, escolha de autoridade, veto, afastamento,
cassação de mandato. Nunca vão saber.
Por isso, mais uma vez, quero dizer que vamos
aproveitar. Ainda temos aí a semana da Rio+20. A Casa
só vai debater. Vamos aprofundar esse debate – não
vai ter votação – para ver se chegamos a um entendimento. Eu acho que seria o grande salto de qualidade da democracia brasileira e desta Casa, dizer que
o Congresso do meu País não tem mais voto secreto.
Há o exemplo da Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul. No meu Estado, não tem mais voto secreto. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre não
tem mais voto secreto.
E o que é que eu faço na PEC 50? Eu retiro da
Constituição todas as páginas onde está escrito “voto
secreto”. Acabou a história de voto secreto. No Estado
democrático de direito, a gente não tem que ter medo.
Alguns dizem: “Mas o Executivo pode me retaliar.” Que
retaliem. Eu não acredito que vá retaliar, para começar.
Eu tenho que prestar contas é para a sociedade brasileira da minha postura aqui, no Congresso Nacional,
em cada votação.
Por isso, vou insistir muito com todos. Eu sei que
tem mais duas PECs. Eu não estou preocupado com
o nome. Que se faça um substitutivo global, pronto, e
bota o nome de todo mundo. A minha acaba radicalmente com o voto secreto. Vamos fazer um substitutivo
global, dizendo o seguinte: não teremos mais voto secreto, em nenhuma hipótese, no Congresso Nacional.
Quero agradecer muito ao povo de Curitiba, pela
forma carinhosa como entenderam e se manifestaram
nos diálogos que tive com os mais variados grupos.
Agradeço muito, Senadora Ana Amélia, ao grupo do
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Aerus, que esteve lá conversando comigo, também,
sobre a sua situação, que é gravíssima.
Repito, hoje é Dia Mundial de Luta contra a Violência ao Idoso. Tivemos uma grande reunião. Falei
com eles, expliquei, com calma e tranqüilidade, sobre
os encaminhamentos que temos feito na busca de uma
solução junto ao Aerus, mas depende do Executivo e,
também, do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, em relação a esses comunicados, e
antes de entrar no assunto de hoje – e que tem a ver
com o assunto que todos falaram na tribuna, – quero
deixar registrado, Senadora – e V. Exª foi uma grande
jornalista, ninguém tenha dúvida, do grupo RBS –, que
eu escrevi um artigo sobre a questão das barreiras da
Argentina em relação aos produtos brasileiros, publicado que foi no jornal Zero Hora com o título “Barreiras
Comerciais Argentinas”. Falta-nos uma postura mais
dura, mais firme em relação aos interesses do Brasil
e, principalmente, nesse caso, do Rio Grande, em relação ao que hoje adota a Argentina em relação aos
produtos aqui produzidos e que estão sendo barrados
naquele País.
Eu queria que esse artigo publicado na íntegra
pelo jornal Zero Hora constasse nos Anais. E vou falar
sobre o tema, este mesmo tema.
A Comissão de Direitos Humanos, de que sou
Presidente, em parceria com a Subcomissão de Trabalho e Previdência, que também coordeno, vai realizar,
nessa segunda-feira, um debate sobre o mesmo tema:
o embargo a produtos brasileiros pela Argentina. Já
fizemos uma na semana passada, que reuniu os empresários. Nesta segunda-feira, nós, membros dessas
duas Comissões, e todos os Senadores convidados
– sei que V. Exª confirmou presença – vamos debater
com os representantes dos trabalhadores.
Como o Rio Grande do Sul é o Estado mais atingido, nós convidamos para o debate desta segunda-feira,
com a delegação nacional que eles já receberam, pelos contatos que fizemos, o Presidente da Federação
dos Trabalhadores da Alimentação do Rio Grande do
sul, Sr. Cairo Fernando Reinhardt – o Cairo, inclusive,
veio agora de uma operação, mas, pela importância
do tema, ele confirmou que estará conosco. Pela Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do Rio Grande do Sul, o Fábio Fontana de Souza, que confirmou
também a presença. Pelo Sindicato dos Metalúrgicos
de Canoas, na pessoa do Presidente Paulo Chitolina, que também confirma a presença, principalmente
porque lá temos uma grande fábrica de tratores. Pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Rosa, o Presidente Janir César Morais Lino, que também vai estar
conosco. Vai estar presente também a Central Única
dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, na figura
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do Claudir Nespolo,, que é o atual Presidente, recentemente eleito. Pela Força Sindical do Rio Grande do
Sul, vai estar o Walter Fabro , Presidente em exercício.
Pela nova Central do Rio Grande do Sul, vai estar o
Valter Souza. Pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o
Ministro Carlos Daudt Brizola disse que, se não puder
vir devido à Rio+20, mandará um representante. Pelo
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o
Ministro Fernando Damata Pimentel também responde
que, se não puder estar presente, também devido à
Rio+20, mandará um representante Neste caso, assevera que, na terça-feira, receberá a delegação de
Senadores e Deputados do Rio Grande do Sul para
dialogar também sobre o tema.
Srª Presidenta, o governo argentino vem intensificando o uso de medidas para atingir importações,
inclusive, as oriundas do Brasil, principalmente do
Rio Grande do Sul, em aberta violação não apenas
do acordo do Mercosul, mas também das regras da
Organização Mundial do Comércio.
Tendo em vista que aquele país é um dos principais destinos de nossos produtos manufaturados,
tal política protecionista acarreta vultosos prejuízos
a múltiplos setores da nossa economia, chegando a
afetar, inclusive, o desempenho global da nossa balança comercial.
No segundo semestre do ano passado, alguns
analistas brasileiros avaliavam que a postura mais
agressiva adotada pelo governo da Presidente Cristina Kirchner estava relacionada à campanha eleitoral
em curso no país vizinho. A análise que faziam era de
que a candidata à reeleição, ao negar a entrada dos
itens brasileiros, buscava evitar críticas mais duras
por parte da oposição, interessada no tema no viés
eleitoral. O déficit do país na balança comercial com
o Brasil era atacado. O prognóstico era que, passada
a eleição, a negociação entre os dois países poderia
ocorrer em outras bases, haja vista a necessidade do
governo brasileiro, em conversa com o governo argentino, de buscar uma saída. Infelizmente, tais previsões
não se confirmaram; ao contrário, o que se observou,
passado o pleito, foi o endurecimento da retórica e das
práticas protecionistas.
Em pronunciamento feito em dezembro do ano
passado, dias antes da sua posse para o segundo
mandato, a Presidente Kirchner afirmou, em tom firme, duro – é um direito dela, naturalmente –, perante
centenas e centenas de convidados: “Não queremos
importar nem um prego; não queremos importar nem
um prego, queremos que tudo seja produzido na Argentina”. E completou: “É preciso não depender das
importações”, argumentando que essa postura é em
defesa dos postos de trabalho do povo argentino. Apa-
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rentemente, ali já se estava definindo a tônica da política comercial do governo de Cristina Kirchner.
De fato, Srª Presidente, já em janeiro, o governo
argentino publicava no diário oficial a regulamentação
de norma que enrijecia o controle sobre todas as importações do país a partir de 10 de fevereiro.
Nessa pauta, entrou em vigência a resolução da
receita federal argentina denominada Administração
Federal de Ingressos Públicos, a Afip, determinando
que todas as empresas que desejam importar produtos
devem apresentar previamente um relatório detalhado
ao organismo de arrecadação tributária e a outros órgãos daquele governo, governo argentino.
Por trás dessa medida, parecia estar o objetivo
do governo argentino, de obter a qualquer custo um
superávit comercial de pelo menos US$10 bilhões para
2012. Nesse novo cenário, os empresários argentinos
que desejavam importar necessitam enviar uma mensagem eletrônica à secretaria do comércio interior,
chefiada por Moreno, para que esse órgão decida se
autoriza ou não a compra no exterior. Mas, nos anos
de 2010 e 2011, o secretário Guillermo Moreno admitiu, em diversas oportunidades, ordens verbais para
atrasar a entrada de produtos importados do Brasil no
mercado argentino e, infelizmente, do nosso querido
Rio Grande do Sul.
A Afip, por seu turno, está sob o comando de
Martín Etchegaray, considerado um dos integrantes da
ala dura do governo de Cristina Kirchner. Homem de
confiança da presidenta, Martín aplicou, nos últimos
meses, em sintonia com o secretário Moreno, uma
série de medidas para complicar a entrada dos produtos importados, entre elas controles oficiais sobre o
mercado de câmbio, os quais limitam as operações de
compra e venda de dólares. Desde novembro passado,
os importadores precisam apresentar previamente ao
pedido de importação toda a documentação bancária
envolvida na transação, para ser analisada, com muita
morosidade, pela famosa Afip.
As medidas aplicadas pelo governo de Cristina
Kirchner para restringir as importações, além das modalidades clássicas de licença não automática, valores
e critério, acordos voluntários de restrição de importações, incluem variantes de ordem verbal para deter a
entrada de produtos na fronteira, principalmente, repito,
do Rio Grande do Sul.
Em vários casos, quando os produtos, especialmente alimentícios, já estão dentro do País, ficam
bloqueados sem nenhuma explicação pelas barreiras
da burocracia lá montadas.
Meus amigos e minhas amigas, a norma adotada
pelo governo da Argentina, exigindo declaração prévia
dos importadores sobre qualquer compra a ser reali-
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zada, equivale, na prática, à aplicação de licenças não
automáticas para todas as compras externas daquele
país, rompendo os acordos do Mercosul.
E o que se passou a observar, desde então, é
aquilo que já se temia: o governo daquele país está
atrasando a aprovação das declarações como anteriormente fazia com aqueles produtos que estavam sob
o regime de licenças não automáticas. Para esses, as
normas da Organização Mundial do Comércio permitem
um prazo de análise de 60 dias. Na Argentina, porém,
a demora é de 180 dias, e os produtos, por exemplo,
da alimentação acabam estragando, o que causa um
prejuízo enorme para o setor e, naturalmente, para os
empresários do Rio Grande e do País.
Essa política equivocada tem prejudicado até a
própria indústria argentina, que depende dessa importação, pois há insumos importados que não podem ser
substituídos pela produção local. É um equívoco que a
Argentina vai ter que responder a médio e longo prazo.
A União Industrial Argentina teme que vários
setores da indústria daquele país fiquem paralisados,
totalmente paralisados, por falta de insumos, tal como
ocorreu em janeiro último com a fábrica da própria Fiat.
Para as empresas brasileiras, a política argentina
de restrição às importações também tem acarretado, é
claro, enormes prejuízos. Por isso, estou aqui na tribuna
do Senado da República cobrando medidas rápidas,
imediatas, firmes por parte da diplomacia do Governo brasileiro em relação a essa postura da Argentina.
Semanas atrás, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) denunciava a existência – vejam bem, senhores – de mais de 2,2 milhões
de pares de calçados vendidos à Argentina que estavam barrados na fronteira ou retidos em estoques por
conta das medidas restritivas impostas pelo governo
do nosso país vizinho. Calculem: 2,2 milhões de pares
de calçados jogados lá, trancados num contêiner, sem
que haja o devido ajuste de conta.
A entidade lembra que a Argentina é um mercado promissor – reconhecemos –, sendo o principal
comprador de calçado e de outros produtos brasileiros.
Na avaliação da Abicalçados, o Brasil poderia vender
25 milhões de pares ao ano para aquele país, se não
fossem as restrições que estão sendo impostas, que
prejudicam a todos: a nós aqui, mas também aos importadores de lá, que tinham no Brasil um vendedor,
um parceiro de confiança.
Não é demais repisar que inúmeras das barreiras aplicadas pela Argentina não respeitam sequer as
regras da OMC. Portanto, se fôssemos a fundo, são
medidas totalmente ilegais.
Por isso, quando o Senador Requião aqui falou,
eu já havia dito, inclusive no artigo que escrevi, que
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me preocupa muito a posição da Argentina em relação ao nosso Mercosul. Parece-me que a Argentina
não tem muito interesse em que o Mercosul funcione,
que esteja efetivamente instalado. Tanto que é sempre a Argentina que não colabora: ou não manda os
representantes, ou não escolheu e, quando escolheu,
escolheu um a mais. É muita coincidência. E, dessa
forma, como aqui foi dito, há mais de um ano e meio,
o tal do Mercosul, tão aplaudido por todos nós, não se
reúne, porque esse tema nós, do Parlamento brasileiro,
vamos querer discutir também no Mercosul.
Em face dessa situação, nosso Governo, felizmente, começa a dar sinais claros de sua vontade de
endurecer também a sua posição nas negociações,
haja vista que as empresas brasileiras, acreditando
no acordo entre os dois países, fizeram investimentos
e acordo com empresas argentinas – e as empresas
argentinas querem cumprir o acordo – e, agora, não
conseguem embarcar mais os seus produtos, o que,
claro, só acarreta enormes prejuízos, inclusive com
demissões em massa, principalmente calçado, alimentação e máquinas agrícolas no Rio Grande. Por isso,
repito, estou na tribuna.
As barreiras argentinas à entrada de nossos
produtos provocam grande indignação por parte dos
próprios empresários brasileiros, inclusive porque desrespeitam totalmente o nosso colégio, eu diria, que reúne os países, que é o Mercosul. São vistas por todos
como desrespeitosas, como manobras protecionistas,
e têm sido objeto de fortes reações, inclusive por parte
dos empresários argentinos.
Existe, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores,
aqueles que nos assistem pela TV Senado e pela
Rádio Senado e que naturalmente vão comentar pela
Agência Senado, a preocupação expressa pela Associação de Comércio Exterior do Brasil – AEB, de que
a falta de uma atitude mais firme...
Não é o Paim que está dizendo. Alguém, outro
dia, disse para mim: oh, Paim, quer decretar o rompimento com a Argentina? Ninguém está dizendo isso.
Nós temos que ser firmes aqui, como a Argentina e os
seus parlamentares estão sendo firmes lá. Nós temos
que dar respaldo ao Governo brasileiro para que se
estabeleça um processo de diálogo e negociação no
mesmo patamar e não de forma encabulada, deixando
que somente a Argentina dê as cartas. É a Associação
de Comércio Exterior do Brasil que diz que a falta de
uma atitude mais firme de nossa parte vai abrir espaço para terceiros países ocuparem o nosso lugar nas
importações argentinas. Se nós não somos firmes,
outros entram e acabam entabulando uma negociação, beneficiando-se e nós ficamos somente olhando
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e meio que choramingando. Chorar não adianta, tem
que agir, tem que ter atitude.
Com efeito, repito, as barreiras impostas são
inaceitáveis, já estando a demandar uma resposta à
altura. A experiência passada demonstra que a adoção
de posições firmes é eficaz no sentido de levar o país
vizinho a negociar, a ceder, recuando na aplicação de
tantas restrições injustificáveis, o que é ruim para todos.
Foi isso que ocorreu, por exemplo, no início de 2011.
Outra preocupação dos empresários brasileiros é
que venha a ocorrer, por conta dessa política agressiva
de nossos vizinhos, uma debandada de investimentos
em direção àquele país. Um movimento nesse sentido
já foi sinalizado no setor de máquinas agrícolas pela
abertura de uma unidade da John Deere no país e
pelo estabelecimento de uma parceira da Stara com
a argentina Pauny.
Na opinião dos exportadores gaúchos, vocalizada pelo presidente da Federação das Indústrias, a
Fiergs, não há outra forma de lidar com uma questão
como essa além de também fechar nossas fronteiras
para a entrada de produtos argentinos. Quem disse
isso, repito, foi o Presidente da Fiergs: “Não há outra
forma de lidar com uma questão como essa além de
também fechar nossas fronteiras”. Ou seja, ter o mesmo procedimento que a Argentina adotou em relação
ao nosso País.
Os empresários do Rio Grande Sul têm a firme
convicção de que, em face de uma retaliação por parte
das autoridades, os argentinos haverão de reagir de
imediato e, com certeza, virão para a mesa de negociação, que é o melhor espaço. Estou defendo aqui que
devemos sentar à mesa de negociação e resolver as
divergências, no campo da argumentação, e não da
imposição, de forma unilateral.
De minha parte, quero somar minha voz aos
empresários, aos trabalhadores, à bancada gaúcha
da Câmara e do Senado, pois, como está não dá. A
economia gaúcha é afetada, e muito, pela posição infeliz assumida pelo país vizinho, no caso, a Argentina.
Srª Presidenta, um caso que bem demonstra o
comportamento inadequado, para não usar outro termo – o que está escrito aqui não é isso, com a contribuição, naturalmente, que me deu a assessoria do
Senado, que estudou com profundidade esse tema; vou
apenas mudar a palavra, mas fica o que está escrito,
eu assumo -, do governo argentino em suas relações
comerciais com o Brasil é o da carne suína.
No final do mês passado, houve o anúncio oficial
da reabertura do mercado argentino para a carne suína
brasileira. No entanto, os negócios entre os dois países
continuam iguais, nem evoluem, nem cumprem o que
foi acordado há dias. Por que isso ocorre?
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Ora, jornalistas brasileiros conseguiram apurar
que o já mencionado aqui, por diversas vezes, Secretário do Comércio Interior da Argentina, o Sr. Moreno,
fez dois acordos para regular o mercado da carne
suína: um interno e outro externo, com o Brasil. Qual
deles vale?
Em outro discurso que fiz aqui, já coloquei em
dúvida a seriedade do Secretário Moreno.
De acordo com o Governo brasileiro, o Sr. Moreno
afirmou que reabriria o mercado dos suínos como um
gesto de boa vontade – palavras do Secretário Moreno –, sem limite de cotas em relação ao volumes comercializados ou tipos de produto derivado de suíno.
Já em acordo que firmou internamente, o Sr. Moreno conseguiu, do setor privado argentino, o compromisso de reduzir suas compras com o Brasil em 20%,
proibindo, ademais, a importação de qualquer produto
terminado, como frios e embutidos.
Ou seja, é aquela questão do voto secreto que
eu questiono tanto: um discurso para dentro e outros
para fora, com o qual não consigo concordar.
Além disso, o Governo brasileiro recebeu informações de que o Secretário do Comércio Exterior
da Argentina determinou que a abertura do mercado
argentino para a carne suína brasileira seja a conta-gotas, Senadora Ana Amélia. Palavras do secretário
de governo da Argentina: que se faça a conta-gotas.
Isso me lembra uma frase, e vou deixar essa no
ar, quando alguém disse, na campanha do Paim para
o Senado no Sul, pelas posições deles, que seja a pão
e água. A fim de usar a abertura total do mercado para
o produto, como instrumento de barganha em futuras
negociações. Ou seja, trata a pão e água, deixa ali no
sufoco, porque isso nos abre espaço, segundo ele,
para futuras negociações.
Esse tipo de postura dúbia, dissimulada, desleal,
não pode ser aceita na relação entre países. E veja, eu
estou chamando para a mesa de negociação, mas a
postura não é a adequada, mormente quando se trata
de duas nações que integram, como aqui já falamos,
um bloco econômico que almeja se converter em um
verdadeiro mercado comum.
Não é de admirar, portanto, que, em recente reunião realizada em Brasília, objetivando discutir saídas
que pudessem melhorar o comércio bilateral, o clima
tenha sido tenso e avanços não tenham acontecido na
mesa de negociações. Nesse contexto, o Ministério do
Desenvolvimento de Indústria e Comércio Exterior, o
MDIC, já partiu para reação, e por que não dizer, está
escrito aqui, para a retaliação às barreiras argentinas
aos nossos produtos.
E vem atrasando, também – está correto, parabéns aqui ao nosso Ministro Pimentel –,a entrada de
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produtos argentinos no Brasil. Atualmente, 40% das
importações feitas pelo Brasil, da Argentina, não estão
sendo licenciadas automaticamente, o que significa
que o MDIC pode levar até 60 dias, e não 180 como a
Argentina faz, mas pode levar até 60 dias para liberar
a entrada de produtos no Brasil.
Srª Presidenta, como afirmou o Ministro do Desenvolvimento de Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, meses atrás, a Argentina tem sido um
problema permanente. Temos boas relações políticas
com a Argentina, mas economicamente é difícil de
lidar. De fato, são cada vez maiores as restrições impostas por aquele país ao comércio exterior do nosso
País, com a adoção de uma série infindável de medidas protecionistas.
Entre elas estão a expansão da lista de produtos
sujeitos ao demorado procedimento de licenciamento
prévio para importação, bloqueios informais à importação de uma série de produtos e a obrigação de que
as empresas equiparem suas importações com exportações de qualquer jeito e de igual valor.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizou, recentemente, a sondagem intitulada “Efeitos
das Barreiras Argentinas às Exportações Brasileiras”,
colhendo dados junto a empresas industriais de todo
o País. A pesquisa buscou avaliar os impactos causados pela política do governo da Argentina, que, como
já vimos, vem intensificando o uso de medidas para
restringir esse belo diálogo que tínhamos com aquele
país no campo da importação e da exportação, com
reflexos diretos para um grande número de empresas
brasileiras trazendo prejuízo. Além de conhecer os
efeitos dessas medidas, a sondagem visa, também, a
subsidiar o Governo brasileiro em suas negociações
com o país vizinho.
Os dados apurados pela sondagem da CNI, classificados por Estado da Federação, são bastante interessantes. A título exemplificativo, trago aqui alguns dados
não só do Rio Grande, porque alguém pode pensar,
não, o Paim está alí só defendendo o Rio Grande. Não
é verdade! É o interesse nacional, e a título de exemplo vamos aqui falar, agora, rapidamente, ao Estado
do Ceará, que certamente não está entre aqueles que
mantêm uma relação comercial mais intensa com a Argentina, como é o caso do Rio Grande. Ainda assim, a
pesquisa deixa claro que são significativos os prejuízos acarretados à indústria cearense pelas barreiras
impostas pelo Governo da argentina. No acumulado
do primeiro trimestre deste ano, em comparação ao
mesmo período de 2011, houve queda no valor das
vendas da indústria cearense à Argentina da ordem de
17,5%. Os produtos que mais sofreram com a política
comercial argentina para o povo do Ceará, ou seja, para
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os nossos brasileiros no Ceará, foram os tecidos de
algodão, cujas vendas, dependendo da especificação
do produto, caíram entre 20% e 68%; as camisetas,
com diminuição de 22,5%; e os óxidos de magnésio,
que apresentaram recuo nas vendas de 11%. A exportação de calçados apresentou redução de 4,6%.
Números como esses deixam muito claro o quanto
as medidas restritivas do governo argentino contrariam
o espírito do nosso Mercosul. Eles evidenciam, ainda,
o árduo trabalho que temos pela frente a fim de superar as barreiras ao comércio e fomentar uma saudável
relação bilateral.
Entre os setores mais prejudicados pelas medidas do país vizinho estão – além dos aqui já citados:
dos calçados, da carne suína e das máquinas agrícolas – os de têxteis, de móveis, de papel e celulose e
de produtos agropecuários.
Podemos, agora, também lembrar aqui – repito,
para não dizer que o Paim só falou do Rio Grande do
Sul e do Ceará – de Santa Catarina. O setor agrícola catarinense, meus queridos amigos Senadores de Santa
Catarina, que eu sei estão com a mesma preocupação
que estou expressando aqui, por exemplo, embarcava, antes da adoção das barreiras, três mil toneladas
por mês. Hoje, as vendas estão estagnadas, mesma
situação experimentada pelo setor têxtil do mesmo
Estado de Santa Catarina, conforme depoimento do
sindicato do setor na região de Blumenau, no Vale do
Itajaí, belo Vale do Itajaí, que conheço.
A queda do comércio de Santa Catarina com a
Argentina pode ser facilmente percebida pela redução
no movimento de caminhões na alfândega de Dionísio
Cerqueira, no extremo oeste do Estado. O número de
caminhões para o exterior caiu de 2.126, no primeiro
quadrimestre de 2011, para 1.765, no mesmo período deste ano.
A comparação, no entanto, ainda é enganosa,
porque a redução no movimento só não foi muito maior
em virtude do aumento nas viagens para o Chile, que
hoje correspondem a 80% dos veículos que cruzam
por aquele posto de fronteira.
No caso do setor de celulose, as arbitrárias restrições criadas pelo governo do país vizinho provocaram
um desordenamento total no fluxo do comércio exterior. Cerca de 40% dos embarques, de janeiro a março,
foram retidos nas alfândegas, e as remessas de abril
estão totalmente bloqueadas, provocando um prejuízo
enorme, um elevadíssimo prejuízo para os trabalhadores também, porque, por causa dos caminhões, eles
não podem voltar para casa e há ainda um prejuízo
enorme para a indústria e para o emprego.
Esse é um caso que nos provoca particular indignação por afetar um setor que negociou com os
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produtores privados da Argentina um acordo de monitoramento das exportações, e viemos cumprindo
rigorosamente a nossa parte. Apesar disso, há casos
de mercadorias que tiveram o certificado de origem
vencido enquanto aguardavam, por mais de 90 dias,
a liberação da alfândega argentina. Quando foi liberada a entrada da mercadoria, ela foi retida novamente
por estar vencida. Claro que venceu, ficou trancado lá
o certificado de origem. As empresas brasileiras, do
setor de papel e celulose, nada mais conseguem exportar e tentam agora remover a mercadoria da fronteira para outros destinos, ou seja, para outros países
com custo absurdo.
Vejam como a situação é grave!
Aí, terminando, Srª Presidenta.
As retenções prejudicam, de forma indiscriminada, os mais variados setores e até empresas com
instalações lá na própria Argentina porque lá também
estamos enfrentando dificuldades para receber as peças que são enviadas pelo Brasil, como foi o caso da
Marcopolo, lá da minha cidade natal, Caxias do Sul,
fabricante de carroceria de ônibus, que chegou a ficar
sem componentes para a produção em sua subsidiária, a Metalpar.
Em âmbito nacional, as barreiras impostas pela
Argentina à entrada de produtos importados ocasionaram queda da ordem de 27,1% nas exportações
brasileiras para aquele país no mês de abril, em comparação ao mesmo período de 2011.
Segundo dados divulgados pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, os problemas
com a Argentina tiveram impacto no montante global
das exportações brasileiras com queda de 7,9% na
comparação de abril de 2011 com abril de 2012, já
o saldo comercial teve redução de nada menos que
52,7% na comparação entre esses meses, reduzindo
de US$1,8 milhão para US$881 milhões.
Como afirmei, desde o início desta fala, a política
protecionista que vem sendo adotada com cada vez
mais intensidade, pelo governo argentino, prejudica uma
ampla gama de setores produtivos, acabando também
por prejudicar, em consequência, a economia nacional
e causando demissão em massa aqui no Brasil, repito,
principalmente no Rio Grande do Sul.
É uma situação que já ultrapassou todos limites
daquilo que achamos tolerável.
Eu tenho pautado aqui a minha situação muito
na linha do entendimento, do diálogo, da conciliação,
mas essa situação com a Argentina está me levando a
ter uma posição que, digamos, muitos até estranham.
Mas como disse Barack Obama, quando assumiu a
presidência dos Estados Unidos, qual seria a sua política para a América Latina: “Tenho o maior carinho
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com a América Latina, principalmente com a América
do Sul, o maior respeito, mas vocês hão convir que eu
vou defender os interesses do meu País.”
E é exatamente isso que nós estamos fazendo
aqui. Tenho o maior carinho pelo povo da Argentina,
mas não podemos permitir uma situação dessas que
trará a longo e médio prazos prejuízos, inclusive para
o povo da Argentina, mas, num impacto primeiro, será
um grande prejuízo no campo do emprego, área em
que muito atuo, da questão social, para povo brasileiro.
Repito, é uma situação que já ultrapassou todos
os limites do tolerável, não podemos admitir o completo desrespeito aos acordos firmados e às normas do
comércio internacional.
Nossos empresários, e por consequência nossos trabalhadores, traçaram planos de negócio, fizeram investimentos, firmaram acordos com parceiros
argentinos, todos confiando que os acordos entre os
dois países eram de verdade, eram para valer. Milhares
foram contratados, milhares poderão ser demitidos a
continuar essa escala.
As relações entre as nações exigem seriedade,
coerência, e o respeito à palavra empenhada. Sem
previsibilidade, confiança, o comércio internacional
fica inviabilizado e, neste caso, trazendo um prejuízo
enorme para aqueles que sonharam com um Mercosul
forte, dinâmico e que, como bloco, ia poder interagir
com outros países do Planeta, paralisando essa nossa
caminhada que é harmoniosa, e que está se tornando
uma luta fratricida.
Eu disse em uma entrevista recente a um jornal
que eu estava muito preocupado porque, de repente,
o Mercosul vai ser um fórum de embate e de combate de um país contra o outro, ao contrário daquilo que
queríamos, que era harmonia, para, de forma coletiva,
os países do Mercosul interagiram com outros blocos
que atuam no mundo.
Por último, Srª Presidente, temos, agora sim, de
adotar uma postura firme e clara, de modo a fazer ver
a nação amiga que ela precisa rever sua postura no
relacionamento com o Brasil.
Era isso, Srª Presidenta, agradeço muito a tolerância de V. Exª, mas eu precisava fazer esse pronunciamento, que sei que é um desabafo não só meu, mas
da bancada do Rio Grande do Sul, dos Senadores, dos
Deputados, do povo gaúcho, do povo brasileiro, dos
empresários e dos trabalhadores, e de V. Exª que também tem se manifestado sobre esse tema na mesma
linha, Senadora Ana Amélia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Paulo Paim, os dois temas tratados por
V. Exª são de extrema relevância. Na abertura do seu
pronunciamento, falou sobre a questão das emendas
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constitucionais. O Presidente desta Casa fez o dever
de casa, sintonizado com a aspiração da sociedade,
inclusive da platéia que o ouviu em Curitiba, no Paraná.
O Presidente Sarney colocou em votação as três emendas constitucionais, a sua, a do Senador Alvaro Dias...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Colocou
na pauta.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Colocou na pauta de votação de quarta-feira,
dia 13. Estava anunciado que isso seria colocado em
votação, eu estava aqui aguardando, porque essa
era uma matéria muito importante – são as três: uma
de sua autoria, uma do Senador Alvaro Dias e outra
do ex-Senador Sérgio Cabral, agora Governador –
que fossem votadas, mas não houve quórum. Eu, na
abertura do meu pronunciamento, alertei sobre esse
problema porque a sociedade está aguardando que a
gente tome uma decisão adequada sobre isso, mas
não havia quórum. Houve CPI e Comissões Mistas.
Eu estava aqui aguardando ansiosamente e lamentei
o fato de o Presidente ter de adiar a votação das três
Emendas Constitucionais. É um tema muito relevante.
O mais urgente agora – esta Casa vai fazer face – é a
votação da cassação de mandato, que está tramitando no Conselho de Ética desta Casa. Não podemos
adiar essa decisão.
V. Exª aborda, com toda propriedade, a questão
da crise dessa relação comercial, desse contencioso,
dentro do Mercosul, entre a Argentina e o Brasil. Eu
queria lhe dizer que, só no caso da suinocultura, nos
últimos três meses, somente o Rio Grande do Sul perdeu R$60 milhões na venda de carne suína para a Argentina. E, como disse V. Exª, o nosso Ministro Mendes
Ribeiro Filho, muito zelosamente, vem insistindo com
as autoridades e seus pares argentinos. Eu falei com
o Embaixador aqui no Senado...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu estava
aqui, ouvi V. Exª falar com ele.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Eu estava falando com o Embaixador, que me
disse: “não, está tudo normalizado”. Como disse V. Exª,
não está nada normalizado, não houve mais venda de
carne – isso agravado, ainda, pela Rússia, que agora
está vindo numa missão.
A audiência que V. Exª fez foi extremamente oportuna para dar visibilidade ao drama, que não é só do
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mas é do Nordeste também, porque é exportação de máquinas, de
produtos manufaturados. E, é claro, isso pode afetar
dramaticamente a relação.
Agora, veja só, Senador Paim: no mesmo período, o Uruguai passou a ser o quinto mais importante
comprador de carne suína brasileira. Será que não está
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havendo aí uma triangulação nesse processo? E também no Ministério, além do Ministro Fernando Pimentel, o gaúcho Alessandro Teixeira, que é o Secretário
Executivo, tem dado prioritária atenção a esse caso
por conhecer muito bem a economia do Rio Grande do
Sul e os riscos que a economia sofre, como foi alertado pelo Deputado Osmar Terra. E a bancada gaúcha
– V. Exª foi convidado – no dia 22, sexta-feira, estará
reunida na Federação das Indústrias, e eu estarei representando o Parlamento do Mercosul, a pedido do
Senador Roberto Requião – sou Vice-Presidente, V. Exª
também faz parte – para continuar o debate em torno
desse tema. Pelo menos o que nós podemos fazer é
dar visibilidade a isso.
Especificamente na crise da suinocultura, a situação, Senador Paim, é dramática. Dramática. Se em
30 dias não forem adotadas duas providências... Uma
é a prorrogação dos débitos de custeio e investimento
e a criação de uma linha de crédito para a retenção de
matrizes a R$2 milhões para o CPF do criador, porque
estamos falando de criador. Não é a cadeia produtiva, é
o criador, é aquele que cria o animal, que cria o suíno,
é o pequeno, é o independente e o integrado. Todos
estão na mesma situação, e não só do Rio Grande do
Sul, é no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina,
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo. Todos estão
na mesma situação dramática.
No dia 27, o Ministro receberá, novamente, os
produtores. Na terça-feira, tivemos uma reunião muito produtiva com os três Senadores de Santa Catarina, mais o representante do Paraná, Senador Sérgio
Souza, Senadores Casildo Maldaner, Paulo Bauer e
Luiz Henrique da Silveira, ex-governador. O Ministro
vai tratar disso. Tratamos com a Ministra Gleisi Hoffmann e também com o Ministério da Fazenda. Esse
é um detalhe do processo amplo em que temos que
fazer uma renegociação.
Só para terminar, o nosso coordenador Renato
Molling, então, faz a insistência nessa audiência que
teremos, na sexta-feira, na Fiergs. Estaremos lá presentes.
Para terminar, eu estive em Uruguaiana. Nosso
José Carlos Becker, Presidente da ABTI – Associação
Brasileira de Transportadores Internacionais, com sede
em Uruguaiana, falou que houve uma redução de 30%
a 40% do transporte. O que é? Impacta também sobre
os serviços na área de transporte. Então, toda a cadeia
do comércio internacional é abalada por essa intransigência e por essas barreiras impostas pela Argentina.
Para finalizar, lá em Uruguaiana, Senador, eu
ouvi um ex-senador argentino que faz oposição ao
governo da Presidente Cristina Kirchner falando sobre
aquela operação, que teve uma grande repercussão
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política na Argentina, da expropriação das ações da
YPF, petrolífera Argentina, que era espanhola e que
foi assumida para nacionalizar. Muito bonito, mas o
que me disse naquele momento o ex-senador, adversário político? “Isso é uma jogada, ela vai transferir o
espanhol de dono para outros grupos internacionais.”
E hoje está a imprensa informando que o Carlos Slim,
um mexicano, grande capitalista, investidor na área
de telefonia, acaba de adquirir 8,7% do capital dessa
empresa por US$330 milhões. Ou seja, confirmou-se
aquela suspeita. Então, não é um problema de nacionalização. De fato, é uma jogada. Agora, é um risco
nessas relações. E, como V. Exª disse, existe a dificuldade do Parlamento do Mercosul, que até agora fez
uma reunião apenas – uma –, e deveria ter feito, no
mínimo, quatro...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E não de
trabalho; só de posse.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – E não destravou. Concordo plenamente com V.
Exª: aí está a prova de que o governo argentino não
quer abrir um espaço de diálogo, no âmbito do Parlamento do Mercosul, formado pelos quatro países,
para discutir essa questão. Esse era o caminho ideal,
o do diálogo.
Então, V. Exª vislumbra exatamente onde está,
digamos, a confirmação do contencioso comercial, que
não permite sequer debater para um entendimento.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senadora
Ana Amélia, quero só cumprimentar V. Exª. Primeiro,
V. Exª me concedeu mais de 50 minutos para eu falar
sobre o tema; e V. Exª faz comentários que só complementam o meu pronunciamento, o que me deixa muito
satisfeito. Eu até lamento – e a gente tem mania de
falar; e falo de público que tenho o maior carinho pelos
dois Senadores – o embate que houve aqui. Depois,
fiquei um pouco chateado pela forma com que se deslocou o embate entre dois Senadores recentemente.
E fico muito feliz, e o povo gaúcho pode saber
disso, por essa forma de atuarmos aqui: eu faço um
pronunciamento em defesa do Rio Grande; é claro, do
Brasil, mas do Rio Grande, do Mercosul...
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – É nosso, em defesa da nossa comunidade.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E V. Exª
vem e complementa, inclusive com mais dados, mostrando que esse é o bem comum, que estamos aqui
numa visão nacional; mas, é claro, olhando também
para os nossos Estados.
É uma alegria trabalhar com V. Exª.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Muito obrigada. E a minha generosidade é
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apenas para retribuir o que V. Exª faz com todos os
Senadores que ocupam a tribuna. Então, é sempre
bom quando a gente vem falar e o senhor está na
Presidência. E a gente tem de retribuir nesta hora.
Cumprimentos, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com o
mesmo carinho e aprimorando. Eu agradeço, inclusive, o gesto final, dizendo que eu também aprimoro os
pronunciamentos.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – É verdade.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Senadora.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre artigo do Senador, “Barreiras comerciais argentinas”, publicado no Jornal
Zero Hora
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho trazido, seguidas vezes, a esta Tribuna, um assunto que me
preocupa demais e sobre o qual redigi um artigo que
foi publicado no Jornal Zero Hora, de Porto Alegre/RS.
O tema diz respeito às barreiras comerciais da
Argentina.
O artigo, que passo a ler aqui, tem como título:
Falta-nos uma postura firme
Nós, gaúchos, temos lançado fortes críticas às
barreiras comerciais argentinas. Recentemente realizamos uma audiência pública no Senado para expor a
situação. E não vamos parar por aí, pois entendemos
que a situação é grave. Somente de janeiro a abril deste ano, as exportações do nosso Estado para o país
vizinho caíram mais de 10%.
A Presidente Cristina Kirchner tem se utilizado
de medidas comerciais intoleráveis pela comunidade
internacional. Inclusive mais de 40 países de todos
os continentes estão se mobilizando para denunciar
essas práticas protecionistas na Organização Mundial
do Comércio (OMC).
É lastimável que o governo argentino venha expandindo a lista sujeita a licença de importação não
automática, retardando a entrada dos produtos, afetando inúmeros setores no mundo inteiro... O Brasil é
um dos mais atingidos.
Outra barreira é o chamado “one for one”. Por essa
regra, a empresa instalada na Argentina pode realizar
qualquer importação desde que exporte produto de
valor equivalente. Ou seja: o valor da exportação deve
seguir pelo menos o mesmo montante da importação.
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Tais medidas inibem a competitividade gaúcha e
encarecem o nosso produto em torno de 10%. As nossas indústrias acusam um déficit de R$ 2,08 bilhões
em 2011, enquanto o Brasil acumulou um superávit de
US$ 5,85 bilhões com a Argentina.
Não é somente a redução no fluxo comercial que
nos atormenta, mas também a transferência de plantas
industriais importantes para o território vizinho. Empresas instaladas aqui, como a AGCO, a Case New Holland
e a John Deere, estão investindo em novas instalações
que irão gerar mais de 2 mil empregos diretos em solo
“hermano”. São empregos e recursos que deixam de
ser gerados aqui e serão transferidos para lá. Perde o
Brasil, perde o nosso querido Rio Grande, perdem os
gaúchos, perdem os brasileiros.
Depois da implementação da Djai (Declaração
Jurada Antecipada de Importação), em fevereiro deste
ano, diversos segmentos vêm apresentando quedas
superiores a 50% nas exportações. Os mais afetados
são: ferramentas e cutelaria (-74%), móveis (-61%),
borracha e suas obras (-40%), máquinas e equipamentos (-37%) e calçados (-30%).
A Argentina é o país que mais impõe barreiras
às exportações brasileiras. Atualmente já são 30 medidas protecionistas adotadas. O governo brasileiro
precisa ser enérgico, pois o nosso país é um parceiro
estratégico para a Argentina.
Defendemos medidas urgentes e paritárias com
um planejamento estratégico que garanta a solidez
das relações bilaterais, a viabilidade do Mercosul e a
proteção do mercado nacional brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre embargo a produtos brasileiros pela Argentina.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Comissão
de Direitos Humanos trará ao debate, na segunda-feira,
em audiência pública, a difícil questão do embargo argentino aos produtos brasileiros.
Para essa audiência foram convidados:
1 – Federação dos Trabalhadores da Alimentação do Rio Grande do Sul – Cairo Fernando Reinhertpresidente
2 – Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos
do Rio Grande do Sul – Flávio José Fontana de Souza- presidente
3 – Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas – Paulo
Chitolina- presidente
4 – Sindicato dos Metalúrgicos de Santa Rosa –
Janir César Morais Lino- presidente
5 – Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul – Claudir Nespolo- presidente
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6 – Força Sindical do Rio Grande do Sul – Walter
Fabro- presidente em exercício da Força
7 – Nova Central Sindical do Rio Grande do Sul
– Valter Souza- presidente
8 – Ministério do Trabalho e Emprego – Carlos
Daudt Brizola
9 – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior – Fernando Damata Pimentel.
O Governo argentino vem intensificando continuamente o uso de medidas para restringir importações,
inclusive oriundas do Brasil, em aberta violação não
apenas ao acordo do Mercosul mas também às regras
da Organização Mundial do Comércio (OMC).
Tendo em vista que aquele país é um dos principais destinos de nossos produtos manufaturados,
tal política protecionista acarreta vultosos prejuízos
a múltiplos setores da nossa economia, chegando a
afetar, inclusive, o desempenho global de nossa balança comercial.
No segundo semestre do ano passado, alguns
analistas brasileiros avaliavam que a postura mais
agressiva adotada pelo Governo da Presidente Cristina
Kirchner estava relacionada com a campanha eleitoral
então em curso no país vizinho.
A análise que faziam era que a candidata à reeleição, ao negar a entrada dos itens brasileiros, buscava evitar críticas mais duras por parte da oposição,
interessada em explorar eleitoralmente o deficit do país
na balança comercial com o Brasil. O prognóstico era
que, passada a eleição, a negociação entre os dois
países poderia ocorrer em outras bases, haja vista
que a necessidade do Governo argentino de adotar
posições nacionalistas reduzir-se-ia.
Infelizmente, tais previsões não se confirmaram.
Ao contrário, o que se observou, passado o pleito, foi o
recrudescimento da retórica e das práticas protecionistas. Em pronunciamento feito em dezembro passado,
dias antes de sua posse para o segundo mandato, a
Presidente Kirchner afirmou, em tom exacerbado, perante centenas de empresários: “Não queremos importar nem um prego! Queremos que tudo seja produto
argentino.” E complementou: “É preciso não depender
das importações”, argumentando em favor da “defesa
dos postos de trabalho dos argentinos”. Aparentemente,
ali já se estava definindo a tônica da política comercial
do novo governo.
E, de fato, já em janeiro o Governo argentino publicava no Diário Oficial a regulamentação da norma
que enrijecia o controle sobre todas as importações
do país a partir de 1º de fevereiro.
Nessa data, entrou em vigência a resolução da
Receita Federal argentina – denominada Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) – determi-
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nando que todas as empresas que desejam importar
produtos devem apresentar, previamente, um relatório
detalhado ao organismo de arrecadação tributária e a
outros órgãos do governo.
Por trás dessa medida, parece estar o objetivo
do Governo da Presidente Cristina Kirchner de obter,
a qualquer custo, um superavit comercial de pelo menos 10 bilhões de dólares em 2012.
Nesse novo cenário, os empresários argentinos
que desejam importar necessitam enviar uma mensagem eletrônica à Secretaria de Comercio Interior,
chefiada por Guillermo Moreno, para que esse órgão
decida se autoriza ou não a compra no exterior. Nos
anos de 2010 e 2011, o Secretário Guillermo Moreno
emitiu, em diversas oportunidades, ordens verbais para
atrasar a entrada de produtos importados, inclusive do
Brasil, no mercado argentino.
A Afip, por seu turno, está sob o comando de Martín Etchegaray, considerado um dos integrantes da ala
“dura” do Governo Kirchner. Homem de confiança da
Presidente Cristina, Etchegaray aplicou, nos últimos
meses, em sintonia com o Secretário Moreno, uma série de medidas para complicar a entrada de produtos
importados, entre elas, controles oficiais sobre o mercado de câmbio, os quais limitaram as operações de
compra e venda de dólares. Desde novembro passado,
os importadores precisam apresentar, previamente ao
pedido de importação, toda a documentação bancária
envolvida na transação, para ser analisada pela Afip.
As medidas aplicadas pelo Governo Kirchner
para restringir as importações – além das modalidades
clássicas de licenças não-automáticas, valores-critério,
acordos voluntários de restrição de importações – incluem a variante de ordens verbais para deter a entrada de produtos na fronteira. Em vários casos, quando
os produtos – especialmente alimentícios – já estão
dentro do país, ficam bloqueados, sem explicações,
por barreiras burocráticas adicionais.
Srªs e Srs. Senadores:
A norma adotada pelo Governo argentino, exigindo declaração prévia dos importadores sobre qualquer
compra a ser realizada, equivale, na prática, à aplicação
de licenças não-automáticas para todas as compras
externas daquele país. E o que se passou a observar,
desde então, é aquilo que já se temia: o Governo argentino está atrasando a aprovação das declarações,
como anteriormente fazia com aqueles produtos que
estavam sob regime de licenças não-automáticas.
Para esses, as normas da Organização Mundial
do Comércio permitem um prazo de análise de 60 dias.
Na Argentina, porém, há demoras de 180 dias ou mais.
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Essa política equivocada tem prejudicado até a
própria indústria argentina, pois há insumos importados
que não podem ser substituídos pela produção local.
A Unión Industrial Argentina teme que vários setores da indústria daquele país fiquem paralisados por
falta de insumos, tal como ocorreu em janeiro último
com a fábrica da Fiat.
Para as empresas brasileiras, a política argentina de restrição às importações também tem acarretado enormes prejuízos. Semanas atrás, a Associação
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados)
denunciava a existência de mais de 2 milhões e 200
mil pares de calçados brasileiros vendidos à Argentina que estavam barrados na fronteira ou retidos em
estoques por conta das medidas restritivas impostas
pelo país vizinho aos produtos brasileiros.
A entidade lembra que a Argentina é um mercado
altamente promissor, sendo o principal comprador de
calçados e de outros produtos brasileiros. Na avaliação
da Abicalçados, o Brasil poderia vender 25 milhões de
pares ao ano para aquele país, se não fosse pelas restrições que nos estão sendo impostas. E não é demais
repisar que inúmeras das barreiras aplicadas pela Argentina violam as regras da OMC, caracterizando-se,
portanto, como ilegais.
Em face dessa situação, nosso Governo começa
a dar sinais claros de sua disposição em endurecer
seu posicionamento nas negociações, haja vista que
empresas brasileiras, acreditando no acordo entre os
dois países, fizeram investimentos e acordos com empresas argentinas, e agora não conseguem embarcar
seus produtos, o que lhes acarreta grandes prejuízos.
Entre os empresários brasileiros, as barreiras
argentinas à entrada de nossos produtos provocam
grande indignação, inclusive por ferirem o acordo do
Mercosul. Vistas como desrespeitosas, essas manobras protecionistas têm sido objeto de fortes reações.
Existe inclusive a preocupação, expressa pela
Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), de
que a falta de uma atitude mais firme por parte do nosso Governo possa abrir espaço para terceiros países
ocuparem nosso lugar nas importações argentinas.
Com efeito, as barreiras impostas são inaceitáveis, já estando a demandar uma resposta à altura. A
experiência passada demonstra que a adoção de retaliações é eficaz no sentido de levar o país vizinho a ceder, recuando na aplicação de restrições injustificáveis.
Foi isso o que ocorreu, por exemplo, no início de 2011.
Outra preocupação dos empresários brasileiros
é a de que venha a ocorrer – por conta da política
agressiva de nossos vizinhos – uma debandada de
investimentos em direção àquele país. Um movimento
nesse sentido já foi sinalizado, no setor de máquinas
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agrícolas, pela abertura de uma unidade da John Deere no país e pelo estabelecimento de uma parceria
da Stara com a argentina Pauny.
Na opinião dos exportadores gaúchos, vocalizada
pelo Presidente de nossa Federação das Indústrias, a
Fiergs, “Não há outra forma de lidar com essa questão
além de também fechar nossas fronteiras para a entrada de produtos argentinos”. Os empresários do Rio
Grande do Sul têm a firme convicção de que, em face
de uma retaliação por parte de nossas autoridades, os
argentinos demonstrarão, de imediato, disposição para
negociar e resolver as divergências. De minha parte,
devo somar minha voz aos reclamos por medidas eficazes para proteger os setores da economia gaúcha
afetados pelo embargo argentino.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
Um caso que bem demonstra o comportamento
desleal do Governo argentino em suas relações comerciais com o Brasil é o da carne suína.
No final do mês passado, houve o anúncio oficial
da reabertura do mercado argentino para a carne suína
brasileira. No entanto, os negócios entre os dois países
continuam não evoluindo da maneira que se esperava.
E por que isso ocorre?
Ora, jornalistas brasileiros conseguiram apurar
que o já mencionado Secretário de Comércio Interior
da Argentina, o Sr. Guillermo Moreno, fez dois acordos
para regular o mercado de carne suína, um interno e
outro com o Governo do Brasil.
No acordo com o Governo brasileiro, o Sr. Moreno
afirmou que reabriria o mercado de suínos como “gesto
de boa vontade”, sem limites de cotas em relação aos
volumes comercializados ou tipos de produtos derivados de suínos. Já no acordo que firmou internamente,
o Sr. Moreno conseguiu do setor privado argentino o
compromisso de reduzir suas compras do Brasil em
20%, proibindo, ademais, a importação de qualquer
produto terminado, como frios e embutidos.
Além disso, o Governo brasileiro recebeu informações de que o Secretário de Comércio Interior
da Argentina determinou que a abertura do mercado
argentino para a carne suína brasileira seja feita “a
conta-gotas”, a fim de usar a abertura total do mercado para o produto como instrumento de barganha em
futuras negociações.
Esse tipo de postura – dúbia, dissimulada, desleal
– não pode ser aceita na relação entre os países. Mormente quando se trata de duas nações que integram
um bloco econômico que almeja se converter em um
verdadeiro mercado comum. Não é de admirar, portanto, que, em recente reunião realizada aqui em Brasília,
objetivando discutir saídas que pudessem melhorar o
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comércio bilateral, o clima tenha sido tenso e avanços
não tenham sido obtidos na negociação.
Nesse contexto, nosso Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) já partiu
para a retaliação às barreiras argentinas aos nossos
produtos, e vem atrasando a entrada de produtos
argentinos no Brasil. Atualmente, cerca de 40% das
importações feitas pelo Brasil da Argentina estão em
licenciamento não-automático, o que significa que o
MDIC pode levar até 60 dias para liberar a entrada
dos produtos no Brasil.
Sr. Presidente:
Como afirmou o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, meses
atrás, “A Argentina tem sido um problema permanente.
Temos boas relações políticas, mas, economicamente,
é difícil lidar com eles”.
De fato, são cada vez maiores as restrições impostas por aquele país ao comércio exterior, com a
adoção de uma série infindável de medidas protecionistas. Entre elas estão a expansão da lista de produtos
sujeitos ao demorado procedimento de licenciamento
prévio para importação, bloqueios informais à importação de uma série de produtos e a obrigação de que
as empresas equiparem suas importações com exportações de igual valor.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) realizou, recentemente, a sondagem intitulada “Efeitos
das Barreiras Argentinas às Exportações Brasileiras”,
colhendo dados junto a empresas industriais de todo
o País. A pesquisa buscou avaliar os impactos causados pela política do Governo da Argentina, que, como
já vimos, vem intensificando o uso de medidas para
restringir importações, com reflexos diretos para um
grande número de empresas brasileiras. Além de conhecer os efeitos dessas medidas, a sondagem visa,
também, a subsidiar o Governo brasileiro em suas
negociações com o país vizinho.
Os dados apurados pela sondagem da CNI, classificados por Estado da Federação, são bastante interessantes. A título exemplificativo, trago aqui alguns
dados relativos ao Estado do Ceará, que certamente
não está entre aqueles que mantêm uma relação comercial mais intensa com a Argentina.
Ainda assim, a pesquisa deixa claro que são significativos os prejuízos acarretados à indústria cearense
pelas barreiras impostas pelo Governo argentino aos
produtos brasileiros.
No acumulado do primeiro trimestre deste ano,
em comparação ao mesmo período de 2011, houve
queda no valor das vendas da indústria cearense à
Argentina da ordem de 17,5%. Os produtos que mais
sofreram com a política comercial argentina foram os

JUNHO 2012
26248

Sábado 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tecidos de algodão, cujas vendas, dependendo da
especificação do produto, caíram entre 20% e 68%;
as camisetas, com diminuição de 22,5%; e os óxidos
de magnésio, que apresentaram recuo nas vendas
de 11%. A exportação de calçados apresentou redução de 4,6%.
Números como esses deixam muito claro o
quanto as medidas restritivas do Governo argentino
contrariam o espírito do Mercosul. Eles evidenciam,
ainda, o árduo trabalho que temos pela frente, a fim
de superar as barreiras ao comércio e fomentar a
relação bilateral.
Entre os setores mais prejudicados pelas medidas protecionistas do país vizinho estão – além dos já
citados dos calçados, da carne suína e das máquinas
agrícolas – os de têxteis, de móveis, de papel e celulose, e de produtos agropecuários.
O setor agrícola catarinense, por exemplo, embarcava, antes da adoção das barreiras, três mil toneladas
por mês. Hoje, as vendas estão estagnadas, mesma
situação experimentada pelo setor têxtil daquele Estado, conforme depoimento do sindicato do setor na
região de Blumenau, no Vale do Itajaí.
A queda do comércio de Santa Catarina com a
Argentina pode ser facilmente percebida pela redução
no movimento de caminhões na alfândega de Dionísio
Cerqueira, no extremo oeste do Estado. O número de
caminhões para o exterior caiu de 2.126 no primeiro
quadrimestre de 2011 para 1.765 no mesmo período
deste ano.
A comparação, no entanto, é enganosa, porque
a redução no movimento só não foi muito maior em
virtude do aumento nas viagens para o Chile, que hoje
correspondem a 80% dos veículos que cruzam aquele
posto de fronteira.
No caso do setor de papel e celulose, as arbitrárias restrições criadas pelo Governo argentino provocaram um desordenamento total no fluxo do comércio
exterior. Cerca de 40% dos embarques de janeiro a
março foram retidos nas alfândegas, e as remessas
de abril estão totalmente bloqueadas, provocando elevadíssimos custos logísticos.
Esse é um caso que nos provoca particular indignação por afetar um setor que negociou com os
produtores privados da Argentina um acordo de monitoramento das exportações, e vem cumprindo rigorosamente seus compromissos. Apesar disso, há casos
de mercadorias que tiveram o certificado de origem
vencido enquanto aguardavam, por mais de 90 dias,
a liberação da alfândega argentina.
Quando foi liberada a entrada da mercadoria,
ela foi retida novamente por ter vencido o certificado
de origem. As empresas brasileiras do setor de papel
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e celulose nada mais conseguem exportar, e tentam,
agora, remover a mercadoria da fronteira para outros
destinos, a um custo absurdo.
As retenções prejudicam indiscriminadamente
os mais variados setores, e até empresas com instalações argentinas têm enfrentado dificuldades para
receber peças enviadas do Brasil, como foi o caso da
Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus que
chegou a ficar sem componentes para a produção em
sua subsidiária, a Metalpar.
Em âmbito nacional, as barreiras impostas pela
Argentina à entrada de produtos importados ocasionaram queda da ordem de 27,1% nas exportações
brasileiras para aquele país no mês de abril, em comparação ao mesmo período de 2011, segundo dados
divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Os problemas com a Argentina
tiveram impacto no montante global das exportações
brasileiras, com queda de 7,9% na comparação entre
abril de 2012 e abril de 2011.
Já o saldo comercial teve redução de nada menos que 52,7% na comparação entre esses meses,
reduzindo-se de 1 bilhão e 800 milhões de dólares
para apenas 881 milhões de dólares.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores:
Como afirmei no início desta fala, a política protecionista que vem sendo adotada com cada vez maior
intensidade pelo Governo argentino prejudica uma
ampla gama de nossos setores produtivos, acabando
também por prejudicar, em consequência, a economia nacional.
É uma situação que já ultrapassou todos os limites do tolerável. Não podemos admitir o completo
desrespeito aos acordos firmados e às normas do comércio internacional.
Nossos empresários traçaram planos de negócios, fizeram investimentos, firmaram acordos com
parceiros argentinos, tudo confiando em que os acordos entre os dois países eram para valer. As relações
entre as nações exigem seriedade. Sem previsibilidade, sem confiança, o comércio internacional fica
inviabilizado.
Temos, agora, de adotar uma postura muito
firme, de modo a fazer ver a essa nação amiga que
ela precisa rever sua postura no relacionamento
com o Brasil.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa, para decisão.
Saúdo os visitantes deste plenário nesta sexta-feira e, não havendo mais oradores inscritos, vou dar
por encerrada a presente sessão.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Srª Senadora Maria do Carmo Alves enviou
discurso à Mesa para ser publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendida.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (Bloco/DEM
– SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em 29 de março passado,
encaminhei às instâncias superiores desta Casa o
Projeto de Lei nº 75, de 2012, visando fazer alterações
nos artigos 14 e 199 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1984, Lei de Execução Penal, para estabelecer assistência à saúde integral, promovida pelo Poder Público,
à presa gestante, bem como para vedar a utilização de
algemas em mulheres em trabalho de parto.
É importante dizer, nobres Senadoras e Senadores, que a matéria é anterior à Resolução do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP)
publicada no Diário Oficial da União do dia 06 de junho
de 2012, que também proíbe o uso de algemas em
presos durante intervenção cirúrgica ou em presas em
trabalho de parto e no período de descanso seguinte
ao nascimento do bebê.
Todavia, a referida medida abre exceção em determinadas situações e permite a utilização de algemas apenas nos casos em que haja tentativa de fuga,
qualquer ameaça grave à segurança, ou ato de resistência física por parte do detento de ambos os sexos.
Mesmo nessas circunstâncias, a ação deve ser justificada em relatório, que será devidamente encaminhado
à autoridade superior. Em síntese, a medida procura
evitar que a vítima seja submetida a humilhações ou
situações aflitivas.
O CNPCP é um órgão do Ministério da Justiça que
tem, entre suas responsabilidades mais importantes,
a promoção de diretrizes da política criminal quanto à
prevenção do delito; a administração da Justiça Criminal e execução das penas e medidas de segurança;
a contribuição na elaboração de planos nacionais de
desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades
da política criminal e penitenciária; e a capacidade
de representar, ao Juiz da Execução ou à autoridade administrativa, para instauração de sindicância ou
procedimento administrativo, em caso de violação das
normas referentes à execução penal.
Gostaria de dizer, eminentes Colegas, que fiquei
honrada com a iniciativa do CNPCP e reconheço que
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a referida Resolução contribui, em muito, para tornar
mais ágil a tramitação e apreciação da matéria de minha autoria nas Comissões competentes desta Casa e
apressar a sua votação e aprovação, por este Plenário.
O objetivo do meu Projeto é o de reforçar os compromissos da Lei Penal, os princípios apregoados pela
Constituição de 1988, em seus artigos 1º, inciso III e 5º,
incisos III e XLIX e a defesa do respeito à integridade
do indivíduo. Dessa maneira, em nenhum momento,
tratamento desumano, tortura ou qualquer tipo de castigo degradante deve ser aplicado contra uma pessoa.
Por outro lado, busco igualmente encarregar o Poder
Público de zelar por esses princípios.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na justificajustificativa de apresentação do meu Projeto, procuro mostrar
que a Lei de Execução Penal, em seu artigo 14, parágrafo 3º, assegura o acompanhamento médico à mulher,
especialmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo
ao recém-nascido. Todavia, em meu entendimento,
não basta apenas assegurar essa intervenção e, sim,
reforçá-la com mais garantias. Em minha proposição,
o Poder Público deve exercer um papel decisivo para
promover a assistência à saúde da presa gestante e
do nascituro. Para isto, acrescento o parágrafo 4º ao
artigo 14, da mencionada Lei, com a seguinte redação:
“Art. 14. ................................................
..............................................................
§ “4º Será ainda assegurado tratamento
humanitário, livre de constrangimento e violência, às presas em trabalho de parto, cabendo
ao Poder Público promover integralmente a
assistência à saúde, bem como à do nascituro”. (NR)
Como disse há pouco, o que pretendemos com a
mudança do artigo 199, consiste em vedar a utilização
de algemas em mulheres em trabalho de parto, meio
de contenção extremo e inadequado para a mencionada situação.
Por fim, considero que o conjunto de aperfeiçoamentos legislativos contidos no PLS nº 75, de 2012,
é condizente com os ideais humanitários de nossa
Constituição Cidadã, reforça os preceitos do Código
Penal que asseguram ao preso e à presa o respeito à
integridade física e moral, além de ir ao encontro do
que preconiza a Resolução nº 3/2012, do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
Era o que tinha dizer.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 50
minutos.)
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