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Junho de 2012

Ata da 105ª Sessão, Especial
em 18 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana e Anibal Diniz.
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 30 minutos encerra-se às 13 horas e 55 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar os 50 anos da criação do Estado do Acre, nos
termos dos Requerimentos nºs 1.575, de 2011, e 1,
de 2012, de minha autoria, junto com o Senador Anibal Diniz e outros.
Eu queria agradecer a presença de todas e de
todos. É com muita honra que tenho o privilégio de
presidir esta sessão tão especial para a história do
Acre e para a vida do povo acriano.
Peço licença, agradecendo a presença de todos,
para compor a Mesa.
Convido a compor a Mesa o Governador do Estado do Acre, o ex-Senador Tião Viana. (Palmas.)
Convido a estar conosco aqui, na Mesa de honra desta sessão, o ex-Ministro e ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Ilmar Galvão. (Palmas.)
Convido a compor a Mesa os Senadores pelo
Acre Anibal Diniz e Sérgio Petecão. (Palmas.)
Convido também a compor a Mesa o ex-Governador e hoje Secretário do Ministério da Educação, o
Sr. Arnóbio Marques, conhecido como Binho Marques.
(Palmas.)
Convido também a compor a Mesa o ex-Senador
e ex-Governador do Acre Nabor Junior. (Palmas.)
Por fim, representando as instituições e todas
as autoridades aqui presentes, convido o Prefeito de
Rio Branco, Raimundo Angelim, para compor a Mesa.
(Palmas.)
Lamento não haver mais espaço aqui.
É muito importante, mais uma vez, agradecer a
presença de todos.
Inclusive, aqui está conosco o Deputado Helder
Paiva, Presidente do Poder Legislativo do Estado, que
nos honra com sua presença, o Presidente da Câmara Municipal de Rio Branco. São os parlamentos aqui

representados e acompanhados, obviamente, de muitas autoridades.
Como proponente desta sessão, juntamente com
o Senador Anibal e com outros Colegas, eu estava inscrito como primeiro orador, mas vou passar a vez, para
que o Senador Anibal Diniz possa ser o primeiro orador.
Senador Anibal, desculpe-me. Tendo em vista se
tratar de uma sessão especial – peço desculpas –, temos agora de ouvir, em homenagem aos 50 anos do
Acre, de pé, o Hino Nacional Brasileiro e, em seguida,
o Hino do Acre.
(Procede-se à execução do Hino Nacional brasileiro.)
(Procede-se à execução do Hino do Estado do Acre.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Registro a presença de 44 alunos do SESC LER
do Município de Plácido de Castro que nos honram
com sua presença. Muito obrigado por estarem aqui.
Eu queria também registrar a presença da Srª
Teresinha Kalume, que nos honra também nesta sessão com sua presença.
Durante a sessão, vou nominar pessoas como o
Dr. Sammy Barbosa, que aqui representa o Ministério
Público do Estado do Acre, e a Secretária Márcia Regina, Chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Acre.
Concedo a palavra, pela Liderança do bloco de
apoio ao Governo, ao Senador pelo Acre Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, proponente desta sessão solene em
homenagem aos 50 anos do Acre, Estado; Sr. Governador Tião Viana, a quem tenho a honra de substituir
na segunda cadeira do Estado do Acre aqui no Senado
da República; Srs. ex-Governadores Nabor Teles da Rocha Júnior e Binho Marques; Senador Sérgio Petecão,
do querido Estado do Acre; Senador Wellington Dias e
Senadora Ana Amélia; senhores. ouvintes e telespectadores da TV Senado, esta sessão está sendo muito
esperada no Estado do Acre. Por onde quer que passamos nesse final de semana de uma extensa agenda
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com o Governador Tião Viana, as pessoas estavam
na expectativa desta sessão. Pessoas de Assis Brasil,
Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Senador
Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Acre,
Rio Branco, Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano,
Santa Rosa, Jordão, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul,
Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Thaumaturgo, Porto
Walter. E temos também um grupo de apaixonados
pelo Acre lá na cidade de Perdigão, no interior de Minas Gerais, que é a cidade natal do nosso pai do Acre
Estado, José Guiomard dos Santos, que também está
nos acompanhando pela TV Senado.
Eu não costumo fazer menção particularizada
das autoridades porque sempre acabamos cometendo injustiças, mas hoje vou ter que correr esse risco,
porque é muito importante citar cada uma das pessoas
que estão aqui presentes prestigiando este ato.
Então, cito o Ministro Ilmar Galvão, do STF, que
nos honra com sua presença; o Prefeito de Rio Branco,
Raimundo Angelim; temos também aqui presentes os
Procuradores Cosmo Lima de Souza e Sammy Barbosa,
que nos honram muito com suas presenças; temos o
Vereador Juracy Nogueira, Presidente da Câmara Municipal de Rio Branco; o Deputado Helder Paiva, que
representa a Assembleia Legislativa do Estado; o Sr.
Osmir Lima, que é um dos integrantes do Movimento
Autonomista, a quem devemos a vitória da elevação
do Acre a Estado; o Procurador do Estado, Roberto
Ferreira; a Procuradora e hoje Chefe da Casa Civil,
Márcia Regina; o jornalista Hélcio Martins, que é um
contador dessa história e que nos honra muito com sua
presença; empresários da comunicação, como Narciso
Mendes e Ely Assem; o companheiro Helder, que está
aqui e que também deu grandes contribuições, como
bom acriano, em bons momentos de luta.
Então, que todas essas pessoas se sintam cumprimentadas e, em nome delas, todas as outras – como
o Taumaturgo, nosso representante do Incra no Acre,
aqui presente, e o Raimundinho, da Caixa Econômica
Federal. Que todos se sintam cumprimentados, porque este momento tem uma especial importância para
nós, povo do Acre, que ficou muito bem expressa na
interpretação desse hino, com as diferenças rítmicas
que tentam traduzir o quão amplo e o quão diverso
é o nosso Estado do Acre. Ele tem uma diversidade
cultural, ele tem um enfrentamento político sempre
presente, mas este momento traduz uma espécie de
pacificação do Acre, porque todos, diferentemente de
posições partidárias, estamos a comemorar a liberdade de podermos votar e de escolher nossos destinos.
Então, senhores e senhoras aqui presentes, celebramos, hoje, nesta sessão solene, um marco histórico para o povo do Acre. Há 50 anos, em 15 de junho
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de 1962, o Presidente João Goulart assinava a Lei nº
4.070, que elevou o então Território Federal do Acre à
categoria de Estado, dando aos acrianos a esperada
autonomia política e administrativa e marcando o apogeu de uma batalha autonomista travada ao longo de
décadas antes de ter esse desfecho vitorioso.
A origem do Acre remonta a momentos de dificuldades extremas enfrentados por boa parte da população do Nordeste, especialmente do Estado do Ceará,
que, no final do século XIX, buscou refúgio na Amazônia. Essa migração provocou uma reviravolta sem
precedentes na história política, econômica, territorial
e social das populações que habitavam a região mais
ocidental do Brasil.
O Acre é hoje um Estado brasileiro, graças ao
empenho e à vocação em superar as diversidades do
seu povo. Para ser brasileiro, o povo acriano tem, em
sua história, uma trajetória de lutas iniciadas há mais
de um século pelo Coronel gaúcho José Plácido de
Castro e por um exército de seringueiros determinados a conquistar essa extensa área de Floresta Amazônica para o Brasil.
Mas eles não foram os primeiros: antes deles,
já tivemos o movimento liderado por Galvez, com a
República de Galvez; tivemos o movimento dos poetas também, no sentido de conquistar aquelas terras
para o Brasil.
Após anos de conflitos, em 17 de novembro de
1903, com a atuação do diplomata e negociador José
Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco,
foi assinado o Tratado de Petrópolis, e o Acre tornava-se territorialmente integrado ao Brasil. Mas essa vitória não garantiu ao Acre o direito de ser reconhecido
como Estado. Foi declarado apenas como Território
brasileiro, o que, na prática, subtraía dos acrianos o
direito de expressarem a sua vontade, de votarem em
seus governantes, que, àquela época, eram todos
nomeados pelo Presidente da República, e, invariavelmente, distantes da realidade e das necessidades
do povo acriano.
No entanto, a vocação autonomista do Acre permaneceu latente. Municípios como Cruzeiro do Sul,
hoje a segunda maior cidade acriana, Sena Madureira
e Rio Branco, a capital do nosso Estado, assumiram a
vanguarda das manifestações autonomistas.
Vale ressaltar que a presença do nosso Prefeito
da capital aqui, Raimundo Angelim, nos honra muito,
principalmente porque é o representante de todos os
prefeitos do Acre, da Associação dos Municípios do
Acre.
Esses Municípios assumiram a vanguarda das
manifestações autonomistas, até que, na década de
30, agremiações políticas protagonizaram a disputa
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das primeiras eleições legislativas para o Congresso
Nacional na história acriana. A partir de 1934, o Acre
passou a ter direito de eleger representante no Congresso Nacional e fez dois Deputados na Câmara Federal. Em meados dos anos 50, o ex-Governador do
Território, José Guiomard dos Santos, cujo neto, Lauro
Santos, temos a honra de ter presente aqui, elaborou
um projeto que transformava o Acre em Estado, o que
finalmente aconteceu em 15 de junho de 1962, por
meio da lei de sua autoria, de número 4.070, sancionada pelo Presidente João Goulart, sob o testemunho
do primeiro Ministro Tancredo Neves, um mineiro que
deixou sua parcela de contribuição para o povo acriano.
A partir daí, a Bandeira brasileira ganhou mais
uma estrela, e o Acre saiu em busca da consolidação
de seu papel na história econômica e social do País.
Após seis décadas de luta autonomista, o povo do
Acre pôde finalmente eleger seu primeiro governador,
mas José Augusto de Araújo, que assumiu em 1963,
não conseguiu concluir seu mandato por conta do golpe militar de 64. Novamente, os acrianos voltaram a
conviver com governadores nomeados pelo governo
central. Foram necessários quase 20 anos para que a
volta da democracia tornasse possível a eleição, em
1982, de Nabor Teles da Rocha Júnior, que também
nos honra com sua presença na mesa desta solenidade, o segundo governador eleito pelo voto direto da
população acriana.
Foi também nesse período que, graças à democracia, o Acre teve o privilégio de ter, pela primeira
vez na história nacional, uma mulher governadora de
Estado, exatamente substituindo o Governador Nabor
Júnior, que foi Iolanda Lima, Vice-Governadora, que
assumiu pelo fato de Nabor Júnior ter se desincompatibilizado para candidatar-se ao Senado da República.
Com a normalidade democrática restabelecida,
outros personagens da história política acriana também
foram escolhidos pelo voto popular para comandar os
destinos do Estado.
Cito aqui o ex-Governador Flaviano Melo, que,
ao se desincompatibilizar para disputar o Senado, foi
substituído pelo Sr. Edson Cadaxo, que também nos
honrou depois, como Vice-Governador, na chapa de
Jorge Viana, eleito em 1998; cito Edmundo Pinto, que,
ao ser assassinado no hotel Della Volpe em São Paulo, foi substituído por seu Vice, Romildo Magalhães; e
também Orleir Cameli, o primeiro entre os governadores eleitos a concluir os quatro anos de mandato.
Além de um povo politizado, fruto em grande
parte do acirramento das disputas eleitorais, a história
do Acre é marcada por movimentos sociais que contribuíram para a formação de um capital social que é
ímpar em todos os Estados da Amazónia. Entre eles,
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vale mencionar o movimento socioambiental liderado
por Chico Mendes, assassinado no dia 22 de dezembro de 1988, na cidade de Xapuri.
O legado de Chico Mendes tem sido fonte inesgotável de inspiração para os governos da Frente Popular,
iniciados por Jorge Viana em 1989. Com o Governo
da Floresta e seu ideário da florestania, houve um importante trabalho de resgate da identidade histórica e
cultural do Estado, somada à potencialização de sua
vocação florestal.
É nessa forma de governar, que começou com o
ex-Governador e hoje Senador Jorge Viana e que teve
continuidade e avanços com o ex-Governador Binho
Marques e com o atual Governador, Tião Viana, que
o Estado do Acre está transformando, para melhor, a
realidade econômica e social de seu povo.
A Estrada do Pacífico, que liga o Acre ao Peru,
abrindo caminhos para mercados andinos e orientais,
já é uma realidade. A BR-364, que corta todo o Estado, ligando o Acre ao restante do Brasil, já está quase
toda pavimentada e deve ser concluída neste ano de
2012, o que vai unir, de forma definitiva, os vales do
Acre, onde está Rio Branco, ao Vale do Juruá, onde
está a cidade de Cruzeiro do Sul, que é a segunda
maior cidade do Estado.
Temos hoje, graças a iniciativas dos governos estaduais da Frente Popular, os salários do funcionalismo
público pagos em dia; professores da rede pública com
formação profissional em ensino superior; faculdades
de ensino superior em várias cidades; e escolas de
ensino médio presentes em todos os 22 Municípios.
Investimentos em saúde estão garantindo um
atendimento mais eficiente e humanizado ao cidadão
acriano, e a conquista de recursos tecnológicos de
ponta reduziram a necessidade de deslocamento dos
pacientes para outras cidades do País, diminuindo,
consideravelmente, os gastos com tratamento fora de
domicílio. Porque, hoje, Graças a Deus e ao empenho
dos nossos dirigentes, temos um atendimento de saúde
que tem procurado dar a resposta necessária para os
problemas mais graves enfrentados pelo nosso povo.
As finanças públicas saneadas permitiram e permitem grandes investimentos em saneamento básico,
com a transformação de áreas urbanas degradadas em
parques de bem-estar para a população.
Temos grandes obras de infraestrutura, como
pontes, recuperação de prédios públicos e pavimentação de ruas em todo o Estado. O desafio lançado
pelo Governador Tião Viana é de que todas as ruas
urbanas dos Municípios do Acre sejam pavimentadas
e tenham saneamento básico até 2014.
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O Acre, que agora completa meio século como
Estado da Federação, está mais preparado para enfrentar e construir o futuro que sempre desejou.
Temos pela frente outros desafios que contam
com a determinação do governo e da brava gente
acriana em superar as dificuldades e fazer desse distante Estado da Amazônia um motivo de orgulho para
todos nós.
É lá, no Acre, onde está a terra de Chico Mendes, do saudoso jornalista Armando Nogueira, dos
ex-Ministros Adib Jatene e Jarbas Passarinho, da escritora Glória Perez, do poeta e político brasileiro J. G.
de Araujo Jorge e de José Vasconcelos, grande ator,
diretor, produtor e radialista.
É grande a lista dos grandes acrianos que fizeram
e fazem a história do Brasil, e muitos deles continuam
destacando-se nas artes, na literatura, na música, nos
esportes e na política regional e nacional.
Lembramos aqui da grande cantora Nazaré Pereira, do músico João Donato, de Carlão, capitão da
Seleção Brasileira de Vôlei, que conquistou a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona, na
Espanha, em 1992. Destacamos a ex-Senadora Marina Silva, companheira, inesquecível aliada de luta
de Chico Mendes.
Senhoras e senhores, a última estrofe do belo
Hino acriano, que todos ouvimos com muita atenção,
entoada pelo povo do Acre, resume o sentimento do
Estado, que está presente na confiança do povo acriano em dias melhores.
Às vezes somos criticados por falar com certo
entusiasmo exagerado a respeito dos avanços que o
Acre teve ao longo desses 50 anos de sua transformação em Estado. Isso não quer dizer que não temos
problemas. Temos muitos problemas e temos muitos
desafios pela frente. Mas desde quando o povo do Acre
contou com facilidades?
O povo do Acre sempre enfrentou dificuldades,
desde os seus primórdios. O povo do Acre se tornou
Brasil por opção, mesmo contra a vontade do governo
central. A revolução acriana foi feita por um exército de
seringueiros comandado por um gaúcho, sem o reconhecimento da força nacional.
Então, nesse sentido, temos a dizer aqui: os desafios existem, mas eles não nos amedrontam. Vamos
continuar de cabeça erguida, enfrentando cada um
dos problemas que, por ventura, o Acre vai continuar
enfrentando. E certamente vai continuar enfrentando
porque, no dia em que os problemas acabarem, também a história acaba. E a história da humanidade é a
história dos próprios desafios que a humanidade enfrenta para se superar. E o povo acriano tem sido um
povo heróico na superação dos seus desafios.
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E exatamente por isso termino dizendo:
Triunfantes da luta voltando,
Temos n’alma os encantos do céu
E na fronte serena, radiante
O imortal e sagrado trofeu,
O Brasil a exultar acompanha
Nossos passos, portanto é subir,
Que da glória a divina montanha
Tem no cimo o arrebol do porvir.
Em nome do povo acriano, agradecemos ao Brasil
por ter finalmente nos acolhido como irmãos de Pátria.
Parabéns ao Estado do Acre! Parabéns ao povo
do Acre! Viva cada um dos acrianos que lutaram para
sermos o que somos hoje: orgulho para o Brasil e para
o mundo!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Anibal Diniz, parabenizo-o pela dedicação que tem como Senador da República ao nosso
Estado e ao nosso povo e por prestigiar esta sessão
com um discurso que, certamente, fará parte das celebrações dos 50 anos do Acre Estado.
Convido a fazer uso da palavra, pela Liderança
do PP, esta Senadora que orgulha o Senado, que representa o povo gaúcho tão bem nesta Casa e que,
certamente, falará do nosso herói Plácido de Castro
– é uma honra –, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada,
Presidente Jorge Viana.
Os gaúchos, dois deles, escreveram a história do
Acre: o Plácido e o João Goulart. Só para responder à
sua provocação amável ao me chamar para esta tribuna.
Caro Senador Jorge Viana, queria cumprimentá-lo pela iniciativa desta sessão, que comemora os 50
anos de criação do Estado do Acre; caro Ministro Ilmar
Galvão, do Supremo Tribunal Federal; caro Senador
Anibal Diniz, que me antecedeu na tribuna; Senador
Sérgio Petecão; Governador e Senador da República,
de 1999 a 2010, Senador Tião Viana, que muito honrou
esta Casa. Muitas vezes o entrevistei, na Liderança,
quando falava sobre a famosa Emenda nº 29, que nós
não resolvemos aqui; caro Secretário de Articulação
com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação, Sr. Binho Marques, ex-Governador; Senador da
República, de 1986 a 2003, Nabor Júnior; Exmº Sr.
Prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim; autoridades; Deputados; Parlamentares convidados; caro
colega Senador Wellington Dias; acrianos e acrianas,
que vêm participar desta importante e cívica cerimônia,
neste dia especial para os representantes do Estado
do Acre, Srs. Parlamentares, e, principalmente, para
a população desse Estado tão jovem, o Acre, quero
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dizer que o Rio Grande do Sul, o meu Estado, e o PP
nos associamos às homenagens a esse Estado que
há 50 anos se integrava ao nosso Brasil como um ente
federativo autônomo.
Faço esta homenagem, também em nome do
nosso Líder, Francisco Dornelles, porque sou uma
defensora da Federação. O Nosso Brasil, de dimensões continentais, é imenso, sim; é diverso em seus
sotaques, na sua gastronomia, nas suas festas e costumes, mas é um só.
Como Senadora que sou, eleita pelo voto dos
gaúchos, estou aqui representando esse povo que
também contribuiu para a criação do Estado do Acre. E
essa diversidade foi vista por mim com muita atenção,
ao ouvir o Hino do Estado do Acre, que é tão bonito
e cujo ritmo, como o definiu o Senador Anibal Diniz,
marca a diversidade cultural brasileira. Ali parece um
cadinho de tudo um pouco de Brasil que o Acre sintetiza.
Um dos gaúchos que enfrentou distâncias e adversidades e que se encantou pelas terras acrianas
foi exatamente o militar Plácido de Castro, que se desiludiu com as questões políticas do seu tempo porque defendia eleições diretas para Presidente lá nos
idos de 1899.
Problemas políticos do Rio Grande do Sul levaram Plácido de Castro, um homem inquieto, à procura
de desafios para a fronteira do Brasil com a Bolívia,
onde foi tentar a sua sorte como medidor de terras.
Encontrou naquela região um terreno fértil na questão
de uma disputa territorial.
O Ciclo da Borracha deu importância ainda maior
à região, e trabalhadores brasileiros foram se fixando
nas terras de fronteira. Não demorou muito para que
os impasses de posse de terras iniciassem com a Bolívia, que alegava invasão por parte dos brasileiros.
Os seringueiros que foram para a região, representando todas as partes do Brasil, resolveram decretar
a independência, criando o Estado do Acre em 1899,
que foi, mais tarde, dissolvido por tropas do próprio
Governo brasileiro.
Plácido de Castro, corajosamente, resolveu agir.
A experiência militar que trouxera dos confrontos do
sul ajudou o gaúcho a reunir combatentes, e um movimento armado iniciou-se pela posse da região. Sucessivas batalhas pareciam apenas ensaios para uma
revolução final, envolvendo mais de 30 mil homens,
liderados por Plácido de Castro, que venceu tropas
bolivianas e que proclamou, definitivamente, o Estado
independente do Acre. Plácido tornou-se, com isso, o
Presidente do novo país.
Mais tarde, em 1903, a postura do Governo Federal brasileiro mudou, e, a partir de negociações do
Ministro das Relações Exteriores, o patrono da diplo-
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macia brasileira, o Barão de Rio Branco, o Acre foi
anexado ao Brasil. De território brasileiro, o Acre foi
elevado à condição de Estado, no dia 15 de junho de
1962, pelo então Presidente, o gaúcho João Goulart.
Da história recente, que conta a formação do
Estado do Acre, posso lembrar alguns dos acrianos
que ajudaram a escrever os nossos dias de hoje. Um
Estado que reuniu brasileiros de diferentes pontos do
nosso País com o primeiro objetivo de extrair a borracha hoje tem representantes em diversos setores da
sociedade.
Lembro aqui um dos filhos ilustres da cidade de
Xapuri, militar e político de destaque, meu amigo, ex-Ministro, ex-Senador, Jarbas Passarinho. Ex-ministro
do Trabalho, da Educação e da Previdência Social durante o regime militar e depois Ministro da Justiça do
período democrático.
Da política, vou para a Medicina. Adib Domingos
Jatene é acriano, também de Xapuri, médico, professor universitário e cientista. Já ocupou cargos públicos como o de Secretário Estadual de Saúde, em São
Paulo, e Ministro da Saúde dos Governos de Fernando
Collor e Fernando Henrique Cardoso.
Fui testemunha ocular da história, quando Jarbas
Passarinho, acriano de Xapuri, convidava o conterrâneo Adib Jatene para integrar o governo à época –ele,
Ministro da Justiça de Fernando Collor. Foi o primeiro
Ministro da Saúde a defender a CPMF e, hoje, ele faz
uma revisão histórica, porque aquela não foi a finalidade pela qual ele criou a CPMF. O desvirtuamento o
deixou entristecido. Um grande brasileiro de que nós
todos nos orgulhamos muito. Eu estava lá presente.
O Acre produziu também talentos para a televisão.
A festejada novelista Glória Perez, que revolucionou
o folhetim televisivo no Brasil, nasceu na capital Rio
Branco. Lembro também o trabalho do ex-Senador e
hoje Governador do Acre, Tião Viana, autor do projeto
de lei que regulamenta a Emenda nº 29, que fixa em
10% o percentual mínimo a ser investido na área de
saúde pela União para os Estados e os Municípios.
Não conseguimos avançar muito, mas o seu trabalho
ficou marcado nesta Casa, e nós vamos continuar essa
luta, caro Governador Tião Viana.
Na semana em que discutimos aqui o desenvolvimento sustentável da Rio+20, quero lembrar outra filha
da cidade de Rio Branco que tanto tem trabalhado pelo
Brasil. Ambientalista, historiadora e política, Marina Silva, ex-Ministra do Meio Ambiente, é outro exemplo de
liderança desse Estado em defesa da natureza e dos
povos indígenas, parte importante da comunidade do
Acre. Aliás, de novo, fui testemunha da história, porque eu estava em Washingtown quando o Presidente
Lula, recém-eleito, fez um roteiro de visitas, no primei-
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ro contato com o Presidente dos Estados Unidos, e
anunciou – a primeira Ministra da equipe do primeiro
governo de Lula a ser anunciada – Marina Silva. Ela,
claro, foi um nome muito festejado pelo prestígio que
desfrutava no cenário internacional na área ambiental.
Em algumas questões, tenho algumas divergências, pelo radicalismo da Ministra Marina Silva, pela
forma com que encaminhou a questão do Código Florestal, não dando, eu diria, atenção e não tendo respeito
ao Relator do Código, o Deputado Aldo Rebelo, mas
eu respeito, por ser uma democrata, a forma como ela
agiu, porque isso é um direito do cidadão. E a percepção histórica e ambientalista da Ministra Marina Silva
lhe dava também esse direito.
Respeito à natureza, mas com olho no desenvolvimento sustentável, foi o que conduziu o trabalho de
outro acriano, nosso colega, Presidente desta sessão,
Senador Jorge Viana, que, na relatoria conjunta com o
Senador Luiz Henrique da Silveira, elaborou o Código
Florestal. O que foi feito aqui, no Senado, representa,
sem dúvida, um avanço na relação da produção agrícola e o meio ambiente com sustentabilidade.
Como um dos Estados da região amazônica, o
Acre tem papel relevante no equilíbrio da região que
representa o pulmão do Planeta.
O respeito ao meio ambiente aliado ao aumento
da produção agrícola é um dos principais desafios da
humanidade, e, quando se fala da região amazônica,
o valor desse equilíbrio é ainda maior, e o Acre é um
dos Estados que possuem o histórico mais relevante
em ações de programas para a sustentabilidade.
Destaco, aqui, o programa de desenvolvimento
sustentável do Acre, já considerado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento como um modelo
para outros países. O objetivo geral desse programa
é a melhoria da qualidade de vida da população e a
preservação do patrimônio natural, visando a um longo
prazo. A política florestal foi fortalecida, houve aumento de manejo florestal e de unidades de conservação
e florestas públicas, os produtores rurais receberam
ajuda técnica para diminuir queimadas e facilitar o escoamento da produção.
Estado, sociedade e governos trabalham juntos
na gestão dos recursos naturais, sem resultar em prejuízos para as famílias que dependem da agricultura
para viver e sobreviver. Houve a redução de custos de
transporte e o aumento do acesso à energia elétrica,
ou seja, a simplicidade e a importância do trabalho
agrícola estão muito bem representadas nessa região tão próspera e com uma história tão bonita, tão
jovem sendo.
O Brasil cresce e tem, em Estados como o do
Acre, não apenas o pulmão verde, as raízes brasi-
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leiras, mas a representação do quanto é importante
trabalhar pelo equilíbrio entre a natureza e o homem,
o desenvolvimento das cidades e a manutenção das
raízes de um povo na área rural.
Em tempos de Rio+20, vale dizer que o Acre não
é tão distante assim. Se olharmos com a visão ambientalista, o Acre é o centro do Planeta.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Eu quero
cumprimentar V. Exª, que, como jornalista competente,
conhece como poucos o Brasil, especialmente a ligação
de muitos gaúchos com a história do Acre.
É uma honra para nós, acrianos, recebermos
o seu discurso, numa sessão especial, já que V. Exª
também é uma das mais atuantes Senadoras desta
Casa. Ajudou-me muito na condução de um debate
muito difícil, que envolve tantos interesses, como o
Código Florestal. Ajudou-nos na solução sempre pensando no Brasil.
O discurso de V. Exª honra a história acriana e
a celebração desses 50 anos da criação do Estado.
Muito obrigado, Senadora.
Convido, agora, para fazer uso da palavra, pela
Liderança do PT, o Senador Wellington Dias, ex-Governador do Piauí, também um amigo do Acre e um lutador
pelas causas da Amazônia e do Nordeste brasileiro.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Agradeço-lhe.
Em primeiro lugar, saúdo os não presentes; saúdo
todo o povo do Acre, os que moram no Acre e os que
moram em outras partes do Brasil que, sei, têm muito orgulho de seu Estado; saúdo o nosso Presidente,
Senador Jorge Viana, e o parabenizar pela iniciativa
desta sessão com os demais Parlamentares do Acre;
Ministro Ilmar Galvão; Senador Anibal Diniz; Senador
Sérgio Petecão, sei do empenho da bancada do Acre
aqui nesta Casa, sempre aguerrida e presente na discussão dos principais temas desta Casa; meu querido
Senador e Governador Tião Viana, é um prazer enorme
recebê-lo aqui em sua Casa; meu querido Governador
Binho Marques, com quem tive o privilégio de partilhar
os desafios de governar na mesma época, uma parte
com o Jorge, e a outra com o Binho, o Arnóbio Marques; saúdo o Senador Nabor Júnior; saúdo o Prefeito
Angelim. Em nome deles – acho que a Mesa está um
pouco machista –, saúdo todas as mulheres, todos os
homens e todas as autoridades presentes.
Tive o privilégio de visitar, pela primeira vez, o
Acre, em 1984, época em que militava como sindicalista da Caixa Econômica Federal, pois havia, ali,
uma política de fechamento de agências espalhadas
em todo o Brasil. Tivemos uma campanha salarial não
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resolvida, com demissões espalhadas em todo o Brasil, e eu era da coordenação nacional do movimento
sindical bancário pela Caixa e para lá me desloquei.
Depois, tive a oportunidade de visitar o Acre,
em 2001, à época, como Deputado Federal e, mais
à frente, já no Governo Jorge Viana, ocasião de vista
do Presidente Lula.
Recentemente, a convite dos Parlamentares pelo
Acre, lá estive para tratar do pré-sal, ano passado, e
de outros temas, como a política sobre dependência
química, onde tive o privilégio de não só voltar a conhecer as novidades de Rio Branco, as novidades da
nossa capital. Infelizmente, não foi possível ir a outras
cidades, como gostaria. Lá atrás, tinha conhecido outras cidades.
Mas estou aqui, neste instante, pelo Partido dos
Trabalhadores, mas também representando o nosso
Líder, Walter Pinheiro, e também pelo meu Estado o
Piauí, e elo Nordeste brasileiro, Nordeste esse que
teve também o Acre recebendo muitos dos seus filhos, ajudando na construção dessa parte preciosa
do nosso Brasil.
Eu nasci em março de 1962, o mesmo ano em
que o território do Acre era reconhecido à condição
de Estado nacional. Portanto, o Acre é muito jovem, e
eu também, muito jovem. Então, é um privilégio muito
grande participar desta sessão comemorativa.
O que me impressiona no Acre?
Primeiro, o carinho com que trabalha e o respeito
aos nativos. Eu sou indiodescendente e sei as dores
que vivenciamos os primeiros povos deste nosso País.
Claro que nós, brasileiros, normalmente olhamos a história do Brasil para 1500, alguns até um pouco antes,
porque se reconhece a visita de outros portugueses,
espanhóis, enfim, antes do Pedro Álvares Cabral, mas
é como se o Brasil tivesse começado há 500 anos, há
500 e poucos anos. E o fato é que a gente não pode
desprezar toda uma história anterior,de tantos anos.
Lá no meu Estado, na mais antiga e completa biblioteca da pré-história, na serra da Capivara,
comprova-se que, certamente no Brasil, 30 mil, 50
mil, talvez mais anos atrás, já tínhamos a presença
de homens e mulheres que chamamos de índios há
bastante tempo. E o Acre descobriu mais cedo, dentro
da Amazônia, dentro do Brasil, uma forma decente de
tratar a natureza.
Eu destaco aqui o mais famoso dos seus líderes,
o Chico Mendes. Sei que são muitas as lideranças,
algumas que colocaram a sua vida em jogo para que
o Planeta, para que o Brasil pudesse discutir uma alternativa de desenvolvimento que levasse em conta
não só a cultura, os costumes, mas o respeito a toda
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a natureza, aos animais, aos vegetais. E, para isso, o
Acre é uma grande escola.
Eu louvo aqui toda comemoração. Sei que por
trás desses 50 anos há muita luta, mas eu não posso
deixar de ressaltar esta: a luta para que a gente tenha,
no Acre, no Brasil e no mundo, um desenvolvimento
que hoje, na Rio+20, nós estamos debatendo. O que
é mesmo esse tal de desenvolvimento sustentável?
Há muitas interpretações sobre o desenvolvimento
sustentável.
Eu quero, assim, dizer do orgulho que tenho de
ver, desde 1984, quando fui lá pela primeira vez, os
avanços que foram possíveis no nosso Acre, desde
o tempo de Território, mas principalmente nesta fase
de Estado. Mas permitam-me, dentro disso, falar da
forma com que se trabalha um desenvolvimento ali,
olhando as reais necessidades do ser humano para
ter qualidade de vida.
Meu querido Tião, você não imagina... Permitam-me aqui, com todo o carinho por todos os partidos,
dizer do orgulho que temos pelo trabalho encabeçado
– sei que com outros partidos também – pelo Partido
dos Trabalhadores. É a mais antiga experiência que
temos de governo estadual, inclusive de governos
consecutivos, o que não é fácil. Sei das dificuldades
que tem para ser novidade, para as inovações, enfim,
para mostrar o novo.
São coisas simples. São coisas que, olhando para
outras regiões do Brasil, talvez para o Rio Grande do
Sul, talvez para São Paulo, podem parecer algo que
não tenha a mesma prioridade. Mas tive lá o privilégio
de ver o lançamento do programa que pretende, com
asfalto, com calçamento, enfim, urbanizar todas as cidades, todas as ruas. Isso é algo espetacular diante
daquilo que a gente vê nas fotografias mais antigas, as
imagens com a falta de urbanização, os desafios das
enchentes, como a que foi enfrentada no último inverno. Então é saneamento. Não se trata só ali de uma
operação de obras de calçamento, mas de saneamento olhando para os desafios de conviver em harmonia
com a natureza, ao lado de rios, riachos, enfim, áreas
de escoamento. Aquilo me impressionou.
Há o carinho na área de saúde, de ter um sistema. Poderia falar do hospital. Esses dias estive com a
esposa do meu querido Lauro Campos, a D. Oraida,
que dizia do orgulho de ter ido lá. Tenho o privilégio
de ter lá a sua filha, a Isabela, com sua experiência,
trabalhando comigo. E ali ela disse o quanto ficou impressionada de ver aquele trabalho, na inauguração
do hospital. Mas citaria para todo o Brasil o quanto se
pensa esse lado humano. Fizemos visita a uma UTI
domiciliar de tantas outras já implantadas. Com a UTI
domiciliar, alguém que, por alguma situação de saú-
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de ou acometido de uma doença – no caso, era uma
paralisia –, viveria, provavelmente, os anos restantes
da sua vida numa UTI de hospital, num ambiente de
hospital; mas, com aquelas instalações, poderia conviver com seus vizinhos, com a sua família. Aliás, esse
paciente que visitamos – acho que isso é simbólico –
veio a se casar em casa, numa UTI, podendo receber
visita ali, onde as pessoas são treinadas.
Digo isso porque, muitas vezes, quando a gente
é Prefeito, quando a gente é Governador, quando é de
governo, quando é de oposição, quando é Parlamentar, quando é do setor privado ou quando é do setor
dos trabalhadores, a gente valoriza muito a coisa das
obras de concreto, de cimento, enfim, mas, do ponto
de vista humano, a obra mais importante é aquilo que
podemos fazer para a felicidade humana. E é esse
olhar que se destaca no Estado do Acre. Assim, quero
dizer que cada coisa feita ali é feita com muito carinho.
Não posso deixar de destacar também o trabalho da nossa companheira Marina Silva, com todas
as lições que ela dá. E acho que é importante para o
mundo ter pessoas com posições firmes anos-luz à
frente para que a gente, que está mais atrás, possa
também dar passos para a frente. É assim que funciona a humanidade.
Em nome do Partido dos Trabalhadores, quero
saudar cada um dos filiados e cada um dos membros
de todos os partidos no Acre, seja de quem é Governo,
seja de quem é da oposição, porque é assim que se faz
acontecer a democracia e que se fazem os avanços.
Meu querido Jorge Viana, tive o privilégio de
aprender muito com você. Quando tomei posse... Aliás, quando terminou a eleição, ainda antes de tomar
posse como Governador do Piauí, a primeira visita que
fiz, para beber da experiência, foi ao escritório do Acre
aqui, em Brasília, onde você me recebeu, com toda a
sua equipe, e onde tive a oportunidade de aprender
sobre muitas coisas que pude implementar, com a minha equipe, no Estado do Piauí.
Também tive o privilégio de conhecer o Binho, o
Raimundo Angelim, o Anibal, torcedor do nosso Rio
Branco Esporte Clube. Tive o privilégio de participar de
uma festa comemorativa, o aniversário do Rio Branco
Esporte Clube, e minha mulher vai saber agora que fui
lá e que dancei até altas horas da madrugada, porque
o povo lá gosta de dançar.
E, de tantas coisas boas tem o Acre, na cultura,
no esporte, no seu desenvolvimento, enfim, nos seus
exemplos na área da política, da sua história, da sua
lutam quero destacar uma coisa simbólica, que se parece muito com a mistura da cultura indígena com a
cultura nordestina e africana: a baixaria. A baixaria é
um cuscuz com ovo e carne moída. Que coisa mara-
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vilhosa! Que coisa maravilhosa! E cura ressaca, hein!
Dou aqui a receita.
Então, quero dizer a todo o povo acriano que a
Bancada do Acre, aqui, tem pelo menos quatro Senadores. E quero ter o privilégio de somar-me ao Anibal,
ao Jorge e ao Petecão nas causas que são de interesse do povo acriano. É um orgulho do povo brasileiro.
Como sou lá do Piauizinho também, sei da dificuldade, pela concentração muito forte dos meios de
comunicação no nosso País, principalmente em São
Paulo e no Rio de Janeiro. É ali onde estão todas as
redes de televisão nacionais, as revistas. Acho que
isso não permite ao Brasil conhecer o Acre como ele
é. Como sou lá do Piauí, e vivemos a mesma situação, faço questão de vir a este encontro e de partilhar
deste momento.
Que Deus abençoe o povo do Acre! E muitas
vitórias, porque é um pedaço do Brasil que é orgulho
do povo brasileiro.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Muito obrigado, Senador Wellington Dias, V. Exª que
honra também a nossa Bancada do PT e esta Casa e
que tem uma experiência exitosa como Governador do
querido Estado do Piauí, soma-se à fala da Senadora
Ana Amélia, já que o Rio Grande do Sul nos emprestou, talvez, o mais importante líder do mais importante
movimento, que foi a Revolução Acriana Plácido de
Castro, mas os nordestinos é que deram a base da
cultura do nosso povo, a nossa história. Então, todos
nós, acrianos, somos nordestinos também. Obrigado.
E V. Exª não só se comprometeu com a história
de dançar até mais tarde, como comprometeu também
nosso colega Senador Anibal Diniz. Lamentavelmente,
infelizmente, eu não estava até as altas horas, dançando nessa festa.
Eu queria cumprimentar e agradecer a presença
da D. Ivete Magalhães, que é filha do ex-Governador
Valério Magalhães. Também queria dizer da satisfação de termos aqui o ex-Deputado Osmir Lima, que
expressa como ninguém nesta sessão a presença de
todos os que lutaram pela autonomia do Acre, para
transformar o Acre em Estado. Muito obrigado, ex-Deputado Osmir Lima.
E, agradecendo aos dirigentes de órgãos de imprensa do Acre, também queria cumprimentar todos os
jornalistas que, ao longo desses anos... Há, inclusive,
um episódio muito expressivo. Ao longo de toda essa
história, o Acre sempre teve grandes jornalistas; assim, cumprimentando o decano – permita-me chamá-lo
assim, Elson –, o jornalista acriano Elson Martins, e
talvez o mais novo deles aqui presente, o Tiago Martinello, na pessoa dos dois quero cumprimentar todos
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que estão no Acre e os que nos honram com suas
presenças aqui.
De maneira muito especial, quero agradecer ao
Lauro Santos, que é neto do Guiomar Santos, que, de
fato, é o pai do Acre Estado, além de ter sido um dos
mais importantes e influentes políticos do Acre.
Agradeço também a presença do Prefeito de
Senador Guiomard, o Prefeito James; também cumprimento a Regina Lino, o Beto Lino, a Drª Terezinha
Lavocat, a Maria Alice. Na pessoa delas, externo o
nosso sentimento de gratidão e de o reconhecimento
da luta das mulheres acrianas na transformação do
Acre Estado.
E para fazer uso da palavra, pela Liderança do
PSD, convido o Senador acriano Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Jorge
Viana, queria saudar toda a Mesa, que faço questão de
nominá-la, porque é uma honra muito grande participar
desta sessão solene. Eu fazia uma pergunta ao Ministro Ilmar sobre uma curiosidade – ele que conhece o
mundo todo –, se este Parlamento está entre os mais
bonitos do mundo. Ele me dizia que sim, que o Senado tem um dos espaços mais bonitos do mundo. Para
nós, acrianos, é motivo de muita satisfação – para este
grupo todo de amigos, pessoas do Estado – comemorar esta data tão nobre: os 50 anos de emancipação
política de nosso Estado.
Eu queria saudar o nosso ex-governador Nabor
Júnior, ex-Senador, tarauacaense, uma pessoa que
fez muito pelo nosso Estado. Devemos muito a esse
homem. Saúdo o Senador Anibal Diniz, pessoa pela
qual tenho um respeito e um carinho muito grande,
temos uma boa relação aqui no Senado. Divergimos
muito, mas é importante, este Parlamento é para isso.
Mas o Anibal é uma pessoa que sempre me respeita.
Queria saudar o Governador Tião Viana, ex-Senador,
que fez um belo trabalho nesta Casa. Cumprimento o
Ministro Ilmar Galvão, um baiano que gosta muito do
Acre. O Acre é assim: muitas pessoas fazem a opção
de morar ali e de dizer que são acrianos de coração, e
o Dr. Ilmar é um desses. Saúdo o ex-governador Binho
e também o Prefeito de nossa Capital, Raimundo Angelim. Queria cumprimentar, na pessoa do Binho, do
Angelim e do Prefeito James Gomes, já citado pelo Senador Jorge Viana, todos os prefeitos de nosso Estado.
Queria cumprimentar o Juracy, Presidente da Câmara
de Vereadores da nossa cidade, a capital, e, em nome
dele, cumprimentar todos os vereadores do Estado.
Esta é uma sessão importante, que está sendo
transmitida pela TV Senado e, com certeza, há muitos
vereadores nos Municípios assistindo a esta sessão.
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Quero saudar a Senadora Ana Amélia pelo belo
discurso, agradecendo as palavras dirigidas ao povo do
Acre, e ao amigo Senador e ex-governador Wellington.
Gostaria de chamar a atenção do Senador Wellington,
que já teve o prazer e a felicidade de provar da baixaria do Acre, para o seguinte: não sei onde ele comeu
baixaria, mas faltou um ingrediente fundamental. Eu
estava ao lado do ex-governador Binho, e ele me dizia: “O senhor comeu o ovo, o pão de milho e a carne
moída, mas faltou o cheiro verde.” Aquela pitadinha
de cheiro verde que se põe em cima do pão de milho
– aquele é o toque gourmet, não é, Binho? –, o toque
francês que o acriano deu à nossa baixaria.
Eu vou procurar ser bem breve e, por isso, peço
desculpas ao Sávio, meu assessor, que fez um discurso
muito longo. Acho que ele combinou com o assessor
do Anibal, porque os discursos ficaram praticamente
iguais e, então, não vou fazê-lo – esse pessoal agora vai buscar informações nesse tal de Google e sai
quase tudo igual! Então, não vou fazer esse discurso
do Anibal, mas seguir a orientação que recebi ontem
numa conversa com amigos.
Estava conversando com o Luiz Calixto – já não
é boa coisa, uma orientação dele –, e ele me dizia que
nós não podemos falar da história recente, dessa bela
história do Acre, passando uma borracha no passado.
Ele dizia: “Petecão, o Acre hoje vive bons momentos,
e isso é verdadeiro, mas nós não podemos nos esquecer de pessoas que dedicaram suas vidas, que
fizeram muito pelo nosso Estado”. Então, eu vou aqui
atender ao pedido com a orientação da minha amiga
Alice, que me deu uma relação de pessoas. Eu vou
tentar fazer uma falinha aqui citando essas pessoas,
porque acho que é o mínimo que a gente pode fazer,
um reconhecimento, citar essas pessoas que deram
parte de suas vidas, dedicaram-se.
A TV Senado esteve em meu gabinete na semana passada, uma equipe grande – tomei até um susto quando cheguei ao gabinete, havia lá muita gente.
Tenho procurado dar um carinho e uma atenção muito
grande à TV Senado, porque é através dela que nós
chegamos lá no Estado. Chegamos hoje na capital através da TV Senado, através da Rádio Senado também.
Ela é muito importante, principalmente para mim, que
sou de oposição e tenho esse espaço generoso pela
TV Senado e Rádio Senado.
Mas, quando a equipe chegou ao meu gabinete,
o pessoal me parabenizou, parabenizou o Governador
Tião Viana pela beleza da nossa cidade, ao Prefeito
Angelim, pela limpeza da cidade. E eu, como oposicionista, perguntei se eles tinham conhecido Rio Branco
todo; ele conheceu o centro da cidade muito bonito – e é
verdadeiro isso –, mas nós temos uma Rio Branco que

10

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

é preciso ver como um todo, nós temos uma cidade que
tem dificuldades; apesar do esforço do Prefeito, apesar
do esforço do Governador, nós temos dificuldades. E
eu fazia um relato aos amigos da TV Senado, se eles
tinham tido o prazer também de conhecer. Porque eu
sou acriano, eu sou o famoso acriano do pé rachado.
Senador Wellington, eu nasci na Seis de Agosto – é o
bairro mais antigo de Rio Branco –, morei no Triângulo; depois, morei na Cohab do Bosque e, hoje, moro
na Isaura Parente. Hoje, eu estou chique, realmente
eu avancei e já estou na Isaura Parente, mas eu nasci na Seis de Agosto, nasci no segundo distrito, bairro
humilde da nossa capital. E a nossa capital é muito
bonita – é verdade –, mas eu perguntei ao pessoal da
TV Senado se eles tinham conhecido Taquari, Areal,
Cidade Nova, Santa Inês, Belo Jardim, os bairros de
Rio Branco, porque as pessoas moram nos bairros, é
lá que as pessoas residem, as pessoas não moram no
centro da cidade, nas ruas bonitas, as pessoas moram
nos bairros. E eles, inclusive, assumiram o compromisso comigo de voltarem ao Acre para que a gente
possa fazer essa visita. Visitar Rio Branco como um
todo, visitar o Acre como um todo.
Eu lembro que, no ano passado, próximo do Natal e Ano-Novo, eu recebi um telefonema, e estava em
meu gabinete com um amigo de São Paulo, Dr. Sérvulo,
que tem uma empresa de engenharia elétrica – ele é
irmão do meu amigo Fernando Melo – uma ligação da
Foz do Breu. De um telefone da escola, a professora
me ligava para fazer um pedido: “Deputado Federal –
na época eu era Deputado Federal – nos ajude para
que no Natal e no Ano-Novo nós possamos passar
no claro”. No claro é na energia. Olha o tamanho do
pedido. O Dr. Sérvulo chorou na minha frente e disse:
“Petecão, olha o que essa mulher está pedindo? Ela
quer passar o Natal e o Ano-Novo no claro.”
Eu estou citando isso, gente, porque é preciso
que a gente possa também falar um pouco do Acre
real, da situação que nós vivemos. É verdade que nós
tivemos grandes avanços; tudo que foi feito por esses
homens, o que foi feito pelo Jorge, o que foi feito pelo
Binho e o que está sendo feito pelo Tião Viana, mas
ainda existe muita coisa a ser feita no Acre. Eu tenho
procurado aqui, dentro das minhas possibilidades, dar a
minha contribuição, ajudar o meu Estado, esse Estado
que foi tão generoso comigo. Eu confesso a vocês, do
fundo do meu coração, eu nem em sonho imaginava
poder estar participando de uma festa. Nem sonhar,
eu nunca sonhei isso, não tive esse prazer de sonhar.
E, hoje, o povo do Acre me deu o prazer de viver este
momento, junto de pessoas como Nabor Júnior, que
tem toda uma vida, junto com o Governador do meu
Estado, junto com os Senadores, colegas Senadores
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de outro Estado, com a imprensa, que está aqui presente, pessoas da imprensa.
Com certeza, este discurso feito pela minha assessoria está muito bonito. E peço até desculpas aos
jornalistas, porque estou falando no meu estilo, o estilo Petecão. Talvez não agrade a alguns, mas é isso.
Eu fui eleito pelo povo do Acre para falar da realidade
do Acre, para tentar ajudar o meu Estado. Porque eu
não posso vir a esta tribuna dizer que no Acre está
tudo bem, está maravilhoso, que o Acre não precisa
de nada, que nós vivemos no melhor Estado do País.
Não, eu não posso! No momento em que eu tiver que
elogiar, vou elogiar sem nenhum problema, como já
fiz; no momento em que tiver que fazer as cobranças,
no momento em que tiver que fazer as críticas, pode
ter certeza de que vou fazer, porque esta Casa é para
isto; Parlamento, parlar, falar, para isso que eu fui eleito.
Tive um prazer muito grande, quando cheguei,
de conversar com a D. Terezinha Kalume. O meu pai é
de Xapuri e trabalhava em A Limitada, uma empresa
grande que havia àquela época em Xapuri. E o meu
pai era uma daquelas pessoas que adoravam Kalume,
porque foi um homem que deu oportunidade a ele de
trabalho. Trabalhava na limpeza de um barco grande
que eles tinham, que trazia, como se dizia lá no Acre,
o aviamento, os mantimentos, que, àquela época, eram
a pólvora, o açúcar, aquelas coisas, e levava os produtos, que eram a castanha e a borracha. E conversava, agora, com a D. Terezinha, e ela falava um pouco
dessa história, o que, para mim, é muito gratificante,
pois vivi um pouco dessa história, que, é lógico, foi de
muitas alegrias.
Tive o prazer de ser Deputado Estadual por três
mandatos e, dentro das minhas possibilidades, tenho
certeza de que dei uma contribuição para o meu Estado.
Fui eleito no governo Orleir, passei dois anos ajudando
aquele governador e, depois, por não concordar com
algumas atitudes, algumas decisões dele, juntei-me a
esse jovem que hoje já está de cabelo branco, o Jorge
Viana, que, à época, era novinho, para que montássemos a Frente Popular, que, até hoje, governa o nosso
Estado. Hoje não faço mais parte da Frente Popular, mas
me orgulho muito de tê-la ajudado. À época, quando
era um Deputado Estadual, saí do governo para, junto
com Jorge Viana, com Tião, com Marina, com Carioca
e com outros – cujos nomes até me desculpem de não
citar, mas era muita gente –, formarmos a Frente Popular. E foram momentos de muitas dificuldades por que
passamos no Acre. Tive o prazer, e sou grato à Frente
Popular por ter sido, por quatro vezes, Presidente da
Assembleia Legislativa do meu Estado – sou grato à
Frente Popular –, depois o povo do Acre também me
deu um mandato de Deputado Federal e, agora, mais
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uma vez, me deu um mandato de Senador, que tenho
procurado honrar muito aqui. Com certeza, tenho feito
um esforço grande.
Vou citar, aqui, o nome de algumas pessoas, para
poder atender ao pedido de amigos que disseram que
não podemos falar do presente, neste ato que deixa
pessoas felizes – como vi o pessoal da TV Senado feliz
– esquecendo de pessoas que deram uma contribuição.
Então, quero falar do governador, que não tive
o prazer de conhecer, Aníbal Miranda, que governou
de 5 de junho de 1962 a 1º de março de 1963. E aí
tivemos o Governo de José Augusto de Araújo, que
era do PTB, a partir de 1º de março de 1963. Depois,
tivemos Edgard Pereira de Cerqueira, que era do PSD,
de 25 de março de 1963 a 12 de setembro de 1966.
E aí veio o nosso querido e saudoso Jorge Kalume,
pessoa pela qual eu tinha um respeito e um carinho
muito grande, pela forma sempre brincalhona de tratar as pessoas, foi governador e foi prefeito também
da capital. Governou de 1966 a 1971. Depois, veio o
Francisco Wanderley Dantas, que era o nosso querido
Dantinha, que trouxe o pessoal do Sul, e nós temos
que agradecer, porque aí veio a mão de obra especializada, vieram algumas experiências. Lógico, vieram
alguns transtornos também, quando o pessoal veio e
implantou a pecuária no nosso Estado, mas nós temos
que agradecer ao Dantinha.
Depois, veio o Mesquita, cujo trabalho foi importante também no Acre, pois foi ele quem implantou
a agricultura, aqueles armazenamentos. Eu lembro,
naquela época do Dantinha, a Cageacre, aqueles armazéns eram entupidos de feijão, de farinha. Eu não
sei por que isso não acontece mais no Acre. Porque
eu lembro, ali na Campina... Quantas e, quantas vezes eu fui à Campina, e aqueles armazéns eram todos
cheios de produção. Nós temos que voltar a isso. Nós
temos que ver que essas coisas que deram certo, se
deram certo no passado, por que não podem dar certo agora? Têm que dar certo. Agora, nós temos muito
mais condição. E aqui nós temos que reconhecer o
trabalho do Mesquita.
Veio o nosso amigo também Joaquim Falcão
Macedo, que foi nosso governador de 1979 a 1983.
Aí, veio o ilustre Governador – o primeiro governador
eleito – Nabor Júnior. Veio a nossa Governadora Iolanda, a primeira governadora, que foi muito importante
para o nosso Estado. Veio Flaviano Melo, que hoje é
Deputado Federal.
E aqui eu queria, Presidente Jorge Viana, fazer
um registro – não sei se vale, mas eu vou registrar,
porque ele me pediu: ele não pôde estar aqui porque
está com sua saúde de certa forma debilitada, mas ele
pediu que eu registrasse isso e que pedisse desculpas
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pela ausência. O Flaviano foi uma pessoa que cumpriu
um papel muito importante como governador, como
prefeito da nossa capital, e é uma pessoa a quem o
Acre deve muito, muito mesmo.
Depois veio o Cadaxo, que foi de 1989 a 1991;
veio o nosso querido Edmundo Pinto, que foi assassinado, num episódio drástico que chocou todo o nosso
Estado, um governador jovem, era deputado estadual,
já veio ser governador, mas uma pessoa que também
tem um importante papel, tanto no Parlamento quanto no Governo do Estado, e amigo pessoal do nobre
Deputado Helder Paiva, foram vereadores juntos, em
Rio Branco, foram deputados estaduais, uma pessoa
de que não nos podemos esquecer. Veio Romildo Magalhães, que assumiu no lugar, e veio também Orleir
Cameli, em cujo governo eu entrei na política, em 1995,
quando me elegi deputado estadual pela primeira vez.
Em seguida, veio Jorge Viana, por dois mandatos – e
tive o prazer de participar desse governo do Jorge. Depois veio o nosso governador Binho Marques. Agora,
temos o Governador Tião Viana, que foi Senador, a
quem desejo possa fazer um bom Governo.
Eu sempre tenho dito que, acima dos interesses político-partidários, estão os interesses da nossa
população, estão os interesses do nosso povo. E nós
vamos divergir. E é importante que haja divergências.
Eu, pelo menos, não vou aceitar nunca, de forma alguma, essa mudança de horário. Porque nós tivemos
um referendo, e o povo do Acre se manifestou e vai ter
que ser respeitado. Vai ter que ser respeitado. Porque
no regime em que vivemos, a democracia, exige isso.
Se não agrada A ou B ou C, não é problema meu. O
problema é que o povo do Acre foi consultado, através
de um referendo democrático, e ele se manifestou dizendo que quer o horário de volta. Se vamos ter que
mudar o horário lá na frente para duas horas, três horas, quatro horas, vamos ouvir o povo de novo. E disso vou divergir, porque, no regime em que vivemos, o
regime democrático, eu não conheço um instrumento
mais democrático de que um referendo.
Quando fui eleito, o povo me autorizou que eu
viesse aqui representá-lo. E me deu um atestado:
“Você vai lá e representa o povo do Acre”. Quando o
povo vai a um referendo é uma democracia direta, é
o povo se manifestando. E você não respeitar? Então,
vou continuar cobrando aqui nesta Casa, mas sempre
respeitando a posição dos outros.
Eu tenho pedido muito ao Senador Anibal que
me ajude. Ele não tem ajudado, mas uma hora eu vou
convencê-lo, e ele vai ajudar, para que possamos fazer
valer esse referendo.
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Então, não quero me alongar muito, só quero
agradecer ao Senador Jorge Viana, que me concedeu
esta oportunidade de fazer uso desta tribuna,
E quero dizer ao Governador Tião Viana, aos demais Senadores, colegas, que estou aqui para ajudar.
Não sou problema. Sou uma pessoa que começou a
carreira política junto com a Frente Popular, conheço o
esforço que a Frente Popular tem feito para melhorar as
condições do meu Estado, mas, como um parlamentar
eleito pelo povo com 200 mil votos, pode ter certeza
o povo do Acre, que está assistindo pela TV Senado
e ouvindo pela Rádio Senado, que todos os dias em
que eu estiver aqui neste parlamento, é apenas com
intuito de ajudar o meu Estado. Não tenho nenhum
problema, nas vezes em que o Governador precisar,
nas vezes em que o Senador Jorge Viana, nas vezes
em que Senador Anibal precisar, que o Prefeito Angelim precisar, que o meu mandato, instrumento dado
pelo povo, precisar para que eu os ajude, podem ter
certeza que vou ajudar.
Agora, peço compreensão porque, quando tiver
que criticar, eu também vou criticar.
Obrigado, meus amigos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Cumprimento o Senador Sérgio Petecão pelo discurso
e lhe agradeço também pela participação nesta sessão
solene, em que estamos celebrando aqui, inclusive ao
vivo, pela Rádio Senado, pela TV Senado e pela TV
Aldeia, para todo o Acre, os 50 anos do Acre Estado.
Por convite nosso – e felizmente ele aceitou –,
o Senador, ex-Governador e honrado acriano Nabor
Júnior fará uso da palavra.
Antes, queria registrar a presença do ex-Ministro
Juarez Quadros e dizer que a querida Beth e Regina
Lino são filhas do ex-Governador Rui Lino. É muito
importante a gente fazer esse registro, pois se trata
de um político que também tem o nome inscrito na
história do Acre.
Senador e ex-Governador Nabor Júnior, é um
prazer ouvi-lo aqui. Eu, nesta condição que o destino
me permite, presidindo esta sessão especial, passo
a palavra para V. Exª para ocupar a tribuna do Senado Federal, uma Casa que o senhor honrou durante
muitos anos.
O SR. NABOR JÚNIOR – Muito obrigado, Senador Jorge Viana.
Sr. Presidente dos trabalhos desta sessão solene, Senador Jorge Viana, ex-Prefeito e ex-Governador
do nosso Estado; Exmo Sr. Governador Tião Viana, que
também honrou nosso Estado durante seu exercício
de doze anos como Senador; ex-Ministro do Supremo
Tribunal Federal, figura respeitada e amiga do povo do
Acre, Ministro Ilmar Galvão; Sr. Prefeito de Rio Branco,
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Raimundo Angelim, meu particular amigo, de família
tradicional do Município de Tarauacá; Senador Anibal
Diniz; ex-Governador Arnóbio Marques, filho de um
grande amigo meu, de saudosa memória, Arnóbio Marques, que era muito meu amigo; demais autoridades
aqui presentes; minhas senhoras e meus senhores,
relutei muito em aceitar o convite que me foi formulado, tanto pelo Senador Jorge Viana quanto pelo Governador Tião Viana, para fazer uso da palavra. Até em
tom de brincadeira, eu disse que estava sem preparo
físico para isso, porque estou afastado das atividades
político-partidárias e da vida parlamentar há quase 10
anos. Mas, depois, eu me contagiei pelo entusiasmo
dos oradores que me antecederam e cheguei à conclusão de que eu não poderia faltar com meu dever de
proferir algumas palavras aqui, para relembrar alguns
acontecimentos que resultaram na transformação do
ex-Território Federal do Acre em Estado.
Ressalto a participação marcante e decisiva do
ex-Governador, ex-Deputado Federal e ex-Senador
José Guiomard dos Santos, que foi o autor do projeto
que resultou na Lei nº 4.070, de 15 de junho de 1962,
que foi promulgada pelo Presidente João Goulart, naquela ocasião, e pelo Primeiro-Ministro Tancredo Neves – nós estávamos em um regime parlamentarista.
Houve um trabalho importante que eu gostaria
também de resgatar neste momento do ex-Deputado,
ex-Governador do Território e ex-Senador Oscar Passos.
É bom que se recorde aqui que o Senador José
Guiomard dos Santos, ainda quando era Deputado
Federal, quando o Congresso funcionava no Rio de
Janeiro, apresentou o projeto visando à transformação
do Acre em Estado. Ele contava com a oposição sistemática do Deputado Federal Oscar Passos. Na época
em que se disputavam as eleições para o preenchimento das duas vagas de Deputado Federal, a campanha política do Acre ficava centralizada neste tema:
Guiomard defendia a transformação do Território em
Estado, e Oscar Passos era contra. O Deputado José
Guiomard dos Santos fez uma série de pronunciamentos na Câmara Federal, mostrando a inconveniência
de continuarmos como Território Federal.
A figura jurídica chamada Território Federal é quase uma colônia da União Federal. Os Governadores
eram nomeados, nem conheciam o Acre, chegavam
lá para assumir o governo e, só depois, procuravam
conhecer a realidade do Estado e conhecer as figuras
mais tradicionais, os comerciantes, os seringalistas,
os funcionários mais destacados da Administração.
Então, ele fez uma série de discursos, mostrando a inconveniência de o Acre continuar como Território Federal. Oscar Passos era contra, alegando que o
Território não tinha condições de ser Estado por não
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ter a economia devidamente alicerçada para custear
o funcionamento da Administração.
Com a transformação do Território em Estado,
criou-se a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e outros
órgãos que faziam parte da estrutura política e institucional do Estado.
Oscar Passos, nas campanhas eleitorais, era
sempre contra a transformação do Acre em Território
Federal, mas, com a posse do Vice-Presidente João
Goulart na Presidência da República e com a renúncia
do Presidente Jânio Quadros, houve um acordo entre
o Deputado Guiomard e o Deputado Oscar Passos.
Se não tivesse havido essa concordância do Deputado Oscar Passos, o projeto não teria sido aprovado,
porque Oscar Passos era do mesmo Partido do Presidente João Goulart, era amigo pessoal do Presidente João Goulart, era conterrâneo do Presidente João
Goulart – ambos eram do Rio Grande do Sul. Então,
houve um acordo entre os dois Deputados para que
o projeto fosse aprovado no Congresso Nacional, na
Câmara e no Senado.
Havia a oposição sistemática também de um
Senador do Estado do Amazonas, o Senador Cunha
Melo. Esse projeto não teve uma tramitação mais rápida porque o Cunha Melo, que era líder do Governo
no Senado, era contra a aprovação da Lei nº 4.070.
Houve o apoio também indispensável e decisivo do Deputado Federal pelo Estado do Amazonas
chamado Jayme Araújo. Jayme Araújo foi Deputado
Estadual e, depois, Deputado Federal pelo Estado do
Amazonas. E foi ele o relator do projeto. Graças às
emendas que ele apresentou ao projeto, viabilizou-se
a sua aprovação. Então, devemos muito ao saudoso
– ele já faleceu – Deputado Jayme Araújo, que aperfeiçoou o projeto e que possibilitou sua aprovação no
Congresso Nacional.
No dia da sanção da Lei nº 4.070, na presença
do Senador Guiomard dos Santos e também do futuro
Senador pelo Acre, filho de Cruzeiro do Sul, Adalberto Sena, foi realmente ressaltado o aspecto de que
houve a participação e a concordância do Deputado
Oscar Passos.
Depois, com a aprovação da Lei nº 4.070, a Justiça Eleitoral marcou as eleições para outubro daquele
ano de 1962. Oscar Passos foi eleito Senador, e o Deputado Federal José Guiomard dos Santos concorreu
simultaneamente a dois cargos eletivos. Naquela época, a legislação eleitoral permitia que se concorresse
a dois cargos eletivos.
Eu estava lembrando isso há pouco tempo com
a Drª Terezinha Lavocat, que conhece bem a história
do Acre. Seu pai, inclusive, foi um dos chefes políti-
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cos mais proeminentes do Acre, o Sr. Jorge Lavocat,
que, depois, foi até Deputado Federal e Prefeito de
Rio Branco e que hospedava na sua casa o Deputado
Federal José Guiomard dos Santos.
Então, Guiomard concorreu ao cargo de Governador e de Senador, simultaneamente. Ele ganhou
para Senador e perdeu para Governador, tendo sido
eleito, naquela ocasião, o primeiro Governador constitucional do Estado do Acre, o saudoso Professor José
Augusto de Araújo.
Tive a felicidade também de concorrer a Deputado Estadual pelo meu Município de Tarauacá e fui
eleito Deputado Estadual, um pouquinho à frente do
tio do Jorge Viana e do Tião Viana, o também saudoso
Governador Joaquim Falcão Macedo. Naquela época, obtive 426 votos – imaginem! – e fui eleito Deputado Estadual, e Joaquim Macedo obteve 400 votos.
Ele foi Constituinte também, na primeira Constituição
estadual, como eu fui também. E fui Constituinte de
mais duas Constituições estaduais no Acre. Então,
Joaquim Macedo assumiu a Assembleia Legislativa,
por conta de um processo movido pelo antigo PSD de
Sena Madureira contra o Deputado José Akel Fares,
que não pôde assumir imediatamente o mandato e
só o assumiu posteriormente, depois da decisão do
Tribunal Regional Eleitoral, que, naquela época, funcionava aqui, em Brasília. Havia um Tribunal Regional
Eleitoral que funcionava em Brasília, com jurisdição no
Território Federal do Acre, tanto que, no dia da posse
dos Deputados estaduais, o desembargador que era
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral esteve em Rio
Branco para diplomar os Deputados estaduais e dar
posse à primeira Assembleia Legislativa Constituinte,
da qual fiz parte.
Então, eu queria apenas, nestas breves palavras,
fazer o resgate do papel importante desempenhado
pelo saudoso Senador Oscar Passos, que foi o primeiro
presidente do Movimento Democrático Brasileiro. Hoje,
pouca gente fala nisso, e Oscar Passos teve um papel
importante. Além do mais, ele foi Governador do Território Federal do Acre e foi o primeiro Presidente do
Banco de Crédito da Borracha. Foi ele quem organizou
o Banco de Crédito da Borracha, que dava apoio aos
seringalistas, naquela época, financiando a produção
de borracha e também comercializando essa produção.
Então, naquela época, havia garantia de financiamento, garantia de preço e garantia de comercialização
para a borracha produzida no Estado do Acre. Então,
Oscar Passos foi o primeiro presidente do Banco de
Crédito da Borracha.
Posteriormente, com a entrada do Brasil no conflito da Europa, da Segunda Guerra Mundial, ele também foi convocado, porque ele era coronel do Exército,
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para participar da batalha das Forças brasileiras na
Itália, sob o comando do Coronel Humberto de Alencar
Castelo Branco. Era o comandante do Oscar Passos,
que acho que era major na época. Castelo Branco era
o comandante das tropas da qual fazia parte o Major
Oscar Passos.
Está guardada nos meus arquivos uma cópia de
carta do General e posteriormente Presidente da República Humberto de Alencar Castelo Branco elogiando
o trabalho e a participação do Major Oscar Passos nos
campos de batalha da Itália.
Então, no final do meu modesto pronunciamento, quero destacar a importância desse fato histórico
para o Estado do Acre, que foi a promulgação da Lei
nº 4.070, de 15 de junho de 1962, que transformou o
ex-Território Federal do Acre em Estado membro da
Federação.
O Tratado de Petrópolis consolidou as transferências das terras da Bolívia para o Território Nacional,
com o fenomenal trabalho do Barão do Rio Branco. É
chamado de Tratado de Petrópolis porque foi assinado
na cidade de Petrópolis, pelo embaixador da Bolívia,
depois de negociação, em que o governo brasileiro
teve de indenizar a Bolívia em 300 milhões de libras
esterlinas, para a Bolívia concordar com a anexação
daquela área ao território nacional. Comprometeu-se
a construir a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, que
levou 20 anos para ser concluída. Ali morreram mais
de 20 mil pessoas naquela época trabalhando, principalmente pessoas da África, de Barbados e de outros
países da África, que foram trabalhar na Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré, que deu uma compensação
de terras para a Bolívia, no rio Beni, um afluente do
rio Madeira.
Então, considero o Tratado de Petrópolis o fato
histórico mais importante para o Acre. Por quê? Porque, não fora o Tratado de Petrópolis, hoje, nós não
seríamos brasileiros, nós não viveríamos em um Estado independente, como é o Acre hoje. Isso se deu
graças ao trabalho do Barão do Rio Branco.
Diga-se de passagem, Plácido de Castro comandou aquelas tropas e ganhou a batalha contra as tropas
da Bolívia. Quero ressaltar um aspecto importante: no
trabalho do Plácido de Castro com os seringueiros, em
que ele organizou o exército para combater as tropas
da Bolívia, houve um dos episódios mais marcantes,
que foi a ida do próprio Presidente da Bolívia, General Pando, para a frente de batalha, e ele foi derrotado
pelas tropas de Plácido de Castro. Mas aí o Governo
Federal, por meio do Presidente Rodrigues Alves, mandou o General Ferdinando de Carvalho ao Acre para
devolver as terras à Bolívia. O Governo Federal não
queria aceitar a incorporação das terras da Bolívia ao
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território nacional, tanto que mandou o General para
devolver as terras à Bolívia. Foi aí que entrou o trabalho diplomático do Barão do Rio Branco, o que resultou
na assinatura do Tratado de Petrópolis, no dia 17 de
novembro de 1903. Aí o Acre passou a ser Território
Federal e, posteriormente, em 1962, Estado-Membro
da Federação.
Quero cumprimentar, então, o Governador Tião
Viana, que, hoje, representa o povo acriano nesta solenidade, por essa efeméride tão importante, tão decisiva para a vida do povo acriano. Não fora o Acre ser
transformado em Estado, hoje não haveria uma universidade federal no Acre. Considero a maior conquista
do Acre Estado a criação da Universidade Federal do
Acre, porque antes lá só havia o curso primário. Por
exemplo, na minha cidade, Tarauacá, na época em
que eu morava lá, só existia curso primário na maioria
dos Municípios. Em Rio Branco, só havia curso até o
ginásio. Quem tinha posses mandava os filhos estudarem em Manaus, em Belém, em Fortaleza, no Rio de
Janeiro etc. Quem não tinha dinheiro concluía apenas
o curso ginasial.
Hoje, a nossa Universidade Federal já formou milhares e milhares de profissionais na área do Direito.
Vários juízes e promotores de Direito foram formados
pela nossa universidade. Ilustres advogados militam
no fórum de Rio Branco e no interior. Hoje, há também
cursos avançados da Universidade Federal do Acre
em vários Municípios.
Então, considero uma das grandes conquistas do
Acre Estado a criação e a consolidação da Universidade Federal do Acre, à qual, neste momento, presto
as minhas homenagens. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Muito obrigado, ex-Governador e ex-Senador Nabor
Júnior. Agradeço por V. Exª ter aceitado o convite de
fazer uso da tribuna, porque, com o discurso de V. Exª,
certamente fica mais completa esta sessão especial,
pelo testemunho de V. Exª, que é alguém que teve o
privilégio de viver os momentos mais importantes da
criação do Acre Estado.
Peço ao Senador Anibal que, por gentileza, assuma a Presidência desta sessão, para que eu possa
também manifestar-me da tribuna do Senado.
O Sr. Jorge Viana deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador proponente desta
sessão solene, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, convidados, não
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vou repetir – já tive o privilégio de presidir esta sessão
especial –, registrar a presença de tantas pessoas ilustres que fazem parte desses 50 anos de conquista do
Acre Estado, mas cumprimento a todos que estão na
Mesa, especialmente o Ministro Ilmar Galvão, o Governador Nabor Júnior, o Prefeito Raimundo Angelim,
o ex-Governador Binho Marques, meu parceiro, amigo, que me ajudou tanto, junto com Edson Cadaxo,
a governar por oito anos o Estado; o Senador Sérgio
Petecão; o Senador Anibal, que preside esta sessão;
e, de modo muito especial, o Tião, Governador do Estado, meu irmão, que se dedicou tanto a preparar pessoalmente, com ajuda de sua equipe, as celebrações
dos 50 anos do Acre Estado. Isso é muito importante,
porque nós estamos falando da história de um povo.
Com todo respeito, porque acho que esta sessão está completa, com as diferentes visões sobre o
nosso Estado, eu só quero aqui fazer um brevíssimo,
pequeno comentário, pelo qual espero que não tenha
que usar o art. 14, colega Petecão.
Eu sou filho de acrianos – pai, mãe e avô – e tenho muito orgulho, como ele. Todos nós somos acrianos nascidos no Acre. Há os acrianos que adotaram o
Acre e que são tão importantes quanto quem lá nasceu.
Mas, depois de ter nascido lá em Rio Branco, de ter
levado uma vida na rua, brincando, com minha mãe,
com meu pai, eu tive um privilégio. A vida me deu a
oportunidade de andar uma parte do mundo, como
também ao Senador Sérgio Petecão. Eu não achei,
até hoje, um lugar melhor para viver, para trabalhar e
para lutar do que o Acre. Para mim, é o melhor lugar
do mundo. Agora, é óbvio, o Acre é o melhor lugar do
mundo para mim por conta dessa história bonita, por
conta do seu povo e por conta dos desafios que temos
ainda a vencer daqui para frente.
Eu queria dizer que, nesse espírito, meu gabinete
fez um folder, que é uma maneira de nós registrarmos.
Cada um está recebendo, e vamos tentar distribuir um
pouco mais para nossos irmãos do Acre. Ele faz um
registro e tem uma foto histórica aqui de Guiomard dos
Santos, avô de Lauro Santos, que está aqui, com Dona
Lídia. E, ao lado – olha que coisa fantástica –, o Acre
nasceu nas mãos de João Goulart, Tancredo Neves,
como Primeiro Ministro, e, obviamente, o pai do Acre
Estado, que é Guiomard dos Santos.
O Senador Nabor Júnior abrilhantou esta sessão
ao trazer detalhes importantes do embate que se deu
e da luta que tivemos que vivenciar, que é parte da
história bonita do Acre, para que fosse criado o Estado
do Acre, em substituição ao Território.
Mas, Governador Tião Viana, Sr. Presidente Anibal Diniz, senhoras e senhores, quero cumprimentar
o Presidente Sarney. Ele acolheu imediatamente o
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requerimento assinado por mim, tendo como signatários Anibal Diniz e mais valorosos colegas. Mais do
que isso, o Senador Sarney criou as condições para
que pudéssemos realizar esta sessão especial; mais
do que isso, o Senador Sarney atendeu a um pedido,
uma solicitação nossa, e a equipe da TV Senado –
agradeço e cumprimento Fernando César Mesquita
–, com o apoio do Governador Tião Viana, elaborou,
realizou e exibiu ontem, na TV Senado, junto com a TV
Aldeia, um documentário sobre como se deu a transformação de Território para Estado no nosso Acre. Esse
documentário, certamente, vai ser repetido tanto pela
TV Aldeia como pela TV Senado, nos próximos dias.
A realização desta sessão especial no Senado
Federal tem um significado muito especial para todos
nós acrianos, porque foi aqui, no Congresso Nacional, que o Acre Estado nasceu. Esta sessão faz parte
da programação oficial dos 50 anos do Acre Estado,
preparada com tanto carinho pelo Governador Tião
Viana e sua equipe.
Sou um daqueles acrianos apaixonados pela história do nosso Acre. Aprendi desde muito cedo com meu
pai, Wildy Viana. Aliás, liguei para ele ainda há pouco.
Ele certamente está assistindo, ou pela TV Aldeia ou
pela TV Senado. Ele teve o privilégio de ter sido colega do Senador Nabor na Assembleia e na Câmara, só
não aqui no Senado, porque ele resolveu ir para casa,
e mandou o Tião, e, agora, mandou-me para tentar,
de alguma maneira, levar adiante o seu sonho de ver
o Acre prosperando. Aprendi com meu pai, Wildy Viana, a honrar a história de coragem, sacrifícios e atos
heróicos daqueles que deram a própria vida para tornar o Acre brasileiro, através de uma epopeia, que foi
a revolução acriana, uma luta indômita, que, desde
os confins da Amazônia Ocidental, enfim, do século
XIX e início do século XX, sacudiu nossa República,
que havia acabado de nascer. De fato, a saga do Acre
Brasil sacudiu a República, a saga de um povo que fez
da floresta a sua casa e da nacionalidade brasileira a
sua causa de vida.
Por isso, como bom acriano que é, meu pai fez
questão de nos dar para ler muitos livros – a mim, ao
meu irmão Tião, à Silvinha e ao meu irmão, em saudosa memória, Wildy –, os clássicos da nossa história,
como, entre muitos, a Formação Histórica do Acre, de
Leandro Tocantins. Lá em casa, o dever de casa era ler
os livros sobre a história acriana. E aí, meu pai, com
esse gesto, transferiu a paixão que ele sempre cultivou
pela história do povo acriano para mim, para o Tião e
para meus outros irmãos. O primeiro livro de Leandro
Tocantins foi O Rio Comanda a Vida, que foi escrito
com 21 anos. Está escrito que Leandro Tocantins é
paraense, mas ele nunca foi paraense. Ele nasceu no
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Pará, em Belém, e com nove meses foi morar em Rio
Branco, na foz do rio Muru. Então, como ele pode ser
paraense se, com nove meses, já estava no Acre, na
cabeceira dos rios? E o primeiro livro que escreveu foi
O Rio Comanda a Vida. Certamente, só alguém que
nasceu na foz e foi viver nas cabeceiras poderia escrever. Ele foi um profundo e, talvez, maior observador da
paisagem, dos costumes, da cultura do povo acriano.
Ele passou isso para a literatura e foi muito elogiado
por Carlos Drummond de Andrade e por Érico Veríssimo. Como Euclydes da Cunha, era um apaixonado
pela história do nosso Estado e do nosso povo.
No caso, a família de Euclydes da Cunha nos deu
– para o povo do Acre – um magnífico presente no dia
15 de junho passado: todo o seu acervo, composto de
documentos raros, fotografias originais e obras, algumas
inéditas. Isso tudo está em um acervo na Biblioteca da
Floresta, em Rio Branco. Cumprimento Marcos Afonso e todos que ajudaram a fazer uma das mais lindas
exposições, que é a exposição do acervo de Leandro
Tocantins, que está na Biblioteca da Floresta, em Rio
Branco, um acervo tão grandioso e primoroso quanto a
própria Amazônia que Leandro Tocantins, nosso maior
historiador, carregou dentro de si por toda a sua vida.
Não posso deixar de registrar também a grande
paixão, como falei ainda há pouco, que Euclydes da
Cunha tinha pelo Acre.
Deus me concedeu a honra de ser governador
do meu Estado exatamente quando o Acre completava 100 anos da Revolução Acriana, que foi o evento
fundador da nossa sociedade. Neste momento em que
o Acre completa 50 anos de autonomia política, tenho
a felicidade e o privilégio de ser Senador da República e poder falar desta tribuna, nesta sessão especial.
Sei, portanto, como deve estar se sentindo o ex-Senador que tanto dignificou esta Casa com seu trabalho e competência, o hoje Governador, meu irmão,
Tião Viana, quando celebramos o cinquentenário do
Estado do Acre. Certamente, ele tem a dimensão da
honra que é ser Governador do Estado, governador
eleito, na celebração do cinquentenário da nossa terra, que foi uma das mais importantes conquistas do
povo acriano obtida no Congresso Nacional, em 1962,
depois de uma dura batalha legislativa que certamente
o Osmir Lima conhece muito bem. E o Senador Nabor
Júnior já expressou a engenharia política da criação
do Acre Estado na condução e no enfrentamento de
dois grandes brasileiros Guiomard dos Santos, o pai
do Acre Estado, e Oscar Passos, que foi um dos maiores líderes da política da redemocratização do País.
Oscar Passos presidia o MDB no Acre, e, por
conta desses enfrentamentos políticos, também foi
derrotado, na presidência do MDB.
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Essas coisas fazem muito rica a história política
do Acre.
Como também Guiomar Santos, que criou o Acre
Estado, mas não conseguiu ser eleito o primeiro Governador do Acre. Quem foi eleito foi José Augusto de
Araújo, um acriano nascido pelo meio de Feijó e Cruzeiro do Sul, um jovem estudante, professor, talentoso, uma pessoa fantástica que, lamentavelmente, por
conta do regime autoritário, não pôde cumprir a sua
missão, que era também ali o nascedouro do real Estado do Acre, com a eleição direta do primeiro governador. Mas, de novo, foi interrompida e começou uma
nova luta pela redemocratização do nosso País e do
nosso Estado.
Senhoras e senhores presentes a esta sessão
especial, para compreendermos a importância deste
ato solene, proposto por mim, pelo colega e irmão,
Senador Anibal Diniz, e apoiado por outros colegas, e
generosa e carinhosamente abraçado por nosso Presidente José Sarney, é imprescindível compreendermos aqui o real significado do Território Federal para
a formação da República brasileira e, principalmente,
para o povo acriano. Eu queria destacar isso. Afinal,
não podemos nos esquecer que o Acre foi o primeiro
Território Federal da nossa história. Até à anexação das
terras acrianas ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis,
de 17 de novembro de 1903, não havia na legislação
brasileira qualquer menção a esse sistema. O Território
Federal do Acre foi criado em abril de 1904. Portanto,
é fato que o regime territorial foi criado de encomenda
para o Acre, em grande medida, devido à excepcional
riqueza proporcionada pela borracha, para depois se
espalhar pela Amazônia com a criação dos territórios
do Amapá, Rondônia e Roraima.
E o que pode, à primeira vista, parecer motivo
de orgulho, absolutamente não é. Vale ressaltar que
esse regime político, de forte viés autoritário, implantado no Acre, foi extremamente prejudicial para todos
nós acrianos. Pois vejam, com a criação do Território
Federal do Acre, nossos habitantes, que lutaram para
ser brasileiros, foram condenados a ser cidadãos de
segunda categoria em seu próprio País. Não podiam
ser votados ou votar em seus governantes, já que estes eram nomeados diretamente pelo Presidente da
República; e, dependendo do Presidente da República,
recebíamos maus ou bons governantes. Alguns eram
nomeados governadores do território do Acre apenas
para ganhar o título de governador, sem considerar
absolutamente nada das necessidades, dos sonhos
do povo acriano e daquilo que precisava ocorrer na
nossa terra.
Não tinha Poder Legislativo e, assim, não podia
estabelecer leis próprias à sua realidade. Não tinha
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Poder Judiciário, como todos os outros Estados da
Federação, ficando refém de uma Justiça distante,
como também não podiam arrecadar seus próprios
impostos. E aí está uma fonte, uma maneira, já que a
borracha era um dos principais produtos da economia
brasileira e mundial. Para se ter o controle centralizado sobre a produção da borracha, foi-se inventando a
figura do Território Federal, para que o Acre ficasse na
dependência direta do Governo Central.
Isso tudo, pasmem Srªs e Srs. Senadores e senhoras e senhores convidados, como prêmio pelos
acrianos terem lutado contra a dominação estrangeira,
sem nenhuma ajuda do Governo Federal, pelo direito
de serem brasileiros. Sem sombra de dúvida, essa foi
uma das maiores injustiças de toda a história republicana. Faço questão de falar isso porque esta é uma
sessão histórica, em que estamos virando as páginas
dos primeiros 50 anos do Acre Estado.
Mas o povo acriano nunca se conformou com
essa situação e mais uma vez foi à luta. As revoltas
autonomistas, Deputado Osmir, foram realizadas, a
primeira, em Cruzeiro do Sul, em 1910, terra de V. Exª
e de tantos bons acrianos; em Sena Madureira, em
1912; e, em Rio Branco, em 1918, ocasiões em que a
população – vejam só! – dessas cidades foi obrigada
a pegar em armas contra o autoritarismo dos governantes nomeados. Então, não foi uma questão simples.
Demonstraram claramente ao governo brasileiro a insatisfação acriana com essa triste condição.
E, mesmo com a grave crise da economia da
borracha, que se abateu sobre a Amazônia nos anos
20 e 30 do século passado, o movimento autonomista
não arrefeceu e, para manter viva a luta pela conquista dos mesmos direitos básicos de todo e qualquer
cidadão brasileiro, no início da década de 30, criou a
Legião Autonomista.
E foi em consonância com os anseios do povo
acriano que, em 1957, o Deputado Federal Guiomard
Santos apresentou um projeto de lei para elevar o Território Federal do Acre à condição de Estado autônomo
da Federação brasileira, num ato de grande sensibilidade deste que foi um dos maiores líderes políticos
da história acriana. Todos os Municípios acrianos formaram, então, os chamados Comitês Pró-Autonomia,
que revelavam o forte apoio popular à iniciativa de
Guiomard Santos.
Foram tempos memoráveis em que toda a sociedade acriana se envolveu em acirrados debates
pró e contra a autonomia política e administrativa do
Território. De um lado, Guiomard Santos, carregando a
histórica bandeira autonomista; e, de outro lado, Oscar
Passos – e eu faço questão de me prender aos fatos
que já foram relatados pelo ex-Senador e ex-Governa-
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dor Nabor Júnior –, que levantava questões de ordem
econômica para defender a necessidade de preparar
o Acre adequadamente antes de torná-lo Estado. Então, era um debate que tinha dois lados.
E há que se reconhecer a importância que esse
confronto de diferentes pontos de vista teve para o
aperfeiçoamento do projeto de Guiomard Santos. Penso não existir outra ocasião mais adequada para reconhecermos e ressaltarmos o fundamental papel do
Congresso Nacional nesse processo. Afinal, em nosso
regime republicano, cabe a esta Casa salvaguardar o
diálogo democrático entre os diferentes segmentos
da nossa sociedade – aliás, como fez aqui ainda há
pouco, colocando claramente suas opiniões, o Senador Petecão –, um diálogo que assume, muitas vezes,
contornos muito acirrados e até dramáticos.
Saúdo, portanto, Guiomard Santos, Oscar Passos, Océlio de Medeiros e tantos outros de diferentes
Estados que deram importantes contribuições para a
conclusão desse processo legislativo depois de cinco
anos de uma bela e exemplar tramitação.
Também não poderia deixar de agradecer e homenagear, em nome do povo acriano, o Presidente João
Goulart, que, apesar de ser do partido que até aquele
momento era contrário à criação do Estado do Acre,
numa demonstração de grandeza política e de pleno
espírito republicano, acatou a decisão do Congresso
e sancionou, juntamente com o Primeiro-Ministro Tancredo Neves, no memorável dia 15 de junho de 1962,
a Lei nº 4.070, que fez com que o Acre, que havia sido
o primeiro Território Federal da história brasileira, se
tornasse também o primeiro a ser elevado à categoria
de Estado. Estava, enfim, estabelecido o direito fundamental do povo acriano de determinar e conduzir seu
próprio destino.
Como acriano, eu não poderia deixar de confessar aqui meu grande orgulho por mais essa conquista
histórica, porque coube ao meu querido Acre quebrar,
mais uma vez, paradigmas e desigualdades injustificáveis do nosso País, tornando-se novamente um exemplo
que logo seria seguido pelos outros territórios federais
brasileiros. Por isso tudo, vale registrar que a nossa
luta seguiu por autonomia e por liberdades.
José Augusto foi eleito Governador e foi cassado
pelo regime militar, e seguimos na busca de liberdades
até 1982, quando o Senador Nabor Júnior foi o primeiro
Governador eleito após o regime de exceção no Brasil.
Senhoras e Senhores, afirmo que esta sessão é
muito importante porque ela é o reconhecimento do
Senado Federal e, através dele, do povo brasileiro, de
que este é um ano muito especial. Há exatamente 50
anos, o movimento autonomista acriano, finalmente,
vencia um dos maiores desafios de nossa história. Uma
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luta que deu continuidade aos sonhos da Revolução
Acriana e que serviu de base e inspiração também para
a luta dos povos da floresta nas décadas de 70 e 80,
que novamente colocaria o Acre em evidência, sendo
pioneiro nas discussões dos temas ambientais que
hoje, mais do que nunca, afetam o Brasil e o mundo.
Estamos, neste momento, sendo sede da Rio+20, o
mais importante evento que discute desenvolvimento,
pobreza e sustentabilidade no Planeta. Coincidentemente, eu não pude ir até agora à Rio+20 por conta
de estar diretamente envolvido com esta celebração
dos 50 anos do Acre Estado.
Tenho, assim, a grande satisfação de dizer, para
concluir minha participação nesta sessão, que, ao completar 50 anos, o nosso Estado chega à maturidade
social e política e tem um rumo claro e bem definido.
Inspirado na Revolução Acriana, na luta dos autonomistas e nos movimentos sociais do final da década de 80, dos quais tive o privilégio de paricipar,
um ousado e inovador movimento político conhecido
como Frente Popular, liderado pelo PT e tendo como
suas grandes referências Lula – um Presidente querido, apaixonado pelo Acre, a quem o Acre deve muito,
Luiz Inácio Lula da Silva – e Chico Mendes, fez o Acre
experimentar grandes mudanças administrativas e no
seu desenvolvimento.
Com o Governo da Floresta, em 1999, surgiu o
Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Acre, traduzido no conceito de Florestania e que, inspirado na
história do povo acriano e tendo como base a valorização da floresta, fez do Acre uma referência para a
Amazônia e para o Brasil.
Tive a honra de estar no nascedouro desse movimento junto com Tião Viana, com a nossa querida
Marina Silva, com o nosso Governador Binho Marques,
com o nosso Senador Anibal Diniz e com tantos outros
valorozos companheiros, que, estando aqui ou no Acre,
foram fundamentais, como bem citou o Senador Petecão, que esteve junto conosmo em uma parte dessa
batalha, ajudaram a fazer as transformações políticas e
a resgatar especialmente a autoestima do povo acriano.
Nós conseguimos, hoje, ter no Acre indicadores
sociais, ambientais e econômicos que começam a ser
referência na Amazônia, no Nordeste e no nosso País.
São conquistas que um processo democrático de muito trabalho político está alcançando. Mas temos ainda
muito a alcançar para melhorar plenamente a vida do
povo acriano.
Nesses 50 anos de Acre Estado, quem verdadeiramente está de parabéns, digo da tribuna do Senado, é o povo acriano, gente que construiu com muito
sacrifício, lutas e conquistas uma das mais belas e
singulares páginas da história do Brasil.
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Assim, Governador Tião Viana, Ministro Ilmar,
colegas Senadores Petecão e Anibal e nossos convidados, eu gostaria de concluir este pronunciamento,
repetindo uma pequena estrofe do nosso Hino acriano,
que foi escrito por Francisco Mangabeira, um grande
poeta brasileiro, secretário da revolução acriana, que,
talvez, imaginando as lutas futuras do Acre, tenha deixado um hino de nação, um hino que foi fonte de inspiração dos autonomistas e que segue sendo fonte de
inspiração para os desafios que o Acre há de vencer
ainda pela frente.
A estrofe é simples:
E ergueremos então destas zonas
Um tal canto vibrante e viril
Que será como a voz do Amazonas
Ecoando por todo o Brasil.
É com esse propósito que eu concluo minhas
palavras.
Com grande orgulho, nós trabalhamos, honramos
o nosso passado e, por isso, nós confiamos plenamente no nosso futuro.
Viva os 50 anos do Acre Estado!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Jorge Viana. Parabéns pelo
belíssimo pronunciamento!
Agora, com a palavra o Governador Tião Viana.
Aproveito também para agradecer a presença do
Juiz Federal Jair Facundes, que nos acompanhou com
toda a atenção ao longo desta sessão solene.
Com a palavra o Governador Tião Viana.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana.
O SR. TIÃO VIANA – Sr. Presidente, Senador
Jorge Viana; Senador Anibal Diniz, Senador Sérgio Petecão; ex-Governador Binho Marques; Prefeito de Rio
Branco, Raimundo Angelim; nosso Ministro do Supremo
Tribunal Federal, acriano de coração, Ilmar Galvão; ex-Governador, ex-Senador e ex-Deputado Nabor Júnior;
senhoras e senhores; Presidente do Poder Legislativo
do Acre, aqui presente, Deputado Helder Paiva; Presidente do Poder Legislativo municipal, Vereador Juracy;
representante do movimento autonomista das famílias
que construíram esses 50 anos do Acre, e até de antes dos 50; representante das instituições do Estado,
Dr. Sandro Barbosa, que representa o Ministério Público; os meios de comunicação aqui presentes; Tiago
Martinello, pelo sistema Gazeta de comunicação; Sr.
Narciso Mendes, pelo sistema SBT de comunicação e
pelo grupo Rio Branco; Sr. Ely Assem, que representa o grupo A Tribuna; Rede Amazônica, na figura do
Sr. Moreira; é uma imensa honra o Governo do Acre
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participar deste momento e trazer as considerações
que dizem respeito à história, ao tempo e àqueles que
escreveram cada página dos nossos últimos 50 anos.
A figura maior e mais elevada deste cenário é,
sem dúvida, José Guiomard dos Santos, o Major de
então, nomeado pelo General Dutra, que chega ao
Acre na condição de governador nomeado, mas que
traz uma mala cheia de ideais, traz uma mala cheia
de determinação ao trabalho e muda os paradigmas
da visão de habitação, desenvolvimento e trabalho no
Estado. Tínhamos, até aquele momento, um Estado
sem identidade; tivemos um processo revolucionário,
numa indefinição territorial; tínhamos um país que
não entendia os acontecimentos históricos do Acre e
a determinação do povo migrante nordestino, libanês,
português, da América caribenha, barbadianos, índios,
seringueiros, que estavam chegando ali, querendo a
identidade; tivemos uma vitória das insurreições e uma
revolução dirigida por Plácido de Castro, mas a busca
da identidade era uma longa caminhada; e tivemos –
como disse, no seu memorial, o Senador Jorge Viana
aqui – uma figura autoritária, colocada dentro das decisões brasileiras, que foi a figura do território.
O Acre foi a primeira grande vítima da figura autoritária, não democrática, dos territórios. Em 1921,
nosso Epaminondas Jácome, o primeiro governador
constitucional do Acre Território, tem a missão de levar adiante uma ideia de desenvolvimento pelo poder
central que nada mais era do que uma ideia de recolhimento fiscal injusto, sem a devida consideração com
os desbravadores, com os que ali escolheram como
destino da sua vida, com aqueles que tinham que afirmar um projeto de desenvolvimento social, econômico
e político para a região.
E, como muito bem lembrou o Senador Jorge
Viana, em recente pronunciamento no Senado, em
1910, os cruzeirenses estavam afirmando o movimento
autonomista; em 1918, Sena Madureira; nos anos 30,
Rio Branco. E aí vamos levando o movimento autonomista até a chegada de Guiomard dos Santos, que se
mostrava rebelde ao modelo autoritário e que não era
do tamanho da dimensão humana que merecia aquela comunidade migrante que buscava se afirmar ali; a
chegada do nordestino, na figura do “soldado da borracha”, para defender a aliança contra o nazifascismo,
para defender pontos determinantes da história brasileira na defesa das nações, na defesa de um ocidente
democrático, de um mundo democrático, que seguramente não encontravam eco, ainda, de compreensão
do Governo Federal.
Nosso querido Senador Nabor Júnior descreve
muito bem a rebeldia de Guiomard dos Santos, quando
dizia que a figura do Território expressava que o gover-
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nador que não tinha simpatia por qualquer dirigente
de comércio ou de empresa, este estava condenado
a não vender nada, estava condenado à falência. Era
um modelo autoritário.
Ele me descrevia, com sua história narrada, tão
bonita e tão lúcida, o que era um governador nomeado chegar, como nós tivemos em 1962, trazendo
todos os secretários de fora, nomeados por ele, sem
nenhuma consideração aos que tinham construído a
própria história dentro do Estado do Acre. Então, isso
tem que ser levado em conta, para mostrar o valor do
movimento autonomista.
Quando Tancredo Neves, conterrâneo de Guiomard dos Santos, do mesmo Estado mineiro, convence
João Goulart a confirmar a necessidade da aprovação
da Lei nº 4.070, quando nós tínhamos outros parlamentares envolvidos, a exemplo de Océlio de Medeiros e
tantos outros, buscando uma identidade, isso veio trazer
o reconhecimento de uma rebeldia histórica contida,
porque era de lamento, era de migração reversa, era
da volta ao Nordeste pela falta de ânimo, pela falta de
perspectiva, e isso remonta há muito tempo.
Se a volúpia do governo central era fiscal, não
era o que queriam aqueles migrantes. Aqueles queriam vida em comunidade, queriam o desenvolvimento,
queriam justiça social, queriam uma vocação constitucional e democrática para a nossa região. Em 1910, o
Acre detinha 97% da produção da borracha mundial.
Em 1928, o Acre detinha apenas 3,5% da produção
de borracha mundial.
E vem uma nova onda de importância na vida
econômica do Acre, na vida de quem estava ali, em
termos de valorização, que foi a figura do “soldado da
borracha”.
Cinquenta por cento morreram nos primeiros
anos em que chegaram, enquanto na guerra, dos que
foram como pracinhas, como convocados, menos de
6% morreram. Mas aqueles lá não tiveram o reconhecimento devido da história.
Tudo isso inspirou o movimento autonomista
dirigido por Guiomar Santos; tudo isso determinou o
reconhecimento a figuras históricas como a de Hugo
Carneiro e de tantos outros.
E aí fica uma lembrança do porquê da desconsideração com aquele Território. Cheguei a perguntar
a um grande historiador que estudava uma discrição
por parte do Governo central em não entender o valor
histórico das legiões libertárias do Acre, que começaram com José Carvalho, que terminaram com Plácido
de Castro e tinha a caminhada dos autonomistas pela
frente, se não seria porque nós tínhamos, ainda, a ferida aberta das relações com a Bolívia.
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Aí fica a dúvida: por que os que dirigiram a revolução nunca foram recebidos pelo Governo central
brasileiro? Por que Rodrigues Alves, um dos maiores
vultos da história da Velha República, não deu a consideração devida aos insurgentes, aos que estavam
afirmando a territorialidade do Brasil em seu cerco
final de fronteira? Por que isso aconteceu? Por que
Nilo Peçanha e Afonso Pena não deram a consideração que merecia o movimento revolucionário? Por
que pegaram os insurgentes da Revoltada da Vacina
na Urca e transferiram mil deles para o Acre como um
ato de condenação? Por que o Exército brasileiro, representado pelo General Olímpio da Silveira, não deu
a consideração devida aos revolucionários que estavam ali e os tratou de maneira marginal? Todas essas
questões estão ainda no tempo da história, no tempo
das respostas dos historiadores, daqueles que vão considerar essa evolução na formação histórica do Acre.
Nós estamos hoje celebrando os 50 anos, 50 anos
de elevação de um Estado que procurava, há mais de
60 anos, uma identidade na história e não encontrava.
Teve fortes movimentos: da insurreição pela borracha,
do desenho de um plano diretor de Plácido de Castro
ao movimento de Hugo Carneiro, ao movimento dos
soldados da borracha, mas encontrou em Guiomar
Santos uma síntese de tudo que havia ocorrido e a
busca de uma verdadeira identidade para o Acre. E o
movimento autonomista encontra isso. O Senador Nabor Júnior, na história narrada, viva, conta como era
o entendimento que estava entre Guiomar Santos e
Oscar Passos, como entra a figura de José Augusto de
Araújo, surpreende um processo eleitoral e se afirma
como Governador o jovem rebelde que rompe com o
poder estabelecido, tão bem construído por Guiomar
Santos. Como isso se deu pelos governantes que se
sucederam?
Então, tudo isso está por ser respondido pela
História, que reflete, que recolhe dados, que condensa e que está sendo escrita ainda. O movimento revolucionário do inicio do século XX reuniu mais de 120
documentários escritos, na forma de livros. Nós temos
que entender muito a intensa busca de dedicação e
compreensão daquele momento histórico.
E é isso que está nos dias de hoje. O Governo
Jorge Viana rompe definitivamente com a fronteira de
indecisão. Havia um movimento pecuário expansivo,
que nós não condenamos e respeitamos muito, mas
era uma vocação importada do velho Texas americano, da velha Califórnia, e que não tinha a ver com a
identidade amazônica ainda.
Tem lugar para a pecuária? Muito. É bem-vinda e
está muito bem tratada nas relações de Estado, mas a
verdadeira identidade não estava definida. E foi o Go-
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verno Jorge Viana, buscando o aprendizado que vinha
da figura de Chico Mendes, de Marina, de D. Moacyr
Grechi, dos movimentos de base, dos sindicatos rurais,
dos empates, dos trabalhadores que compreendiam
que era preciso viver, desenvolver, preservar e, sobretudo, respeitar a vida, que afirmou o que se chama de
projeto sustentável no Estado.
Nós tivemos isso dentro da Amazônia, e como
acontecimento marcante no Estado do Acre. Isso foi
muito importante para nós. Isso vem se sucedendo e
cada vez cresce mais essa identidade. O Estado que
não tinha identidade e que Guiomar elevou a esta
busca de chegar a um cartório democrático chamado
Congresso Nacional, Senado Federal brasileiro, encontrou a oportunidade de sua identidade no modelo
de desenvolvimento sustentável dentro de um Estado
amazônico.
E qual o significado disso? Como muito bem disse
Jorge Viana, o desenvolvimento sustentável não abre
mão do que é a elevação da independência econômica, do que é a elevação da independência democrática, política, e do que é compreensão com os recursos
naturais. É essa busca que estamos fazendo.
O Governo Binho Marques trouxe uma nova fronteira nos indicadores, desde o técnico na educação, na
redução das desigualdades da educação do Estado.
Nós éramos o 27º Estado em qualidade da educação
no Brasil; estamos em 7º lugar e avançando rapidamente, graças a essa herança, a esse trabalho. Mais
de 300 comunidades isoladas que não tinham a presença do Estado hoje têm a presença do Estado com
as suas dificuldades.
O Estado que estava sendo dirigido pelo crime
organizado, pela corrupção, pelo narcotráfico foi rompido. Governadores da época eram reféns e estavam
intimidados pelas forças paralelas que dominavam o
Acre, pediam ajuda. E essa geração teve a coragem
de unir-se ao Ministério Público, à Justiça Federal, à
Polícia Federal, às instituições federais do governo do
Presidente Fernando Henrique, seguido pelo do Presidente Lula e, hoje, pelo da Presidenta Dilma, para
afirmar valores republicanos dentro de nossa região.
Então, são estes os desafios postos. Desigualdades extremas: vamos superar todas! Somos idealistas.
O ideal de Guiomar Santos está dentro destas gerações; o ideal de Plácido de Castro está dentro destas
gerações; o respeito a Nabor Júnior e a tantas figuras
que, como ele, dirigiram o Estado do Acre – de um Joaquim Macedo, de um Hugo Carneiro, de um Rui Lino,
de José Augusto de Araújo e de tantos que passaram
ali – está dentro de nossas considerações de aprendizado para levarmos adiante os desafios.
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Então, o que eu trago aqui é a reverência do povo
do Acre a esta sessão especial do Senado Federal,
porque eu sei o que esta Casa significa para a democracia brasileira, para a vida constitucional do País e
para o futuro do nosso País, ao lado da Câmara dos
Deputados.
Então, Presidente Jorge Viana, transmita ao Presidente José Sarney o agradecimento e o aplauso
do povo do Acre pelo documentário tão bem feito
por Fernando Cesar Mesquita e por sua equipe da
TV Senado retratando nosso tempo, nossa história e
nossos valores.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Muito obrigado, Governador Tião Viana, ex-Senador.
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Já teremos que começar a sessão ordinária do
Senado Federal, mas eu queria, de coração, agradecer a presença de todas e de todos; a todos que nos
acompanharam pela TV Senado, pela Rádio Senado
e pela TV Aldeia.
Cumprindo-se o Regimento e tendo sido alcançada a finalidade desta sessão, declaro-a encerrada.
Viva o Acre!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 55
minutos.)
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Ata da 106ª Sessão, Não Deliberativa
em 18 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim e da Srª Ana Amélia.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 minutos encerra-se às 18 horas e 40 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº
105, de 2012, da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, que comunica
a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de
Decreto Legislativo nºs 125, de 2007; 248, de 2010;
399, 418, 424, 426, 429, 431, 449, 450, 455 e 459, de
2011; 1, 3, 5, 11, 20, 22, 32, 36, 43, 44, 54, 55, 58, 83,
90, 98, 99, 102, 135 e 169, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 105/2012 – CCT
Brasília, 13 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: 125 de 2007; 248 de 2010; 399, 418,
424, 426, 429, 431, 449, 450, 455 e 459 de 2011; 1,
3, 5, 11, 20, 22, 32, 36, 43, 44, 54, 55, 58, 83, 90,
98, 99, 102, 135 e 169 de 2012. – Senador Gim Argello, Vice-Presidente, no exercício da Presidência
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Com referência ao Ofício nº 105, 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 (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu os Ofícios
nºs 106 e 107, de 2012, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
que comunicam a apreciação, em caráter terminativo,
dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 119 e 125, de
2012, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 106/2012 – CCT
Brasília, 13 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
119 de 2012. – Senador Gim Argello, Vice-Presidente
no exercício da Presidência da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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Of. nº 107/2012 – CCT
Brasília, 13 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
125, de 2012. – Senador Gim Argello, Vice-Presidente
no exercício da Presidência da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Com referência aos Ofícios nºs 106
e 107, 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 (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 250, de 2012, na origem, da Senhora Presidente
da República, que restitui os autógrafos do Projeto de
Lei de Conversão nº 11, de 2012 (proveniente da Medida Provisória nº 554, de 2011), que altera a Lei nº
11.110, de 25 de abril de 2005, para autorizar a União
a conceder subvenção econômica, sob a forma de
equalização de parte dos custos a que estão sujeitas
as instituições financeiras para contratação e acompanhamento de operações de microcrédito produtivo
orientado; autoriza a concessão de subvenção econômica, sob a modalidade de equalização de taxa de juros, nas operações de financiamento para a estocagem
de álcool combustível; altera a Lei nº 10.453, de 13 de
maio de 2002; e dá outras providências, sancionado e
transformado na Lei nº 12.666, de 2012.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 255, de 2012, na origem, da Senhora Presidente
da República, comunicando sua ausência do País no
período de 17 a 19 de junho, em viagem oficial a Los
Cabos, México.
É a seguinte a Mensagem:
MENSAGEM Nº 255
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei
do País no período de 17 a 19 de junho de 2012, em
viagem oficial a Los Cabos, México.
Brasília, 15 de junho de 2012. – Dilma Roussef.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu, da Senhora
Presidente da República, as seguintes Mensagens:
– Nº 42, de 2012 (nº 256/2012, na origem), pela qual
solicita seja autorizada a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até nove milhões
e quatrocentos e sessenta e três mil euros, entre o Município de Toledo, Estado do Paraná, e
a Agência Francesa de Desenvolvimento AFD,
cujos recursos destinam-se ao financiamento
parcial do “Programa de Desenvolvimento Ambiental Sustentável de Toledo”;
– Nº 43, de 2012 (nº 257/2012, na origem), pela qual
solicita seja autorizada a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até setenta milhões de duzentos e setenta e cinco mil dólares
dos Estados Unidos da America, de principal,
entre o Banco Internacional para Reconstrução
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e Desenvolvimento – BIRD e o Governo do Estado de Sergipe, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do “Programa Águas de
Sergipe”; e
– Nº 44, de 2012 (nº 258/2012, na origem), pela qual
solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até noventa
e nove milhões dólares dos Estados Unidos da
America, de principal, entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Governo do Estado
de Tocantins, destinada a financiar o “Programa
de Desenvolvimento da Região Sudeste do Estado de Tocantins - PRODOESTE”.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
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 nºs
51 e 52, de 2012, vão à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Foi encaminhado ao Congresso Nacional
o Ofício nº 826, de 2012, do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, enviando cópia do Relatório
de Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2012.
É o seguinte o Ofício:
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(LDO/2011), encaminho a cópia do Relatório de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2012, referente ao
período de maio/2011 a abril/2012, composto pelo
Demonstrativo de Despesa com Pessoal.
Por oportuno, levo ao conhecimento de Vossa
Excelência que o referido relatório foi publicado no
DOU do dia 28-5-2012, seção I, página 160, e se
encontra disponível no Portal deste Tribunal, no endereço www.trt5.jus.br.

Ofício GP nº 826/2012
Salvador, 28 de maio de 2012
Senhor Senador,
Cumprimentando-o cordialmente, em atendimento ao disposto no art. 121 da Lei nº 12.309/2010

No ensejo, apresento protestos de consideração e apreço. – Vânia Jacira Tanajura Chaves, Desembargadora Federal do Trabalho, Presidente do
TRT – 5ª Região.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A matéria será publicada no Diário do
Senado Federal de 19 de junho do corrente.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Mozarildo Cavalcanti, Senadores e Senadoras,
em clima de Rio+20, onde se encontram lideranças de
inúmeros países do mundo, em clima de crise certa
entre Brasil e Argentina devido à barreira dos produtos
brasileiros naquela fronteira, eu, neste clima mundial,
quero falar um pouco hoje sobre a vitória dos socialistas na França, não só por ter elegido o Presidente,
como também por ter elegido a maioria no Parlamento
no dia de ontem.
Sr. Presidente, o Presidente francês, François
Hollande, tornou-se ontem o mais poderoso dirigente
socialista da França de todos os tempos. Ele obteve
maioria parlamentar absoluta no segundo turno das
eleições legislativas. O resultado deixa o mandatário
em condições de aplicar seu programa para enfrentar
a crise do euro. Segundo os resultados parciais e as
previsões de institutos de pesquisas, o Partido Socialista
e seus aliados de esquerda teriam conseguido eleger
314 Deputados, um número largamente superior aos
289 necessários para formar governo sozinhos. Será
o primeiro governo de maioria absoluta socialista desde 1981. Segundo análises de especialistas, François
Hollande tem agora um poder sem paralelo no país.
Hollande assumiu a Presidência no dia 15 de
maio e, portanto, na sexta-feira que passou, ele completou 30 dias de Governo. A vitória desse socialista
veio insuflar novos ares no debate político não apenas
naquele país, mas, sim, no continente europeu. É claro que, no contexto de uma crise da gravidade desta
atualmente vivida pelos países da União Europeia, o
foco do debate político se concentra na busca do caminho mais adequado para a superação das tremendas dificuldades lá enfrentadas. Desde o estouro da
crise da dívida soberana na Eurozona, no início de
2010, o receituário aplicado foi o de corte de gastos,
com objetivo de reduzir o endividamento público que
havia sido inflado no calor da crise financeira de 2008.
O que hoje se pode observar, desde aquele episódio,
é que aqueles países onde mais severamente se aplicou essa política, como Grécia, Portugal e Espanha,
mergulharam em profunda recessão.
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A vitória de Hollande é a vitória de uma proposta que enfatiza o crescimento como caminho para superação da crise, mais ou menos como fizemos aqui,
no Brasil.
Reconhecendo a necessidade de que seja mantida a política de saneamento das contas públicas, o
socialista ressalta, no entanto, ser também necessário
realçar o crescimento e a distribuição de renda.
Hollande não se propõe a embasar o crescimento
na ampliação do crédito, no endividamento. Ele sabe
que uma eventual tentativa de realçar o crescimento à
custa de elevar a dívida só traria prejuízos aos países
europeus. Ele tem isso claro, por tudo que tem dito; ao
mesmo tempo, apostar apenas nas políticas de austeridade não permitirá superar a crise. Hollande propõe
uma via alternativa, combinando a disciplina fiscal a
políticas de estímulo ao crescimento da economia.
Já em seu primeiro discurso como Presidente, o
primeiro socialista a assumir o cargo nos últimos 17
anos tentou transmitir uma mensagem de confiança
ao governo francês: pediu unidade e conciliação para
enfrentar os enormes desafios que estão colocados
àquela nação. Hollande declarou ser chegada a hora de
colocar a produção acima da especulação financeira,
afirmou que a Europa precisa crescer e prometeu dedicar o seu mandato a trazer a justiça de volta à França.
Já dois dias após tomar posse, o novo Presidente
colocou em prática a primeira de suas promessas de
campanha. O Conselho de Ministros da França, liderado pelo próprio Hollande, anunciou o corte de 30%
dos salários do Presidente, do Primeiro-Ministro e dos
outros 34 Ministros que compõem o seu governo.
A medida tem forte caráter simbólico, objetivando
demarcar bem a diferença entre o novo governo e o do
ex-presidente Nicolas Sarkozy, que, quando assumiu,
aumentou o salário líquido do Presidente em 172%.
Com a medida do novo governo, o salário bruto
mensal dos Ministros, que, hoje, é de €14.200 por mês,
cairá para €9.940. Já os salários do Presidente e do
Primeiro-Ministro recuarão de €21.300 para €14.910.
Sr. Presidente, atento à urgência da agenda europeia, Hollande viajou no mesmo dia de sua posse a
Berlim, onde se reuniu com a Chanceler alemã, Angela Merkel, para tratar, entre outros temas, da renegociação do tratado fiscal europeu, uma das principais
bandeiras de sua campanha eleitoral.
O novo Presidente francês quer renegociar o
tratado europeu de equilíbrio financeiro, assinado no
início de março passado, para nele introduzir medidas
de estímulo fiscal. Hollande propõe a inclusão de um
capítulo com medidas a favor do crescimento no pacto
acordado por 25 dos 27 Estados da União Europeia,
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que contempla impor, na legislação de cada país, o
princípio do equilíbrio orçamentário.
Tal como a Presidenta Dilma Rousseff, Hollande
acredita que a redução de gastos deve estar aliada a
políticas que favoreçam o crescimento, e afirma que
os resultados obtidos até o presente deixam claro que
a resposta à crise adotada pelo governo anterior e por
outros líderes europeus não foi adequada.
O Presidente francês entende que a superação
da crise da dívida europeia tem de passar pela criação
de mecanismos de solidariedade que ajudem os estados nacionais em maiores dificuldades a conseguirem
financiamento a custos suportáveis.
Em relação à Grécia, Hollande expressa com
clareza seu desejo de que o país permaneça na zona
do euro, cumprindo seus compromissos, mas com
apoio, acompanhada pela Europa para estimular seu
crescimento.
Para renegociação do tratado de disciplina fiscal
europeu, Hollande defende quatro propostas:
1) lançamento de eurobônus: títulos conjuntos
da dívida dos 17 países da zona do euro, não para
mutualizar as dívidas, mas, sim, para financiar projetos industriais e de infraestrutura nos diversos países;
2) liberação de mais financiamentos em favor das
pequenas e médias empresas pelo Banco Europeu de
Investimentos;
3) criação de um imposto sobre as transações
financeiras – a nossa CPMF, que foi derrubado – para
assegurar recursos suplementares para projetos de
desenvolvimento; e
4) mobilização dos remanescentes de fundos
estruturais europeus, hoje inutilizados, para apoiar
projetos empresariais, econômicos e de distribuição
de renda.
Além dessas medidas, Hollande propõe um diálogo entre os chefes de Estado, de Governo e o Banco
Central Europeu para combater a retomada da especulação e gerar o financiamento da economia real. Para
ele, o pacto orçamentário precisa ser completado por
esse pacto pró-crescimento, que deve incluir, ainda,
prioridade à educação, à pesquisa e à infraestrutura.
O novo Presidente francês entende também, Sr.
Presidente, ser prioritário injetar liquidez no sistema
financeiro europeu, para assegurar que todos os bancos do continente possam ser consolidados.
Embora as propostas de Hollande objetivando a
retomada do crescimento encontrem forte resistência
do governo conservador alemão, que se opõe à renegociação do pacto fiscal, elas angariam cada vez
maior respaldo entre diversas autoridades europeias e
até de outros países que não pertençam àquele bloco.
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Entre aqueles que, em maior ou menor grau, se
alinham às ideias de Hollande estão o Primeiro-Ministro
italiano, Mario Monti; o Presidente da União Europeia,
Herman Van Rompuy; o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso; o comissário de
Assuntos Econômicos da União Europeia, Olli Rhein,
o diretor da Organização Mundial de Comércio, Pascal
Lamy; o Presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, e até o primeiro-ministro britânico, David
Cameron; e também o presidente norte-americano,
Barack Obama.
No âmbito da política externa, Hollande decidiu
antecipar em um ano a retirada das tropas combatentes francesas do Afeganistão, e visitou o país para
explicar pessoalmente sua decisão aos militares que
lhe são subordinados.
Além disso, o novo presidente manifestou seu
desejo de reativar as relações bilaterais entre França
e Turquia, que se haviam degradado devido à oposição do anterior presidente francês Nicolas Sarkozy, à
entrada da Turquia na União Europeia.
Também nos assuntos internos – com destaque
para as políticas sociais, previdenciárias e trabalhistas
– o governo do Presidente François Hollande assume,
desde o início, uma marca muito própria. Em seu discurso de posse, assim definiu Hollande o mandato que
recebeu das urnas: “Reorganizar a França com justiça,
abrir um novo caminho na Europa e contribuir para a
paz mundial e a preservação do planeta.”
E acrescentou: “A justiça será o único critério
para a tomada de decisões públicas. Não pode haver
cada vez mais sacrifícios para uns e mais privilégios
para outros.”
O novo presidente assegurou que dará à juventude o “lugar que lhe corresponde, o primeiro”, e considerou a escola pública “vital” para a coesão do país,
o êxito económico e a promoção social.
Hollande prometeu mobilizar “todos os franceses, sem distinção, em torno dos mesmos valores,
os valores da República” e exercer o poder de forma
“digna e exemplar”.
Hollande assegurou que “os direitos do parlamento vão ser respeitados” e que “a Justiça terá todas as
garantias de independência”.
Cumprindo a tradição francesa de prestar homenagens como gesto simbólico de início de mandato,
Hollande escolheu homenagear Jules Ferry, um dos
grandes nomes da esquerda e artífice da escola pública gratuita e obrigatória no país, e a cientista Marie
Curie, ganhadora dos Prêmios Nobel de Química e de
Física no início do século XX.
O Ministério da Educação, área considerada prioritária pelo novo presidente, foi confiado ao Deputado do
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Parlamento Europeu Vincent Peillon, que será o número
três do Governo, após o Primeiro-Ministro, Jean-Marc,
e o Ministro das Relações Exteriores, Laurent Fabius.
Cumprindo promessa de campanha, o novo governo francês respeita totalmente a igualdade entre
homens e mulheres. São 17 ministros de cada sexo.
Com certeza lá, ele não faria o boicote, como aqui foi
feito, de não permitir que a mulher ganhe o mesmo salário que o homem, conforme recurso encaminhado à
Mesa de um projeto que aprovamos por unanimidade
na Câmara em todas as comissões do Senado.
Algumas das mais importantes pastas foram
entregues a mulheres Christine Taubira, autora da lei
que reconheceu a escravidão como crime contra a
Humanidade, ocupa o Ministério da Justiça; Marisol
Touraine, o de Assuntos Sociais e Saúde; Aurélie Filippetti, o da Cultura.
A porta-voz do Governo é uma jovem de origem
marroquina, Najat Vallaud, que ficará encarregada,
também, dos Direitos das Mulheres.
A nova ministra da Justiça já encaminhou proposta no sentido de suprimir um tribunal encarregado de
julgar adolescentes reincidentes entre 16 e 18 anos.
Os jovens infratores, que estão sujeitos a penas de até
três anos de prisão, voltarão a ser julgados, de acordo
com a proposta do novo Governo, pela vara da infância.
Para a Ministra Christine Taubira, o Estado não pode
se afastar do princípio da proteçao integral à criança
e ao adolescente.
O Ministério da Justiça prepara, também, um novo
projeto de lei para definir o delito de assédio sexual. A
lei anterior foi anulada pelo Conselho Constitucional
por ser considerada muito vaga.
Agora, o governo socialista tem pressa em adotar
um novo texto, a fim de que esse crime seja adequadamente tipificado na legislação penal francesa, garantindo, desse modo, a necessária proteção às mulheres.
Uma importante inovação foi a criação do Ministério da Reconstrução Produtiva, cargo que foi concedido
a um representante da ala mais à esquerda do Partido
Socialista, o líder Arnaud Montebourg.
Cabe ressaltar que a reindustrialização da França foi um dos temas centrais da campanha eleitoral.
Hollande chega ao poder com prioridades bem
definidas e um cronograma previamente apresentado
listando a sequência em que as providências serão
adotadas. As primeiras medidas que constam nesse
cronograma são a elevação do poder aquisitivo das
famílias e reformas imediatas para sanear as contas
públicas e também o setor industrial. Vejam bem: melhorar o poder de compra das famílias, fazer reformas
imediatas, para melhorar as contas públicas e o setor
industrial.
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No contexto do esforço para elevar o poder aquisitivo das famílias, o preço dos combustíveis foi congelado por um período de três meses, dando cumprimento a mais uma promessa de campanha. A medida
é importante, sobretudo para as zonas não urbanas,
onde não há disponibilidade de transporte público.
Para mais adiante, está prevista a revisão das instituições francesas, o que inclui a concessão do direito
de voto nas eleições locais aos estrangeiros residentes na França há pelo menos cinco anos. Atualmente,
apenas os estrangeiros de países da União Europeia
têm direito a voto nas eleições municipais francesas.
A proposta de Hollande, incluída em seu programa de
governo, amplia esse direito aos estrangeiros que não
procedem da União Europeia.
Sr. Presidente, é talvez nas áreas da previdência
social e da defesa do emprego que os trabalhadores
franceses sentirão mais imediatamente a diferença de
postura do novo governo, valorizando a previdência
pública e o salários dos aposentados e também dos
pensionistas. Bom exemplo!
No dia 6 de junho, o novo governo anunciou que
os franceses poderão se aposentar aos 60 anos, e não
mais aos 62. Enquanto que aqui no Brasil há uma tendência a querer que se aumente, lá na França, estão
diminuindo. A medida vai beneficiar cerca de 110 mil
trabalhadores até o final de 2013.
De acordo com dados do governo, os franceses
favorecidos pela mudança são aqueles que começaram a trabalhar antes dos 19 anos – aqui no Brasil, a
gente começa com 14 anos – e sempre contribuíram
com a previdência social. Na prática, a medida exige
que o trabalhador tenha contribuído, sim, pelo tempo
mínimo, com a previdência social.
A ministra disse que a decisão é “uma medida
de justiça para aqueles que foram mais duramente
penalizados com a reforma de 2010” – que elevou de
60 para 62 anos a idade mínima para a aposentadoria.
É bom lembrar que, aqui no Brasil, no serviço público, a idade é de 60 anos. É bom lembrar que, na fórmula 85/95, também aqui no Brasil, poderá ser 55 e 60.
A reforma anunciada autoriza ainda que as mulheres tenham uma licença-maternidade de seis meses. E
o direito dos desempregados que recebem benefícios
avança para dois trimestres. Essas medidas passam
a valer a partir de novembro.
O Primeiro-Ministro, Jean-Marc, anunciou uma
grande conferência social antes de 14 de julho, reunindo integrantes do governo com sindicatos de trabalhadores e sindicatos dos empregadores, para discutir
as reformas que deverão ser realizadas nas áreas de
emprego, profissionalização, salários e condições de
trabalho.
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No que se refere à garantia do emprego, o governo
socialista promete adotar uma postura firme em face
da onda de demissões em massa que se teme possa
atingir a economia francesa nos próximos meses. Já
antes das eleições, os sindicatos alertavam que as
empresas estavam preparando rodadas de demissões
após a campanha presidencial.
Sr. Presidente, segundo dados fornecidos por sindicatos da França, os setores bancário, automobilístico,
de telecomunicações e de transportes, entre outros,
preparam planos de demissão que podem afetar mais
de 50 mil trabalhadores.
Por isso, o governo francês se antecipa para evitar
essas demissões. Hollande já havia alertado os líderes
empresariais, antes da eleição, que seu governo não
aceitaria isso sem reagir. Determinado a limitar a perda de empregos, o Presidente anunciou uma série de
medidas para dificultar as demissões. Entre elas estão
o aumento dos custos das indenizações aos trabalhadores para as empresas que distribuem dividendos aos
seus acionistas e o estímulo à venda das fábricas em
dificuldades a algum investidor interessado, que se
comprometa a não demitir e não fechar as empresas.
Sr. Presidente, para terminar, a vitória de François Hollande representa uma mudança importante no
debate político naquele país, na Europa e no mundo.
Com a chegada ao poder dos socialistas, ganha
força o entendimento de que a superação da crise da
dívida europeia tem de passar pela dinamização da
economia dos países da região, e que o ônus da crise
não pode ser colocado exclusivamente sobre as costas
dos trabalhadores. Não será pela via da redução dos
salários, pela via da redução dos direitos previdenciários e da supressão de direitos dos trabalhadores que
as economias dos países europeus conseguirão se
reerguer. Essa é a posição do Presidente eleito.
Muito pelo contrário, o empobrecimento das populações, o encolhimento dos mercados internos dos
países, somente levarão ao agravamento da crise, ou
seja, o encolhimento dos mercados internos dos países só vai levar a uma crise mais profunda. Por isso,
temos que inverter essa lógica na distribuição de renda
e na lógica do emprego.
A adoção de um enfoque mais avançado, atento
aos interesses da população trabalhadora, na abordagem da crise econômica abre novas perspectivas para
sua superação da Europa.
Por isso, Sr. Presidente – é a última parte –, todos aqueles que defendem a melhoria das condições
de vida da população, seja na Europa ou em qualquer
parte do mundo, devem saudar a vitória socialista da
eleição francesa que leva, em primeiro lugar, os investimentos no campo social.
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Ninguém ignora que, nos tempos em que vivemos, as dificuldades que afligem um país acabam fatalmente por repercutir nos demais.
Os trabalhadores brasileiros têm, nessa medida,
o maior interesse em que o Velho Continente encontre o caminho para retomar o crescimento distribuindo renda, garantindo emprego e respeitando o direito
dos idosos, ou seja, dos aposentados e pensionistas,
indo na linha do combate de todo e qualquer tipo de
preconceito.
Obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Fiz, na íntegra, o meu pronunciamento sobre o
novo governo socialista da França.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Senador Paim, gostaria de convidar V. Exª
para presidir e, ao mesmo tempo, concedo a palavra
à Senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Ana Amélia com a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim, Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado, zelosos servidores desta Casa, hoje,
em especial, dirijo-me a todos envolvidos com as lutas
pela preservação da natureza, do meio ambiente, mas
também àqueles que trabalham com a terra, que dependem da terra para sustento, para formar estoques
de alimentos para o abastecimento interno do nosso
País e usar os excedentes para exportação.
Sempre tratamos a natureza, o meio ambiente
como um direito nosso, um direito coletivo. Pensávamos
que tínhamos o direito eterno de usufruir das riquezas
naturais para a manutenção da qualidade de vida, para
a sobrevivência da humanidade. Esquecemos, por um
longo período, que junto a esse direito tínhamos o dever
de preservar o meio ambiente e descobrimos que os
recursos naturais são finitos, entre eles, um dos mais
importantes: a água.
Por anos, preocupamo-nos em ocupar os espaços do Planeta Terra, e a proteção dos recursos naturais era assunto para ambientalista ou ilustração das
crianças nas escolas no Dia da Árvore, no começo da
primavera. Economia verde e crescimento são assuntos, hoje, obrigatórios e que se tornaram ainda mais
relevantes por ocasião da Rio+20, que se realiza no
Rio de Janeiro.
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Estamos envolvidos com a proteção do meio ambiente desde o primeiro gesto do nosso dia, ao escovar os dentes e lembrar de fechar a torneira, usando
comedidamente a água.
Aliás, hoje, ao falar com comunicador JG, da Rádio Uirapuru, de Passo Fundo, ele me contava, Senador
Paulo Paim, que a ameaça de falta de água por conta
da prolongada estiagem nessa importante cidade do
planalto gaúcho obrigou todos os veículos de comunicação local a fazerem uma campanha pela economia
da água e, assim, não haver risco de um racionamento
mais dramático. Isso é exemplar, porque é nessa hora
que se percebe a capacidade de mobilização social para
enfrentar coletivamente um problema que é comum.
O Rio Grande do Sul não viveu a época do apagão,
porque havia energia suficiente, mas nós, aqui, em
Brasília, tínhamos um cuidado muito especial, porque
havia até penalização se consumíssemos mais energia
do que o que estava previsto nos nossos domicílios.
Portanto, ficou um legado importante na didática de não sermos perdulários com esse bem finito. A
energia brasileira, de matriz energética concentrada
nas hidrelétricas, depende, portanto, de muita água
para essa energia ser gerada. E o exemplo de Passo
Fundo nos traz também à memória – e isso acontece
em Brasília e em qualquer cidade do interior do nosso
Estado, Senador Paulo Paim, ou em qualquer cidade
brasileira – o fato de vermos a mangueira usada com
água tratada para lavar automóveis, para lavar calçadas e para outras finalidades. Se a água da chuva
fosse adequadamente coletada, poderia ser usada
para esse serviço. Seria economizada uma água que
é cara, porque é paga por toda a sociedade.
Assim, em todos esses atos, quando há uma crise, devemos ter como lição de casa exatamente esses
procedimentos didáticos, para não sermos perdulários,
seja com a água, seja com a luz. Quando saímos de
uma sala e desligamos o aparelho de televisão, o rádio, a própria luz daquele cômodo, estamos contribuindo para preservar um bem finito que é de todos, que
é coletivo; ou quando separamos lixo seco e damos
preferência a sacola retornáveis nos mercados ou em
situações mais rigorosas, como no registro dos índices
de emissão dos gases das indústrias e dos veículos
nas cidades, na eficiência do trânsito, na distribuição
de energia e na produção agrícola.
Enfim, do ponto de vista da consciência, parece
que evoluímos, mas ainda falta muito a avançar nesse quesito. Essa é uma responsabilidade de todos e
deve começar dentro de casa, com essas economias
singelas, e avançar na escola da mesma maneira, seguindo adiante em todos os nossos dias de vida, no
nosso trabalho e assim por diante.
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Mudamos a forma de tratar o meio ambiente, inclusive na nossa Constituição. Em 1988, por exemplo,
a Constituição dedicou um capítulo ao meio ambiente, tratado como item essencial a qualidade de vida,
compartilhando a gestão ambiental de forma concorrente com Estados e Municípios. Está escrito no Texto
Constitucional.
A agenda ambiental também ganhou destaque no
nosso País especialmente depois da promoção, pela
Organização das Nações Unidas, da conferência Eco
92, no Rio de Janeiro, que fez com que a preocupação
do País com suas florestas aumentasse, inclusive por
conta da pressão internacional. Naquele ano, houve
um rompimento com o velho modelo econômico e foi
criado um novo: o chamado desenvolvimento sustentável, aquele que pode garantir o crescimento, mas
respeitando os limites do meio ambiente e preservando
esse patrimônio. Sem ele, não há produção agrícola.
Num mundo de sete bilhões de pessoas, a grande
questão é como consumir menos, como economizar os
recursos naturais e, ao mesmo tempo, manter o crescimento econômico e garantir ocupação e alimento a
todos, em uma sociedade em que faltam empregos
e cujo abismo entre ricos e pobres é cada vez maior.
Essa é a equação a ser resolvida na Conferência das Nações Unidas, a Rio+20, iniciada no dia 13
de junho, na sempre Cidade Maravilhosa, e que tem
o ápice nos próximos dias com a participação de mais
de 130 Chefes de Estado.
O Brasil, com uma população de mais de 190
milhões de pessoas, é a quinta nação mais populosa
do mundo, depois da China, Índia, Estados Unidos
e Indonésia. Temos a quinta maior área terrestre do
Planeta. E, dentro deste vasto território, abrigamos as
maiores riquezas, como a Amazônia e a sua biodiversidade, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga e também o bioma do Pampa, sem poder deixar de citar o
valor dos nossos rios e a importância deles, não só na
preservação e na produção de energia, mas também
na navegação e na preservação da sustentabilidade
para as nações ribeirinhas.
É preciso sempre lembrar que o Brasil tem a maior
quantidade de água doce do mundo. Temos 12% de
toda a água doce do Planeta.
Nosso País, identificado hoje como um dos países-chaves para a sustentabilidade da terra, pode
ser considerado uma superpotência ambiental, mas,
para continuarmos com esse protagonismo, é preciso
a consciência de todos os brasileiros.
Nas últimas décadas, posições assumidas e políticas adotadas por instituições brasileiras, sejam governamentais, privadas ou não governamentais, lançaram o Brasil na vanguarda de inúmeros projetos de
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conservação ambiental ou ideias que simplesmente
respeitam o meio ambiente e utilizam meios menos
agressivos para manter o desenvolvimento. Somos
excelência no programa de biocombustível, na geração de energia limpa e, em projetos de reciclagem,
exemplos para o mundo todo.
E, aqui, ressalto o que considero muito bem-vindo,
que é o aceno da Presidente Dilma Rousseff de dar
maiores estímulos ao programa do etanol, uma das
fontes de energia mais renováveis do mundo e com
tecnologia genuinamente verde-amarela. Que seja
sincero esse compromisso da Presidente, porque os
derivados de petróleo continuam dominando na área
dos combustíveis consumidos no Brasil. É preciso também não só dar prioridade ao etanol, mas também ao
biodiesel, até porque o meu Estado, o Rio Grande do
Sul, está entre os que têm as maiores plantas de produção de biodiesel do Brasil.
E esse é só um exemplo dos avanços que temos obtido na área agrícola, setor essencial para que
o mundo atinja o crescimento sustentável, mantendo
empregos e impulsionando a inclusão social. A prova
dessa evolução está no Código Florestal, que tramitou
nesta Casa e gerou o debate entre todos os segmentos da sociedade. Essa lei regulamenta a exploração
de terra e estabelece o que é vegetação nativa das
propriedades rurais e também das propriedades urbanas. Dá ao produtor a segurança jurídica para fazer o
que ele sabe: produzir alimentos com sustentabilidade.
Temos, para usar as palavras de um dos Relatores, hoje Ministro de Estado dos Esportes, Aldo Rebelo,
o Código possível. O novo projeto do Código Florestal
foi aprovado pelo Congresso, a Presidente o sancionou
com 12 vetos, e vamos agora, nos próximos meses,
analisar e votar as modificações feitas na lei. Tenho
certeza de que o Código possível ainda será atingido.
Vale lembrar também que, na Amazônia, a Reserva Legal é de 80% da área; no Cerrado, 35%; e,
nas demais áreas, 20%.
A Europa, só para fazer uma breve comparação,
discute um aumento de até 7% da Reserva Legal das
terras produtivas, o que é considerado pelos produtores do velho continente, especialmente da Inglaterra,
dessa ilha tão importante, uma proposta dura e inviável. Sete por cento, quando, no Brasil, é 20%; é 35%
no Cerrado e 80% na Amazônia.
E que dizer da Argentina, nossa vizinha, que
tantas barreiras está impondo ao nosso comércio bilateral, que sequer tem lei ambiental, sequer tem código florestal. Não seria o caso, agora, Senador Paulo
Paim, de criarmos uma cláusula ambiental que seja
exigida no caso dos produtos agropecuários que nós
compramos da Argentina? Assim como os nossos
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compradores internacionais fazem em relação a cláusulas sociais ao trabalho infantil, ao trabalho escravo
e a tantas outras, as famosas cláusulas sociais, que
são barreiras não tarifárias. Nós poderíamos fazer o
mesmo, já que temos uma lei muito rigorosa na questão ambiental, e a Argentina, nossa concorrente, não
tem sequer lei ambiental.
Aqui, no Brasil, um entendimento possível entre
ambientalistas, entre os jovens, entre os políticos, entre os produtores rurais, pequenos, médios e grandes,
já vem, de certa forma, sendo alcançado e construído.
O Brasil, Srªs e Srs. Senadores, está na vanguarda, quando falamos de proteção ambiental e quando
falamos de produção agrícola. Afinal, além de estar
entre os maiores produtores de alimentos, grãos e
carne, do mundo, o Brasil mantém em pé mais de 60%
da cobertura vegetal.
Pesquisa realizada pelo Inpe, Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais, mostra que 85% da floresta
Amazônica permanece preservada. A evolução do desmatamento, é claro, precisa ter um constante acompanhamento de todos os envolvidos na proteção do meio
ambiente, e o Código Florestal, como foi alcançado até
aqui, pode contribuir decisivamente, e muito, para que
esses números não mudem.
Junto à questão legal, técnicas cada dia mais sofisticadas podem contribuir para o aumento da produção agrícola e a preservação da natureza ao mesmo
tempo. Temos a excelência dos trabalhos de pesquisa
da Embrapa, que podem buscar a máxima produtividade por hectare.
Nos últimos anos, mesmo sofrendo com catástrofes como a seca, no Rio Grande do Sul, a área de
plantio foi reduzida em pouco mais de 30%, mas a produção de alimentos cresceu mais de 170%. Isso quer
dizer que a atividade agrícola está ocupando menos
espaços, mas produzindo mais.
Se avançarmos em políticas agrícolas com a implementação de mais assistência técnica, investimentos em tecnologia, estratégias de colheitas e garantia
de renda, além de um programa ousado de irrigação,
aproveitando o nosso Aquífero Guarani em toda a região sul do Brasil, o produtor rural terá o cenário ideal
para continuar o trabalho sério e manter os índices de
produtividade.
Eficiência no campo é do que o mundo precisa, já
que, de acordo com a FAO, braço das Nações Unidas
que trata da produção de alimentos no mundo, precisamos aumentar a produção em mais de 75% nos
próximos 30 anos, para garantir alimento para a população mundial. Nesse cenário, o Brasil não é apenas
o anfitrião da Rio+20. Chegamos a esta conferência
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com ferramentas para trabalhar pela sustentabilidade,
que são exemplos para o mundo todo.
Estarei presente com outros Senadores na
Rio+20, na próxima quarta-feira, participando da agenda
da reunião de trabalho conjunta da Comissão de Meio
Ambiente, presidida pelo Senador Rodrigo Rollemberg,
e da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do
Senado, presidida pelo Senador Acir Gurgacz.
A conferência gerou dúvidas quanto ao tamanho
do sucesso, mas, digo que apenas a motivação da sociedade e dos grupos envolvidos, vindos de todas as
partes do mundo, com questões ambientais e de produção agrícolas, já é suficiente para gerar crescimento
da consciência de economia sustentável.
Espero que, no âmbito governamental, tenhamos
o compromisso político das nações desenvolvidas, estabelecendo de uma vez por todas uma agenda positiva. Não uma agenda concorrente. Não podemos sair
do Rio de Janeiro com barreiras no comércio entre os
países, criando problemas para o desenvolvimento
das nações mais pobres. Uma agenda positiva deve
congregar e, sobretudo, dar atenção às necessidades
dos países menos desenvolvidos. Não há dúvidas de
que o mundo mudou. Hoje, países como o nosso, o
Brasil, que não eram muito ouvidos, passaram a ditar os passos para o tal desenvolvimento sustentável.
Como disse o Ministro das Relações Exteriores,
Chanceler Antonio Patriota, na abertura da Rio+20: “Há
20 anos, quando o mundo se reuniu no Brasil para a
ECO 92, a crise atingiu os países em desenvolvimento. Hoje, o que chamavam de periferia está trazendo
respostas”. A periferia, senhoras e senhores, de certa
maneira, virou o centro e passou a ser protagonista.
Antes de encerrar este pronunciamento, Senador
Mozarildo, na sexta-feira, V. Exª estava aqui, fez um
bonito pronunciamento sobre a importância histórica
da Maçonaria, sua influência na cultura, na formação
da democracia em nosso País, Senador Alvaro Dias,
Senador Paulo Paim, e eu falei da questão do voto
aberto. Não há assunto que ganhe maior relevância nas
redes sociais do que esse. Casualmente, estão aqui no
plenário dois dos autores das propostas de emenda
constitucional que tratam exatamente do voto aberto:
o Senador Paulo Paim, que está presidindo a sessão,
e o Senador Alvaro Dias, que está também no plenário.
A emenda do Senador Alvaro Dias é mais simples,
porque limita a questão relacionada à cassação de mandato de Parlamentares. Estaremos, aqui, brevemente,
diante deste desafio: de votar com esse voto aberto.
E a emenda do Senador Paulo Paim abre a discussão para que todas as votações sejam de voto aberto.
A resposta da sociedade a essa questão, Senador Alvaro Dias, é imediata. Nas redes sociais todas,
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quando se fala nesse assunto, o tema de maior impacto e de maior provocação na sociedade é exatamente
este: voto aberto para as votações. Por isso, volto a
falar sobre isso e pretendo, agora, daqui para diante,
insistir nesse tema, não só para servir de porta-voz
da sociedade, mas também para me sintonizar com
esse anseio.
Com alegria, concedo o aparte ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senadora
Ana Amélia, V. Exª faz uma revelação muito importante que nos anima. O fato de os internautas, especialmente, mas os brasileiros de modo geral, insistirem
no voto aberto significa que ainda não desistiram da
gente, não desistiram do Parlamento, não desistiram
desta instituição. O que desejam é respeito, exigem
respeito e, por isso, pregam transparência. A forma
de manifestação de respeito maior, sem dúvida, é a
da transparência: revelar o que fazemos com absoluta
lealdade; dizer qual é a nossa posição; ignorar a hipótese da covardia, da clandestinidade...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Do anonimato.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – No ato de
decidir, do anonimato, da falsidade, da inautenticidade.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Da traição.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Da traição. Quando falaram, aqui, “alguns Senadores vão se
ausentar”, eu disse: aí é evidente que vão receber o
carimbo de covardes, porque não assumem posição
diante do seu eleitor. Então, é fundamental que atendamos à esse apelo da sociedade agora, aprovando
as medidas propostas para que o voto seja aberto, em
uma manifestação de respeito ao povo brasileiro. Evidentemente, a instituição ganha um crédito com isso.
É claro que não se recupera integralmente, porque são
tantos os escândalos, são tantas as mazelas, que há
um desgaste enorme. Mas, certamente, uma medida
dessa natureza tem o condão de recuperar, parcialmente, a credibilidade. Animar um pouco os brasileiros
de que ainda é possível acreditar em uma instituição
essencial como é o Parlamento. E parabéns a V. Exª,
porque sabe priorizar. Isto é fundamental para quem
exerce uma atividade pública: eleger prioridades com
competência. V. Exª sabe muito bem escolher os temas
que aborda da tribuna do Senado Federal.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador Alvaro Dias.
Eu estava na tribuna, em outros pronunciamentos sobre o mesmo tema, Senador Mozarildo, Senador
Paim, em uma linha de imaginar que tínhamos que preservar pelo menos dois votos secretos: a derrubada de
veto presidencial e a questão da escolha de Ministros
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do Supremo. Porém, o exame da matéria, o próprio
Senador Paim fez uma argumentação e uma defesa
muito candente aqui na sexta-feira, e passo a também
pensar que chegou a hora de radicalizar. Radicalizar
para a democratização disso. Até porque, dos vetos que
nós temos a apreciar, praticamente nenhum foi apreciado, e a pilha e os milhares de vetos não apreciados
pela Casa demonstram exatamente que nós temos
que abrir o voto, fazer votação aberta, não só para o
caso do veto, da derrubada de veto, mas também até
para a escolha de Ministro do Supremo, porque, na
verdade, quem tem ficha limpa não precisa ter medo
da Suprema Corte de Justiça, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Ana Amélia, sei que não pode, porque vou
falar no dia da defesa – a senhora está neste mandato,
e fico feliz em saber da sua posição –, mas sabe como
é que os vetos são apreciados? Tu pegas um catatau,
como se fosse uma lista telefônica; tu recebes já com
todas as indicações de voto; e tu jogas dentro de uma
urna. A pergunta que eu faço: alguém leu esse veto
para ver se vai vetar ou não?
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Uma lista
telefônica não dá para ler, Senador!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – É isso. Não quero atrapalhar o pronunciamento
de V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Não. Eu
havia encerrado, Senador Paim. Isso apenas complementa e reforça o argumento de que nós estamos
fingindo que apreciamos vetos, fingindo que estamos
examinando vetos, quando, na verdade, vem um prato
feito para ser avaliado por esta Casa.
Então, temos que mudar também a atitude diante
do veto, assim como fez o Supremo Tribunal Federal
em relação às medidas provisórias. Estamos trabalhando muito mais, tornou-se muito mais complexo o
exame, mas algumas coisas mudaram. Agora, estão
pelo menos apreciando, está havendo reuniões de Deputados e Senadores para examinar os temas que são
objetos de medidas provisórias. E esse é o rito que até
então não vinha sendo obedecido. Ou seja, precisou
a judicialização, precisou o Supremo, lá da Praça dos
Três Poderes, dizer-nos que não estávamos cumprindo
adequadamente aquilo que determina a Constituição
de 1988, quando criou esse mecanismo esdrúxulo da
medida provisória para um sistema presidencialista.
Muito obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Amélia!
Passo, de imediato, a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, para fazer seu pronunciamento.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a revista IstoÉ desta semana
publicou uma matéria sob o seguinte título: “Médicos:
o problema não é a quantidade”. Aí vem o subtítulo:
“O Brasil tem uma boa média mundial de profissionais
de saúde por habitante. A questão é que eles estão
concentrados em poucos Estados e na rede privada”.
Senador Paim, V. Exª é testemunha de quantas
vezes eu vim a esta tribuna, na condição de médico,
para trazer meu depoimento sobre essa questão. Mas
discordo da matéria da IstoÉ, que já diz de antemão
que o problema não é a quantidade. O problema é,
sim, a quantidade, porque não há um mecanismo de
desconcentrar os médicos dos grandes centros, das
grandes capitais.
Aliás, essa reportagem é bem elucidativa. Mostra, inclusive, como a própria cidade São Paulo, que
tem um índice médico por mil habitantes invejável em
relação a outras cidades do mundo, não tem o mesmo
índice na sua periferia.
Vou mostrar um exemplo, retirado de um gráfico
que a reportagem mostra: no Distrito Federal, há quatro
médicos por mil habitantes. E pergunto: a qualidade da
saúde do Distrito Federal é boa? Não é boa. No SUS,
não é boa. Nos planos de saúde, talvez seja razoável;
na parte privada, talvez seja boa.
No Rio de Janeiro, que é o segundo colocado,
há três médicos por mil habitantes.
É bom explicar que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é a de que haja um médico
para mil habitantes.
Em São Paulo, há dois médicos por mil habitantes.
No Rio Grande de Sul, Estado de V. Exª, Senador
Paim, são dois médicos por mil habitantes.
Aí vem o oposto. Quem tem menos? No Maranhão, o índice é de 0,65; no Pará, é de 0,81.
Senador Paim, aqui, quero fazer um parêntese:
eu me formei em Belém, na Universidade Federal do
Pará, onde a Faculdade de Medicina foi a quarta a ser
criada no Brasil. No ano em que me formei, em 1969,
ela completou 50 anos de existência. E olhe a disparidade: o índice no Pará é de 0,81.
Depois, vem o Piauí, com 0,89, e o Acre, com um
médico para mil habitantes. Isso é o que está na tabela.
Esse quadro mostra que apenas um quarto da
população utiliza serviços médicos privados. Para cada
mil clientes, há 7,6 médicos. No SUS, a proporção é
de 1,95 médicos por mil pacientes.
É muito importante que a revista tenha abordado
esse tema. De fato, a decisão do MEC de criar novos
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cursos nas regiões mostra que é preciso formar médicos nessas regiões.
Vejam quais são os Estados piores: Maranhão e
Acre. E o Acre é o melhor dos ruins porque lá funciona
uma Faculdade de Medicina, que é recente.
O meu Estado, Roraima, criou um curso de Medicina na Universidade Federal em 1974. Olhem a situação de Roraima em relação, por exemplo, às regiões.
Se olharmos o Brasil como um todo, veremos que, na
região Sul, há 2,03 médicos por mil habitantes; na região Sudeste, há 2,61 médicos por mil habitantes. E
aqui é onde se concentra, Senador Paim, o maio número de cursos de Medicina, tanto na capital, quanto
em cidades importantes. Aí vem o Centro-Oeste, com
1,99 médicos por mil habitantes; o Nordeste, com 1,19
médicos por mil habitantes; e o Norte, que compreende
nove Estados, com 0,98 médicos por mil habitantes.
Se observarmos o que ocorre na região Norte,
vamos ver que, em Roraima, o percentual é de 3,81%
com relação à região Norte. Quer dizer, nós temos
um percentual bem melhor do que outros Estados da
região Norte. Vários Estados da região Norte estão
abaixo de Roraima. Por quê? Isso ocorre porque lá o
atrativo para exercer a Medicina é maior? Não, Senador Paim. É que lá se estão formando médicos desde
1980. Então, com três décadas de funcionamento, nós
temos uma diferença fundamental.
É preciso, sim, criar cursos de Medicina! Vou
até discordar de algumas entidades da própria classe
médica que dizem: “E a qualidade?”. Fui autor de um
projeto, junto com mais dois outros professores da
Universidade Federal de Roraima, para a criação do
curso de Medicina em nossa Universidade Federal.
Viemos defender isso no Conselho Nacional de Saúde.
Era impressionante como, por exemplo, a Federação
dos Médicos do Brasil era radicalmente contra isso!
Diziam que não tínhamos estrutura, que não tínhamos condições de ter o curso de Medicina, como se
a estrutura começasse de cima, como se não fosse
preciso começar por baixo.
Lembro-me de que, àquela altura, a única pessoa que defendeu o curso de Medicina em Roraima
foi a Drª Zilda Arns, da Pastoral da Saúde – ou era da
Pastoral da Criança, não me recordo agora. Só ela o
fez! E aí foi pedido vista do processo. Na outra sessão,
o Presidente do Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde, que se formou em Campinas,
deu um depoimento belíssimo sobre a importância de
criar o curso por lá. Disse que ele tinha sido da sexta
turma que se havia formado em Campinas e que ele,
em alguns momentos, sentia vontade de desistir porque, quando ele entrava no campus da universidade
e chegava próximo à área onde funcionava o curso
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de Medicina, ele só via poeira e medicamentos ainda
precários. No entanto, hoje, quem discute o curso de
Medicina de Campinas, quem discute o curso de Medicina da Unicamp? Ninguém!
Então, é preciso acabar com esses preconceitos.
E até faço um apelo à categoria médica, aos luminares
professores que estão em São Paulo, no Rio e em Minas, para que possam dar um pouco de colaboração
para o Brasil do interior, tirando alguns dias por mês
para dar aula nos lugares em que venham a ser criadas faculdades, no interior do Norte e do Nordeste.
Essa decisão do MEC priorizou claramente as
regiões onde há uma menor presença de médicos.
Repito aqui que os dados relativos ao número
de médicos em Roraima, o percentual em relação aos
outros Estados da região Norte, demonstram que, de
fato, se não houvesse o curso de Medicina em Roraima,
não haveria no Estado hoje a proporção lá existente.
Como começamos o curso de Medicina em Roraima, Senador Paim? Fomos a Cuba buscar professores
do Curso de Medicina na Universidad de Matanzas. Os
professores do Brasil não queriam ir para lá. Os professores do Brasil não se dignavam, por exemplo, a tirar
um dia por semana para ir para lá para dar uma aula
de Anatomia. Eles não podiam, por exemplo, formar
um grupo de professores das universidades paulistas
e cariocas para, por um ou dois dias, dar aulas em
Roraima. Nós fomos buscar os cubanos. Foram para
lá professores doutores de Cuba, para dar aula de matérias básicas do primeiro ano de Medicina: Anatomia,
Fisiologia, Embriologia. Aí fomos criando corpo. Abrimos concurso, professores entraram, e chegamos a
ser um dos cursos bem avaliados do Brasil.
Há esse preconceito de que existem muitos médicos no Brasil. Mas a revista diz que o problema é que
os médicos estão concentrados. E como é que vamos
desconcentrar? Várias tentativas foram feitas, Senador
Paim. Eu mesmo apresentei um projeto. E eu não estava inventando a roda, não! Na Austrália, aplicaram
esse método, que funcionou. O estudante de Medicina
que se formava nas escolas públicas tinha de, depois
de concluído o curso, ir para uma localidade onde não
houvesse médico ou onde houvesse insuficiência de
médicos, tinha de ficar lá por um ano ou dois, ganhando
para fazer uma espécie de estágio remunerado. Com
isso, ele aprendia.
É verdade que a Constituição garante, primeiro,
o direito de ir e vir – portanto, ninguém pode obrigar
alguém a ir compulsoriamente para algum lugar –,
como garante o livre exercício da profissão.
Participei de uma discussão sobre esse meu projeto na Escola Paulista de Medicina. Vários estudantes
se sensibilizaram, mas a maioria, até mesmo vindos
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do Norte, rebelou-se com a ideia de ter de terminar o
curso em São Paulo e ir para o Norte, para o Nordeste
ou mesmo para o Centro-Oeste.
Então, é preciso que haja, sim, uma política diferente. Eu não vou dizer que vamos imitar o modelo
da Austrália, que foi bem-sucedido, ou imitar o modelo
de Cuba. O que fez Cuba? Primeiro, reduziu o número
de anos de duração do curso e, depois, voltou atrás,
voltando à quantidade normal de anos. Vão dizer que
Cuba é uma ilha, com um território pequeno, onde há
pouca gente. Mas o certo é o seguinte: Cuba é dividida
em 14 províncias, que correspondem a 14 Estados, e,
em cada Estado, há uma escola de Medicina. O mais
importante é que, em cada Estado, a Faculdade de
Medicina é voltada para determinadas especialidades,
para não concentrar tudo, por exemplo, em Havana.
Vai haver quem diga que o regime é outro e que a realidade de lá é outra. É verdade. Não é preciso copiar
ipsis litteris, mas podemos fazer, sim, pelo Brasil um
modelo como propõe o Ministro da Educação – nesse
particular, estou de acordo com ele –, para aumentarmos o número de cursos de Medicina nas regiões
onde isso é preciso.
Se fizermos um levantamento dos últimos anos,
veremos que aumentaram muito os cursos de Medicina
privados, de preferência nos Estados onde já existem
muitas escolas de Medicina.
Vão me perguntar: esse é o único remédio para
resolver o problema do mau atendimento à população
na área da saúde? Não, não é esse o único remédio.
Aqui mesmo, nesta história, Senador Paim, há o
relato de uma médica que surtou, vamos dizer assim,
virando plantões e plantões. Ela saiu gritando pelos
corredores: “Os pacientes estão à míngua, estão morrendo. Meu desabafo foi a gota d’água!”. Por quê? Ela
disse: “Por acúmulo de estresse”. Ela vinha de plantão
em cima de plantão.
Infelizmente, pelas circunstâncias, alguns médicos se submetem a um trabalho de 24 horas de plantão, seguido de um trabalho no ambulatório e de outro
plantão depois. Isso realmente não é possível continuar.
Aqui, há uma proposta. Aliás, há um projeto, se
não estou enganado, do Senador Paulo Davim, para
transformar a carreira de médico em carreira de Estado, assim como é, por exemplo, a carreira de juiz.
Quando passa num concurso, o cidadão se torna juiz
substituto e vai para o interior ou para um lugar onde
haja carência de juízes. Depois, quando o juiz é titularizado, quando ele se torna titular efetivado, ele pode
escolher, num leque de opções, para onde ir. Assim
deveria ser a carreira de médico.
Estou falando aqui dos médicos, porque eles
são o objeto dessa reportagem e de uma matéria di-
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vulgada há poucos dias que mostra que o Ministro
da Educação decidiu criar cerca de 1,7 mil vagas de
novos cursos de Medicina. Eu disse aqui, na ocasião,
que cumprimentava o Ministro pela decisão e, principalmente, pela decisão de que essas vagas fossem
dirigidas para as regiões mais carentes, as regiões
onde não havia curso de Medicina.
Aqui, falei, por exemplo, que me formei em Belém. Senador Paim, na época, na Amazônia, só havia
curso de Medicina em Belém. Eu estudava em Manaus.
Eu nasci em Roraima e estudava em Manaus, que é
vizinha. Quando decidi fazer Medicina, tive de ir para
Belém, porque não havia o curso em Manaus. Durante muito tempo, na Amazônia toda, na região Norte
toda, só havia esse curso em Belém. Depois, criou-se
o curso em Manaus. Roraima foi o terceiro Estado da
região Norte a ter o curso de Medicina.
Então, é muito importante, sim, que nos debrucemos sobre essa questão. Eu já disse isto aqui uma
vez e não vou cansar de repetir: esse é o remédio para
corrigir essa tremenda injustiça, em que a população
é mal atendida, em que pacientes morrem por falta
de equipamento.
Há outro detalhe: não adianta dizer que esses
médicos que se estão formando são suficientes e que
vamos mandar esses médicos para um Município do
interior de um Estado qualquer do Norte, se, quando
ele chegar lá, não há, por exemplo, sequer um aparelho
de ultrassom para se fazer um exame trivial. Às vezes,
não há aparelhos até mais simples. Então, é preciso
que haja médicos e que sejam dadas condições de
trabalho aos médicos.
É louvável, sim, a determinação de se criarem
novos cursos de Medicina nas regiões carentes. Entendo que o Ministro da Saúde tem de sintonizar com
essas questões. Ele se tem debruçado sobre isso e,
inclusive, fez uma proposta para que o médico fosse
estimulado a ir para o interior.
Além disso, há algo que já existe, que vem lá
de trás, do Programa Saúde da Família: quanto mais
distante da Capital federal o médico estiver, maior é o
seu salário. Mas é aquela história: o médico vai para
lá, mas, chegando lá, mesmo recebendo duas vezes
o que receberia aqui, ele vai se sentir, em pouco tempo, desestimulado e até vai embora, porque não tem
condições de trabalhar.
Senador Paim, estou falando isso no que diz
respeito aos médicos. Imagine o que acontece no
tocante à Enfermagem! Imagine o que passa aquele
que faz o curso superior de Enfermagem ou o técnico
em Enfermagem, o atendente! Há dificuldade em se
formarem bons profissionais em número adequado.
A minha universidade, agora, abriu o curso de Enfer-
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magem. Abriu, primeiro, o de Medicina e, agora, abriu
o de Enfermagem, porque sentiu a necessidade de
que é preciso fazer com que toda a equipe de saúde
funcione, não só numericamente, repito, mas também
qualitativamente.
Mas não há qualidade se não houver número.
Como é que vai haver, por exemplo, médico especializado trabalhando no Estado de Rondônia se ele não
tiver condições de trabalhar, se não forem formados
médicos lá?
Imagine que, da minha turma de Medicina – eu
me formei, como disse, em 1969 –, uma pequena parte
ficou em Belém. Não é meu caso, porque eu me formei em Belém para voltar para Roraima, e voltei para
Roraima. Mas a maioria dos paraenses se formou e foi
trabalhar em São Paulo, em Brasília e em outros grandes centros. Por quê? Porque foi em busca de melhores
condições de trabalho, em busca de melhores salários.
Então, é muito importante – eu diria até que já
passou da hora – fazermos o diagnóstico correto, sem
demagogia. Não se pode dizer que falta dinheiro. Não
se pode dizer que acabou a CPMF e que, por isso,
falta dinheiro. Não falta dinheiro, não! O que falta na
saúde – é o que se diz nesta reportagem – é gestão.
O que existe realmente é a questão da má gestão, da
má administração, somada, o que é pior, à corrupção
na área da saúde. Rouba-se dinheiro da saúde, com
todo tipo de maracutaia: compram-se remédios com
data próxima ao vencimento, em conluio com laboratórios e com fornecedores, e até equipamentos deteriorados, para ganhar dinheiro à custa disso.
Então, nós tínhamos – vou, aqui, repetir o que já
tenho dito – de juntar os esforços dos parlamentares.
Há seis médicos no Senado e mais de 50 na Câmara.
Mas mesmo os parlamentares que não são médicos
devem ter a consciência disso. Vamos juntar o Poder
Executivo e o Poder Legislativo e tratar de agir rapidamente, sem ficar esperando. Faz décadas que é feita
essa reclamação sobre saúde.
Quando fui constituinte, V. Exª se lembra – em
1988, portanto –, criou-se o SUS exatamente para tentar
fazer com que as pessoas mais pobres pudessem ser
atendidas. E aqui está dito: hoje, apenas um quarto da
população utiliza serviços particulares. Os outros três
quartos são atendidos majoritariamente pelo SUS ou
por planos de saúde.
Aliás, tenho aqui reclamado da Anvisa de maneira
forte. Já fiz um requerimento à Comissão de Assuntos Sociais, para chamar o Presidente da Anvisa para
discutir esse tema, porque é uma Agência que não
fiscaliza, não regula e não trabalha adequadamente
como deveria. A ideia de se criar uma agência reguladora visava a que ela pairasse acima do comando
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do governo de plantão e cuidasse de uma política de
Estado permanente. No entanto, o que vemos é que,
lamentavelmente, na saúde, isso não tem acontecido.
E a Anvisa é muito responsável por isso.
Mas quero terminar meu discurso, dizendo que
é importante a abordagem deste artigo. Mas discordo
da manchete. O problema é, sim, a quantidade de médicos, porque a quantidade, onde é necessária, não
existe. Se não há mecanismos de levar esses médicos
sequer para a periferia da cidade de São Paulo, imagine o que é preciso fazer para levá-los para o interior de
Roraima, do Amapá, do Acre, de Rondônia! A maioria
daqueles que vêm de lá e se formam em São Paulo
não quer voltar. Imagine se quem nasce em São Paulo
ou no Rio quer se formar e ir para lá!
Portanto, quero encerrar, Senador Paim, pedindo
a V. Exª a transcrição dessa matéria da revista IstoÉ,
bem como dos quadros que mostram as questões estatísticas da Medicina, relativas aos médicos, no Brasil
e no meu Estado de Roraima, para demonstrar como,
no Estado de Roraima, a criação do curso de Medicina
onde há carência de médico melhora, de fato, a distribuição de médicos. É preciso que a gente estimule isso.
Estou vendo aqui vários jovens. Que tenham
oportunidade de ingressar nos cursos de Medicina!
É difícil pensar: “Ah, mesmo para os que moram em
Brasília e que vão fazer vestibular na UnB, com 25
vagas, é muito complicado!”. É preciso, sim, oferecer
mais vagas ao curso de Medicina, principalmente nas
regiões que carecem de médicos.
Portanto, encerro, reiterando o pedido de transcrição deste artigo.
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.)
Médicos: o problema não é a quantidade
Isto é - 18/06/2012
O Brasil tem uma boa média mundial de profissionais de saúde por habitante. A questão é que eles estão
concentrados em poucos Estados e na rede privada
Medida
Para o MEC, a criação de novas vagas em faculdades de medicina públicas e privadas irá melhorar o
sistema de saúde.
Ao autorizar a criação de 1.615 novas vagas em
faculdades de medicina públicas e privadas de todas
as regiões do Brasil, o Ministério da Educação (MEC)
provocou uma polêmica na categoria. Segundo o MEC,
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a medida irá contribuir para amenizar o problema da
falta de médicos no País. O Conselho Federal de Medicina (CFM) discorda. Segundo o órgão, a decisão
desconsidera a qualidade da formação dos novos
profissionais e se baseia na falsa premissa de que o
Brasil carece de profissionais de saúde. De acordo
com a instituição, a média nacional de 1,95 médico por
mil habitantes (o MEC considera 1,8) é maior do que
a mundial, de 1,4. O número não tem sido suficiente,
porém, para reduzir as filas nos hospitais públicos nacionais e a explicação do CFM é de que os médicos
estão mal distribuídos entre as regiões brasileiras e
entre as instituições públicas e privadas.
De acordo com Maria Helena Machado, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, o principal problema do Sistema Único de Saúde (SUS) é a má gestão do trabalho. “Faltam políticas
adequadas para fixar os profissionais onde eles são
necessários, seja no interior do País, seja nas periferias das metrópoles”, diz. A cidade de São Paulo,
por exemplo, conta com mais de quatro médicos por
mil habitantes, o dobro da média nacional, mas cerca
de 75% deles atuam na região central da cidade. Do
Complexo Hospitalar Heliópolis, dentro da maior favela
da cidade, na zona sul da capital, o cirurgião F. expõe
algumas das razões para isso. “São horas de trânsito
para chegar a essas áreas, onde é preciso enfrentar
situações de violência e hospitais sucateados”, diz o
médico, que trabalha há mais de 20 anos no local. F.
preferiu não se identificar por estar sendo ameaçado
de morte pela família de um de seus pacientes, que
entrou em coma após uma reação à anestesia durante
uma cirurgia de hérnia cervical. Nesses anos de trabalho em hospitais públicos, ele coleciona histórias
de violência e tensão. Em outra ocasião, no Hospital
Fernando Mauro, zona sul de São Paulo, o cirurgião
salvou da morte uma adolescente de 14 anos com um
tipo grave de meningite depois de o irmão da paciente
sacar um revólver na recepção. “Eu poderia ter morrido
antes de conseguir tratá-la”, afirma. “Além de tudo, os
salários são baixíssimos e só valem a pena quando
complementamos a renda com plantões.”
“Os pacientes estão à míngua, estão morrendo.
Meu desabafo foi a gota d”água do acúmulo de
estresse”
Ângela Maria Tenório, médica do Hospital Estadual Rocha Faria, no Rio de Janeiro
Para o médico e advogado Sérgio Palmeira, que
lançará no segundo semestre o livro “Direito, Medicina
e Poder”, um dos maiores problemas da categoria é
o esquema de plantões. “Os médicos fazem plantões
enormes, muitas vezes de 24 horas, apesar de isso
ser vetado pelo CFM, e acham que estão se beneficiando, já que dormem no trabalho e pensam: “Estão
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me pagando para dormir””. Essa prática possibilita,
segundo o especialista, um “equilíbrio artificial” do
mercado, no qual há um médico para três postos de
trabalho, segundo pesquisa do CFM. A média brasileira é maior do que a mundial, de 1,4 médico por mil
habitantes, mas bem mais baixa do que a de países
mais desenvolvidos. Os Estados Unidos, por exemplo,
contam com 2,4 médicos por mil habitantes; Portugal,
3,9; e Cuba, recordista, 6,4. “Se o número de vagas é
o triplo do número de profissionais, quem diz que não
faltam médicos está fazendo uma defesa corporativista
por acreditar, erroneamente, que os plantões são bons
para eles. Perde o paciente, que é mal atendido”, afirma
Palmeira. Médicos de hospitais públicos ouvidos por
ISTOÉ revelaram ser uma prática comum dois profissionais pagos para trabalhar durante as mesmas 12
horas combinarem entre si a divisão de horários – um
atuaria nas primeiras seis horas e o outro nas restantes.
O fato é que, sobrecarregados, os médicos não
conseguem atender à demanda. Na noite da quarta-feira
30 de maio, por exemplo, a médica Ângela Maria Tenório
teve uma espécie de surto no Hospital Estadual Rocha
Faria, zona oeste do Rio de Janeiro. Pelos corredores
da instituição lotada, ela gritava: “Os pacientes estão
à míngua, estão morrendo.” À ISTOÉ, Ângela disse
que o hospital deveria ter uma equipe com nove profissionais de clínica médica, mas só vem trabalhando
com quatro. Naquele dia, só ela estava presente para
atender a duas enfermarias com cerca de 130 pessoas internadas e uma unidade intensiva com mais de
dez pacientes em estado grave. “O desabafo foi a gota
d”água do acúmulo de estresse”, disse.
“São horas de trânsito para chegar às áreas periféricas, onde é
preciso enfrentar situações de violência e hospitais sucateados.
Atualmente estou ameaçado de morte pela família de um paciente”
F., cirurgião do Complexo Hospitalar Heliópolis,
em São Paulo
O contexto, portanto, exige soluções muito mais
complexas do que apenas formar novos profissionais,
apesar de esses serem bem-vindos. Para Maria Helena
Machado, da Escola de Saúde Pública da Fiocruz, a
solução passa por planos de carreira médica similares
às de juízes federais. “Ao passar no concurso, o profissional seria mandado para o interior e as periferias,
mas, posteriormente, poderia ser transferido para regiões mais valorizadas, que é o que todos querem”, diz.
Ela também defende a criação de facilidades para que
os médicos alocados em regiões afastadas, como o
interior da Amazônia, possam participar de programas
de educação continuada para progredir na carreira.
Abrir vagas para estudantes, portanto, não passa de
uma pequena parte da solução.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos ao Senador Mozarildo Cavalcanti, demonstrando sua preocupação com a saúde e
a qualidade de vida de todo o povo brasileiro.
Ao mesmo tempo, V. Exª será atendido, na forma
do Regimento, quanto ao documento que pediu que
constasse nos Anais da Casa e que fosse divulgado
pelo sistema de comunicação do Senado.
Passamos a palavra ao nobre Senador Alvaro
Dias, do PSDB do Paraná, por permuta com o Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, há uma preocupação que percorre todas as
pessoas lúcidas e bem intencionadas do País no que
diz respeito aos desdobramentos desse escândalo
do Cachoeira. De um lado, os descaminhos percorridos pela Comissão Parlamentar de Inquérito até este
momento, que desagradam aqueles que confiam na
possibilidade de uma investigação de profundidade e
de lisura. Há também o desencanto em relação a algumas notícias oriundas do Poder Judiciário de que
seria possível anular as provas colhidas pela Polícia
Federal durante quase três anos de um trabalho árduo
de investigação. Há indícios de que existe essa possibilidade. E, como decorrência dessa especulação ou
dessa hipótese aventada nos últimos dias, através da
imprensa do País, ouviu-se também que com isso a
CPI estaria desvalorizada, porque não poderia valer-se de provas recolhidas pela Polícia Federal.
Penso diferente. Entendo que, se, de fato, a justiça,
por alguma razão, decretar a ilegalidade das provas,
a CPI poderá validá-las ao trazer os investigados para
depoimentos e aproveitar os elementos acumulados
pelas investigações realizadas pela Polícia Federal e,
ao final, depois de deliberação da maioria da CPI, encaminhar ao Ministério Público um relatório consistente,
com todos os elementos, indícios e provas documentais e testemunhais, e o indiciamento daqueles que
eventualmente se envolveram nos ilícitos praticados
a partir do comando do Sr. Carlos Cachoeira.
Portanto, não há por que jogar a toalha, não há
por que desistir. Em que pese o desencanto com determinadas atitudes, com determinadas posturas, na
CPI e fora dela, no Congresso e no Judiciário, há que
se insistir, persistir, buscar, oferecer à sociedade brasileira a resposta que ela espera, deseja e exige para
um evento que tumultuou o País nos últimos dias.
Vou trazer agora informações oficiais, que demonstram a importância de convocarmos para depor,
urgentemente, na CPI Cachoeira, o Sr. Pagot e o Sr.
Fernando Cavendish. Vou demonstrar, com números,
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nomes, valores, que há uma conexão indesmentível
do Governo Federal, especialmente através do Dnit,
com a empresa Delta, do Sr. Fernando Cavendish, e
desta com a empresa Alberto & Pantoja, do Sr. Carlos
Cachoeira, e da Alberto & Pantoja com integrantes da
quadrilha comandada pelo bicheiro.
E há aqueles que dizem não encontrar razões
para a convocação de Pagot e de Fernando Cavendish.
Sr. Presidente, tenho aqui um gráfico colorido
que mostra exatamente o link que parte do Governo
Federal para a empresa Delta, da empresa Delta para
a Alberto & Pantoja, e desta para empresas laranjas,
para familiares e integrantes da quadrilha do Sr. Carlos Cachoeira.
No primeiro círculo, a Delta ganha licitação com
preços baixos. É a estratégia adotada pela empresa:
disputa oferecendo preços menores e ganha a concorrência. Depois, no segundo círculo, assina os contratos
com os governos, desde governo municipal, governo
estadual e, principalmente, Governo Federal, onde há
o maior volume de recursos. Depois, no outro círculo, a Delta apresenta vários aditivos. São aditivos que
se sucedem. E depois, evidentemente, esses aditivos
são concedidos em razão do poder de influir de um
traficante de influência que, além de bicheiro, passou
a ser um grande lobista ou um sócio oculto da Delta:
o Sr. Carlos Cachoeira.
Portanto, depois dos aditivos, os recursos chegam à Delta. Aliás, a Delta, depois dos aditivos, simula
serviços fictícios com laranjas. Os recursos saem do
Governo Federal para a Delta, da Delta para as empresas laranja, especialmente essa Alberto & Pantoja,
e dela para os destinatários finais.
Aqui está, Sr. Presidente e Srs. Senadores, algumas das contas da Delta, destinatárias dos recursos do
Governo Federal. São basicamente duas contas: uma
conta no Banco Bradesco, na Agência Empresarial
Centro Rio de Janeiro, é a conta corrente nº 1002902;
a outra conta é no Banco Safra, Agência nº 0006, na
Candelária, também no Rio de Janeiro, o número da
conta corrente é 386975.
Apanhamos aqui um período que vai de maio de
2010 a abril de 2011, portanto, um período de um ano.
E fomos investigar os recursos repassados pelo Governo Federal para a Delta, com depósitos efetuados
nessas duas contas. E chegamos a mais de R$729
milhões nesse período. Nas duas contas que escolhemos para essa amostragem. Os valores recebidos
pela Delta do Governo Federal são muito superiores,
mas estamos apresentando uma amostragem, no período de um ano, em duas contas bancárias, ambas
no Rio de Janeiro.
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Depois do ingresso desses valores nas duas
contas no Rio de Janeiro, em nome da Delta, fomos
verificar o caminho desses recursos, que saíram dessas duas contas da Delta para uma conta da Alberto
& Pantoja, que é uma empresa ligada ao Sr. Carlos
Cachoeira. Foram R$29.995.967,43. Portanto, dos recursos repassados pelo Governo Federal, a partir do
Dnit, para as duas contas da Delta no Rio de Janeiro,
R$29.995.000,00 foram repassados para a Alberto &
Pantoja. Temos aqui, também, o número da conta da
empresa Alberto & Pantoja, que recebeu esses valores.
Depois da Alberto & Pantoja, a distribuição dos
recursos. Não vamos citar todos os nomes, mas apenas aqueles que já se tornaram conhecidos nesses
meses de investigação. Por exemplo, o Sr. Geovani
Pereira da Silva, que é o contador de Carlos Cachoeira, recebeu um cheque, em maio de 2010, no valor de R$531 mil. Depois, em junho, recebeu mais
R$1.788.000,00. Em junho de 2010, a JR Construções
recebeu R$1.246.000,00. O Sr. Luiz Carlos de Almeida
Ramos, que é irmão do Sr. Carlos Cachoeira, recebeu,
em junho de 2010, R$100 mil. A Brava Construções, no
mesmo momento, R$95 mil. Depois vamos para Geovani Pereira da Silva novamente, mais R$1.877.000,00
em julho. Isso em julho. Em julho, a JR, mais R$585 mil;
o Sr. Luiz Carlos de Almeida Ramos, mais R$19.650,00
no mês de julho. Depois passamos para Geovani Pereira da Silva em agosto, R$1.325.000,00; a JR, em
agosto, R$571 mil; a Mapa Construtora, R$477 mil;
Sebastião Alves de Morais Filho, também parente do
Sr. Carlos Cachoeira, R$27,5 mil; Geovani Pereira da
Silva, no mês de setembro,: R$1,37 milhão – portanto,
o contador Geovani era o que recebia o maior valor
mensalmente –; Wladimir Garcez Henrique – este é
o ex-vereador, que estava preso em Goiânia até há
poucos dias e que, aliás, quis fazer uma graça dizendo
que era amigo do Senador Paulo Paim...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E do Mário Covas, do Lula...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exatamente. É porque esteve lá fazendo uma palestra, e
isso foi usado de má-fé, evidentemente.
Wladimir Garcez também recebeu, em setembro, R$11,72 mil. Depois, o Geovani, em novembro,
R$1.176.000,00 – o Geovani recebia todo mês mais
de um milhão de reais –; Wladimir Garcez Henrique,
R$12 mil – esse era mais modesto, recebia menos
– no mês de novembro; Geovani, em dezembro de
2010, R$295 mil – depois outras somas menores –;
Sebastião Alves de Morais Filho, em dezembro, R$6
mil; Wladimir, de novo, R$ 5 mil.
E vamos para 2011. Em 2011, a Mapa Construções, R$267 mil; Lenine Araújo de Souza, que esteve
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para depoimento na CPI e ficou calado, disse que era
inocente, tentou passar uma imagem de vítima e reclamou das condições da prisão. Lenine Araújo está
aqui, recebendo também recursos dessa conta da Alberto & Pantoja, em fevereiro de 2011, R$22.782,75; a
conhecida Excitante cujo sigilo bancário foi quebrado
também na última reunião da CPI, recebeu, em abril
de 2011, R$250 mil. E, depois, em maio, o Sr Geovani recebe os seus R$196 mil; depois, mais R$196 mil;
depois, mais R$207 mil, mais R$207 mil, mais R$648
mil, mais R$648 mil; aí volta a Excitante, em maio de
2011, mais R$400 mil. Enfim, estou citando alguns que
são mais conhecidos e deixando os menos conhecidos. O total alcança R$29.992.929,00, neste ano, de
recursos que tiveram origem no Governo Federal, no
Dnit, passando pela Delta, chegando à Alberto & Pantoja, e depois com essa distribuição a que me referi.
Nós temos aqui também a distribuição dos recursos entre as duas contas, a conta de 24 de junho de
2010, na Agência 3369, lá no Rio de Janeiro, a conta
100290, recebeu R$602.500,00; depois no dia 30 de
março de 2011, recebeu R$1.044.775,00 – essa mesma conta da Alberto & Pantoja. Depois, a outra conta, a 006, que é em outro banco, 38697, 13 de maio,
R$638.700,00. Cito apenas para ilustrar esses repasses que são de valores expressivos e que, na soma de
todos os repasses para essas duas contas, tivemos o
repasse de pouco mais de R$29 milhões para a conta
de Alberto & Pantoja.
Apresento esse trabalho, Srs. Senadores, para
comprovar que não se pede por pedir, não se exige
simplesmente pelo gosto da exigência, mas porque é
necessário ouvir, para adotar providências posteriores,
o Sr. Fernando Cavendish e o Sr. Luiz Antonio Pagot,
ex-Diretor do Dnit, que, aliás, surpreendentemente
afirmou ter sido derrubado do cargo que ocupava
pelo bicheiro Cachoeira e pelo empresário Fernando
Cavendish.
Eu digo surpreendentemente porque a empresa
Delta era beneficiada, privilegiada com contratos generosos e aditivos expressivos, através do Dnit, onde
estava Pagot. Se ele faz essa queixa, certamente não
era o responsável principal pela concessão desses
aditivos. Obviamente, estaria recebendo ordens para
que esses aditivos fossem concedidos. Por que temem
o depoimento dele? Por que não desejam ouvi-lo? Se
há uma predisposição de Pagot de vir à CPI, sem receio, e de contar o que sabe, por que impedir? O que
revela essa postura é medo ou é desejo de colocar
debaixo do tapete toda sujeira existente? E por que
não convocar o Sr. Fernando Cavendish, que liderou
a turma do guardanapo branco nas festas de Paris?
Por que não convocá-lo? Ele que disse e reiterou que
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não tinha problemas com licitações, porque comprava
políticos e que com seis milhões compraria um Senador. Por que não convocá-lo? Por que esperar? Por
que adiar? Nós já temos aqui a prova oficial, material,
documentada das relações do Governo Federal com
a empresa Delta e desta com o Carlos Cachoeira. O
passeio do dinheiro demonstra que há uma relação
de promiscuidade de agentes públicos com agentes
privados e com os criminosos. Portanto, não há razão
alguma que justifique a não convocação de Pagot e
de Cavendish.
Sr. Presidente, ao final, para concluir, desta tribuna e de forma oficial, estamos formulando um apelo ao
Presidente Vital do Rêgo, que tem procurado conduzir
com habilidade essa Comissão Parlamentar de Inquérito, e ao Relator, o Deputado Odair, para que convoquem reunião administrativa como prioridade, a fim de
que possamos deliberar sobre esses requerimentos e
redirecionar a CPI, recolocá-la nos trilhos da investigação, evitando encenações, subterfúgios, mistificação e
fuga à responsabilidade. Queremos ouvir, sim.
Aqui, há material suficiente que comprova a necessidade desses depoimentos. São números oficiais,
resultantes da quebra de sigilo bancário. E nós os estamos apresentando porque o Supremo Tribunal Federal revogou o segredo de Justiça desse inquérito.
É por isso que nós podemos, da tribuna do Senado
Federal, revelar informações que são sigilosas. Que
eram sigilosas, porque o Supremo Tribunal Federal
atendeu a um pedido da CPI e revogou o segredo de
Justiça para o inquérito decorrente da Operação Monte Carlo. Portanto, a atitude que adotamos hoje está
respaldada na decisão do Supremo Tribunal Federal
e é, portanto legal.
Queremos enfatizar o apelo que formulamos ao
comando dessa CPI, que é governista, já que não houve
o compartilhamento das responsabilidades com a oposição; estamos formulando um apelo para que, numa
próxima reunião administrativa – e que seja urgente –,
possamos recolocar os requerimentos que convocam
Fernando Cavendish, a quebra do seu sigilo bancário,
fiscal e telefônico, e o requerimento que convoca também o Sr. Luiz Antonio Pagot para depoimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Agradecemos ao Senador Alvaro Dias, que agora
concluiu o seu pronunciamento, e passamos a palavra,
de imediato, ao Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
sempre surpreenderá os incautos a maneira como
está sendo tratado, em nosso País, o aparente choque
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entre a necessidade de manter o desenvolvimento e o
compromisso ambiental com as gerações presentes e
futuras. Parecem duas forças inconciliáveis, constantemente travando embates de soma zero, no qual o ganho
de um é diretamente proporcional à perda do outro.
No caso dos grandes empreendimentos de infraestrutura, sabidamente necessários ao País, essa
barulhenta guerra se dá em torno do licenciamento
ambiental. Para uns, o licenciamento é um processo
que tende ao infinito, destinado a impedir o uso racional dos recursos naturais; para outros, é um processo
extremamente célere de compra de consciências, estabelecimento de promessas que não serão cumpridas, destinado a viabilizar o lucro rápido ao custo da
devastação ambiental.
Recentemente, chamou-me atenção a publicação do Núcleo de Estudos e Pesquisas do próprio Senado Federal intitulada Ambiente e energia: crença e
ciência no licenciamento ambiental. Trata-se de uma
publicação em quatro partes, de responsabilidade de
consultores legislativos desta Casa, especialistas no
assunto. Esse e mais 109 títulos compõem a coleção
Textos para Discussão, com a qual a Consultoria Legislativa do Senado tem brindado a sociedade brasileira. Todos estão acessíveis em link próprio no portal
do Senado Federal.
Quero destacar, em especial, a terceira parte
da publicação, da lavra do consultor Ivan Dutra Faria,
doutor em Política, Planejamento e Gestão Ambiental, que leva o subtítulo: Sobre Alguns dos Problemas
que Dificultam o Licenciamento Ambiental no Brasil.
A leitura desse texto, que eu recomendo a todos
os interessados na questão ambiental, lança interessantes luzes sobre a desvirtuação do processo de licenciamento ambiental, que foi concebido originalmente não como um entrave, mas como um instrumento
de mediação e negociação de conflitos que deveria
contribuir para a consolidação das variáveis sociais e
ambientais no desenvolvimento, nas escalas locais,
regionais ou nacionais.
Pelo histórico apresentado no texto, aprendemos
que o processo de emissão de licenças no Brasil foi
construído sobre uma base bastante inconsistente,
majoritariamente formada por normas infralegais –
principalmente resoluções do Conselho Nacional de
Meio Ambiente (Conama) –, o que é uma das causas
da excessiva judicialização do processo decisório nas
questões ambientais; é uma base com inúmeras lacunas e contradições, agravada pela confusão de funções entre vários órgãos públicos em suas diferentes
encarnações administrativas.
Mais grave, sem dúvida, é a visão meramente
cartorial do processo, que, por vezes, tem resultado em
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baixa qualidade dos estudos ambientais apresentados
para obtenção das licenças, o que, somada à limitada
capacidade técnica dos órgãos de licenciamento para
analisar as informações preparadas pelos empreendedores, constituem a receita para os momentos de
aparente paralisia ou açodamento dos procedimentos.
Por outro lado, a oportunidade de consulta à sociedade tem sido conduzida, muitas vezes, de maneira
errônea em razão de falhas no modelo de realização
de audiências públicas. Nessas, o processo de comunicação é mal preparado, transformando as audiências
numa conversa de surdos, com interlocutores sem a
necessária legitimidade, desprovidos de qualquer aparato científico, técnico ou mesmo social, mas com muito
argumento ideológico. Da maneira como são realizados
esses eventos, aumenta-se a influência de argumentos subjetivos e ideológicos e faz-se desaparecer o
espaço para a ciência, a técnica e, mesmo, a verdade.
A definição das competências legais de cada nível de governo contribui para a confusão geral, mesmo
com a edição da Lei Complementar n° 140, de 8 de
dezembro de 2011, posterior à elaboração do texto
que comento. Antes, não havia definição; agora, empreendimentos de enorme porte, como as hidrelétricas
da Região Norte, passam a ser de responsabilidade,
geralmente, de órgãos municipais, enquanto barracas
de caranguejo na praia precisam de licença do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis, responsável pelo licenciamento no litoral
brasileiro. Essa competência me parece equivocada
e desproporcional à capacidade técnica dos órgãos
envolvidos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desenvolvimento e meio ambiente não são incompatíveis ou
inconciliáveis. Estamos falhando muito na área ambiental, especialmente nos grandes empreendimentos.
Precisamos de uma legislação mais moderna e menos
burocrática, que substitua a visão cartorial do licenciamento por uma visão estratégica de longo prazo muito mais salutar ao meio ambiente; de leis verdadeiras
produzidas neste Parlamento e não apenas instruções
normativas emanadas de gabinetes burocráticos ou,
pior, de decisões judiciais equivocadas.
Devemos cobrar do Poder Executivo que propicie
aos órgãos de licenciamento os requisitos mínimos para
a consecução de seus objetivos. Assim, é necessário
haver pessoal qualificado, com condições de trabalho
que permitam respostas rápidas, combinadas com a
segurança técnica e científica que o assunto exige,
pois, por incrível que pareça, os órgãos ambientais de
controle, fiscalização e licenciamento não conversam
entre si, seja em nível municipal, estadual ou federal.
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Devemos, finalmente, criar espaços mais verdadeiros de negociação e entendimento, onde possam ser
apresentadas e avaliadas não vontades manipuladas
por falsos representantes, mas compromissos fundamentados em verdades de bases científicas.
Meus parabéns ao Consultor Legislativo Ivan
Dutra Faria, pela qualidade do trabalho elaborado, refletida na clareza com que apresenta os problemas e
propõe soluções. Estendo esses cumprimentos a toda
a Consultoria Legislativa desta Casa, que tem agregado valor a nossa tomada de decisão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, queria
concluir o meu pronunciamento falando um pouco da
Rio+20. O Brasil entrou na Rio+20 e irá sair de cabeça
erguida dela, até porque as grandes nações poluidoras não estão comparecendo. Os Estados Unidos, a
China, a Alemanha, o Japão, a Inglaterra e outros, os
mais desenvolvidos, os que mais poluem não querem
compartilhar com as decisões da Rio+20.
O Brasil, que tem só na Amazônia legal 81,5%
de preservação... Eu falava 83%; agora, vou ter que
mudar. Mas é uma diferença tão pequena para uma
área tão grande como a Amazônia Legal, que são nove
Estados, 61% do território brasileiro!. E nós estamos
preservando 81,5% das nossas florestas.
Um País que tem a imensidão da Amazônia com
81,5% preservados pode falar de cabeça erguida em
qualquer conferência mundial, em qualquer congresso sobre meio ambiente no mundo inteiro. Somadas
as reservas legais, as reservas indígenas, os parques
nacionais, as reservas extrativistas. o Brasil hoje está
preservando em torno de 50% de suas florestas. Qual
outro país no mundo do tamanho do Brasil que está
fazendo isso? E o desmatamento está acabando.
Eu defendia o desmatamento zero, e muitos me
chamavam de louco, porque sou de um Estado da
Amazônia, do Estado de Rondônia, que desmatou
até agora um pouco mais de 30% e preserva quase
70% das suas florestas. Eu defendia, antes mesmo da
última eleição, o desmatamento zero e fui até premiado por projeto defendendo o desmatamento zero. Eu
conversava com a população rural do meu Estado e
via que ela não tinha mais interesse, necessidade de
desmatar. Quem está desmatando está desmatando
em terras ilegais, em terras não documentadas; aquele
que tem o documento da terra, não quer mais desmatar. E, defendendo o desmatamento zero, fui, na última
eleição, o político, o Senador, mais votado da história
de Rondônia. Tive o maior percentual de voto, com
maior votação da história do meu Estado, defendendo
o desmatamento zero.
Então, veja que a consciência ambiental está
sendo formada não só na Amazônia como no Brasil
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inteiro: o brasileiro não quer mais desmatar, mas quer
produzir. É por isso que defendi no Código Florestal o
desmatamento zero – e ficou o desmatamento ilegal
zero, que é óbvio, é lógico, que já é uma grande coisa
–, mas defendi as áreas consolidadas, principalmente
da agricultura familiar. E prevaleceu no relatório, aqui
do Senado e da Câmara, as áreas consolidadas até
quatro módulos, que no meu Estado são 240 hectares.
O Senador Acir, que está aqui e é o Presidente da
Comissão de Agricultura, defendeu as áreas consolidadas inclusive com as compensações, com emendas, e
ajudou muito, na Comissão, na discussão do relatório
do Senador Luiz Henrique e do Senador Jorge Viana,
que foram relatórios importantes para consolidar a
aprovação do Código Florestal brasileiro.
Então, espero que a Rio+20 seja frutífera, produtiva. São mais de cem Chefes de Estado que estão
chegando nesta semana ao Rio de Janeiro. Que possa sair um texto de consenso que venha beneficiar o
Brasil e todos os povos da terra, produzindo alimentos,
mas preservando o meio ambiente. Acho que é perfeitamente possível desenvolver nosso País, o nosso
Planeta com sustentabilidade.
Concedo o aparte, com muito prazer, ao nobre
Senador Acir Gurgacz.
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Meus
cumprimentos, Senador Raupp, por seu pronunciamento. De fato, nós discutimos e debatemos amplamente
esse tema na Comissão de Agricultura com relação
ao desmatamento, à preservação do meio ambiente, à
produção de alimentos e defendemos o desmatamento ilegal zero. Entendemos que a indústria moveleira
depende não do desmatamento, mas das madeiras.
E o plano de manejo é importante para que se mantenha essa atividade. Além de gerar muito emprego,
gerar renda, gerar desenvolvimento, ela é importante.
Nós precisamos manter esse segmento da indústria
trabalhando, mas é evidente que nós temos de ter
muito cuidado e muita responsabilidade com relação
à transformação de florestas. Nós temos de preservar
nossas florestas não com desmatamento zero, mas
com o desmatamento ilegal zero, que entendo seja
pertinente e que atende a todos os segmentos. Qualquer desmatamento, partindo de projeto, de plano de
manejo, de sustentabilidade é importante, e pode ser
feita não simplesmente uma transformação de floresta
para área de plantio, o que realmente é preocupante.
Então, cumprimento-o pelo seu pronunciamento, Senador Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado pelo aparte.
Peço a incorporação de seu aparte em nosso
pronunciamento.
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Mas repito, Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores,
nós estamos caminhando para a consciência total na
área do desmatamento. Por isso a cada ano ele cai,
e a tendência, nos próximos quatro a cinco anos, é
chegar quase ao desmatamento zero no Brasil, o que
é muito bom. Ao contrário, nós estamos reflorestando.
Eu mesmo estou reflorestando: já plantei 72 mil árvores em duas pequenas propriedades no Estado. Tinha
uma de 100 hectares, com 50% de floresta e 50% desmatados, eu os enchi. Em toda área desmatada eu
plantei árvore; hoje, 100% dessa propriedade, em um
sítio de 100 hectares, estão reflorestados. Há também
uma chácara de 12 alqueires que está quase toda reflorestada. Estou contribuindo para o reflorestamento.
Sou Vice-Presidente da Ar Flora, uma associação
fundada em Rondônia para os reflorestadores. Acho
que este é o caminho: parar de desmatar e começar
a reflorestar.
Quero aqui, rapidamente, antes de encerrar, dizer
que neste último final de semana percorri vários Estados brasileiros. Estive em Recife, em Pernambuco, com
nosso Vice-Presidente da República, Michel Temer, no
pré-lançamento de candidatura de nosso amigo Raul
Henry, Deputado Federal – hoje, pré-candidato; logo
mais, candidato a Prefeito de Recife. Estive também
em Santa Catarina, em Tubarão, na convenção do Deputado Edinho Bez, do meu Partido, o PMDB, em que
ele foi lançado candidato a Prefeito de Tubarão, e em
Criciúma com a Deputada Romana, também candidata
a Prefeita de Criciúma. Ontem, pela manhã, estive em
Roraima, Estado do líder Romero Jucá, na convenção
da Teresa Surita Jucá. Foi uma grande festa! Foi uma
das maiores convenções que vi até agora, pelo menos este ano, esta de Boa Vista. Parabéns, Senador
Jucá; parabéns à Teresa; parabéns ao PMDB, parabéns ao Governador Anchieta, que está com o seu
Partido, o PSDB, nessa coligação; parabéns ao PPS
e a todos os Partidos, algo em torno de dez partidos
naquela coligação, uma coligação que, certamente, já
se apresenta vitoriosa na cidade de Boa Vista, para
nossa alegria, para alegria do PMDB. Parabéns a você
e à Teresa pela grande convenção realizada ontem na
cidade de Boa Vista.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Valdir Raupp, pela sua
defesa do Planeta, do meio ambiente, pelo exemplo
que está dando no seu espaço de terra, reflorestando
tudo. Isso, sim, é desmatamento zero.
Continuando a alternância entre um orador inscrito e um líder, seguindo o Regimento, Senador Romero
Jucá com a palavra pela Liderança do PMDB.
Em seguida, Senador Acir Gurgacz.
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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. O primeiro é um registro que considero importante. É fundamental que a Rádio Senado, a TV
Senado, que as redes sociais, que os segmentos de
comunicação no nosso País, a quem quero saudar,
tornem público que a partir de hoje começa a ser pago
o novo valor do Bolsa Família, com a complementação
do Programa Brasil Carinhoso, que eleva em R$ 70,00,
per capita, a ajuda àquelas famílias que recebem recursos do Bolsa Família e que têm crianças de zero a
seis anos. Portanto, é um passo importante para melhorar a renda de quem mais precisa.
Pelas contas do Ministério do Desenvolvimento
Social, cerca de 40% das pessoas que estão num nível de pobreza extrema sairão desse nível por conta
desse reforço de recursos. Serão gastos mais de R$10
bilhões, até 2014, nessa complementação. A Presidenta
Dilma lançou há poucos dias o Programa Brasil Carinhoso. Fizemos questão aqui de registrar o programa
e elogiar a proposta. Além da complementação dessa
questão do Bolsa Família, existe um amplo programa
de construção de creches e pré-escolas, que são muito
importantes para complementar a atuação social junto
a essas crianças de até seis anos de idade.
Então, é muito importante que a gente possa registrar e informar à população que ainda não procurou
as prefeituras, que ainda não se cadastrou, que ainda
não teve condição de reforçar esse atendimento com
os recursos do Brasil Carinhoso, para que essas pessoas, essas famílias, essas mães possam procurar as
prefeituras e se informarem, se têm filhos de zero a
seis anos, exatamente para complementar a renda do
Bolsa Família, que começa a ser paga a partir de hoje.
Eu queria fazer este registro, porque é de extremo cunho social, Senador Paulo Paim. Sem dúvida
nenhuma, o Brasil tem, nos últimos anos, no governo
do Presidente Lula e, agora, no Governo da Presidenta Dilma, feito um esforço muito grande para resgatar
da pobreza uma população que vive em condições
de miséria. Essa população nessas condições tem
diminuído ano a ano, exatamente porque programas
vencedores, programas sérios, programas inclusivos,
como o Brasil Sem Miséria, como o Bolsa Família,
como o Pronatec, como o ProUni, enfim, como várias
ações que se complementam, resgatam da pobreza
extrema ou da condição de falta de recursos para o
seu desenvolvimento as famílias, trazendo, na mobilidade social, milhões de pessoas para a nova classe
média brasileira.
Então, eu queria fazer esse registro e queria registrar também outro ponto. Estaremos, na quarta-feira,

JUNHO26691
2012

Terça-feira 19

no encontro da Rio+20, seguindo a programação do
Governo brasileiro, na comitiva do Governo brasileiro:
serão cinco Senadores e eu serei um desses que estarão nessa comitiva. Sem dúvida nenhuma, esperamos
que, com os debates que ocorreram durante toda esta
semana, com a ampliação do processo de coordenação assumido pelo Governo brasileiro, pelo Brasil, nós
possamos construir documentos e proposições que
avancem na proteção ambiental, no desenvolvimento autossustentável, na defesa do meio ambiente de
forma responsável, não só nas regiões de mata, mas
também nas cidades.
Na verdade, temos alguns desafios pela frente.
Eu tenho me batido aqui, eu tenho pregado que é preciso, na questão das cidades, termos um enfrentamento da questão do lixo urbano. É preciso que tenhamos
condição de fazer um PAC dos Resíduos Sólidos, um
Programa de Aceleração do Crescimento de investimentos e de apoio junto às prefeituras.
Conversei isso com o Ministro das Cidades, exatamente para que os Municípios pequenos e médios
possam cumprir a lei ambiental de resíduos sólidos
que nós aprovamos aqui no Congresso e que prevê o
fim dos lixões até 2014.
As cidades grandes, que têm instrumentos financeiros, já estão tomando providências. Várias cidades já
estão encaminhando suas soluções, mas, sem dúvida,
as cidades pequenas e médias, que não têm recursos
e vivem um problema de achatamento no recebimento
do FPM, exatamente pela redução de impostos, de IPI
e imposto de renda, têm dificuldades.
Então, eu espero que na discussão da Rio+20,
tenhamos condição de debater assuntos como estes:
a questão do meio ambiente nas cidades, a questão
do meio ambiente rural, a questão do reaproveitamento
das áreas degradadas.
O Senador Raupp falou, aqui, no desmatamento zero, mas é muito importante que nós tenhamos
condição de financiar programas de recuperação de
áreas que já estão desmatadas, para que essas áreas
possam produzir de forma consciente e responsável
ao meio ambiente.
Então, são assuntos como esses que pretendo
levar à discussão da Rio+20, como um dos representantes do Senado, do Governo brasileiro nesse debate.
Agradeço a oportunidade, Senador Paulo Paim,
de fazer esses dois registros e deixo aqui, novamente,
um aviso às famílias brasileiras, às famílias de baixa
renda para que procurem os Municípios, procurem as
sedes das prefeituras, os programas Bolsa Família, para
se inteirarem e se enquadrarem nessa fórmula que vai
ampliar a transferência de recursos do Bolsa Família
para as famílias que têm crianças de zero a seis anos.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Romero Jucá, que alerta todos
que, a partir de hoje, o Bolsa Família será ampliado.
Todos procurem as Prefeituras respectivas.
Também informa que estará na Rio+20 com mais
quatro Senadores, representando o Senado da República.
Senador Acir Gurgacz, como orador inscrito. Em
seguida, será o Senador Requião, se não tivermos,
aqui, algum líder.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, o Rio de
Janeiro está recebendo, nesta semana, a Conferência
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a famosa Rio+20, muito aguardada por todos nós,
por todos os brasileiros.
Na abertura do evento, a nossa Presidenta Dilma afirmou que o Brasil é exemplo de que é possível
crescer com sustentabilidade, e pediu para que todos
os países do mundo assumam compromissos de proteção ao meio ambiente.
De fato, o Brasil é uma prova real de que é possível crescer com sustentabilidade. Somos a sexta
maior economia no mundo e o quinto no ranking da
sustentabilidade. Somos o país com maior percentual
de florestas preservadas, além de possuirmos uma
matriz energética limpa e termos uma moderna legislação ambiental. O que falta para o Brasil é assumir,
de fato, a responsabilidade em liderar as discussões
sobre o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável do planeta.
O fato de sediarmos, mais uma vez, esta conferência, Sr. Presidente, em que vamos discutir como
conciliar a preservação ambiental com desenvolvimento econômico, já nos coloca numa condição de
protagonista nesse tema. Mas precisamos ir além e
assumir o papel de líder na governança global, que
é a forma como os países estão se organizando para
colocar o novo modelo de desenvolvimento sustentável em prática.
Sábado, ao assumir a presidência da Rio+20 e o
comando das negociações da Conferência, o Governo
brasileiro deu um grande passo para se tornar esse líder
na condução da política ambiental mundial. Ao menos
assumiu a responsabilidade de evitar um fracasso no
acordo mundial pelo meio ambiente, e principalmente
na luta contra a pobreza mundial. A disposição é que
os negociadores brasileiros apresentem sugestões,
instituindo, nas definições de metas, recursos e trans-
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ferências de tecnologias limpas dos países ricos para
os países em desenvolvimento.
Estamos no caminho certo e devemos aproveitar
essa oportunidade para superarmos as interferências
internacionais em nossas políticas internas. Precisamos conduzir a nossa política ambiental e promover
a gestão dos nossos recursos naturais com base na
nossa extraordinária capacidade científica e tecnológica
com luz própria e, sobretudo, com soberania nacional.
Vamos atingir o desmatamento ilegal zero a partir
do nosso zoneamento ecológico-econômico, aperfeiçoado e atualizado, e da regularização fundiária de nossas
terras, principalmente em nosso Estado de Rondônia
e em toda a Amazônia Legal. Para que nós tenhamos o
agricultor cuidando das florestas, é imprescindível que
ele tenha documento da sua terra.
Devemos continuar preservando as áreas já enormes que temos, protegidas por parques e reservas.
Vamos desenvolver novas tecnologias de
desenvolvimento sustentável para conservar a natureza de nosso País continente, porém incluindo o ser
humano e respeitando o nosso sagrado dever de combater a pobreza.
Em breve, seremos o maior produtor de alimentos
do planeta. E vamos atingir essa marca produzindo de
forma sustentável, com o plantio direto, com a integração lavoura/pecuária/floresta, e com uma produtividade das mais altas, reflexo de nossa capacidade de
adaptar e desenvolver tecnologias.
O Brasil é, e continuará sendo, um marco
de referência mundial em preservação de cobertura
vegetal nativa. Seremos, sem dúvida, uma grande potência econômica, mas devemos ser também uma
referência mundial na gestão ambiental, na implementação de políticas ambientais e na condução
desse debate em escala internacional.
Entretanto, não adianta apenas o Brasil preservar
suas florestas e o resto do mundo não assumir os
mesmos compromissos, ou sequer possuir instrumentos
de controle ambiental, como a reserva legal e as Áreas de Proteção Permanente (APPs), tão discutidas no
processo de reformulação do Código Florestal Brasileiro.
É esse o debate que a Comissão de Agricultura
vai promover na Rio+20, no dia 20 de junho, às 10
horas, em audiência pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente, no espaço da Confederação
da Agricultura e Pe c u á r i a d o B ra s i l . Q u e r e m o s
q u e o s compromissos assumidos na Rio+20 sejam
para todos os países, respeitadas as peculiaridades e
a soberania de cada nação.
Não podemos abrir mão da soberania sobre nosso território e considerar, por exemplo, a Floresta Amazônica uma área de interesse internacional, como está
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sugerido na medida provisória editado pelo Governo.
É bom lembrar que o Código Florestal que elaboramos é para o Brasil e para os brasileiros.
Não estamos elaborando um código florestal para
apresentá-lo na Rio+20, mas para dar condições a que
o povo brasileiro possa produzir e proteger seus recursos naturais com dignidade, com inclusão social e
com segurança jurídica.
Sabemos da importância das APPs e da reserva
legal para os nossos biomas, mas não podemos usar
esses instrumentos para restringir a produção agrícola
e o desenvolvimento sustentável do nosso País.
A sensibilidade dos sucessivos governos brasileiros às pressões externas motivadas por questões
ambientais, por sinal, tem sido uma constante, desde
o final da década de 1980 e, principalmente, após a
Eco 92, a primeira Conferência de Meio Ambiente da
ONU, também realizada no Rio de Janeiro.
De lá pra cá, o Brasil tem feito uma série de concessões a interferências internacionais, com frequência,
passando por cima dos interesses e das manifestações
explícitas da sociedade brasileira, em várias de suas
instâncias representativas.
Essas pressões externas contra o Brasil, entretanto, não raro ultrapassam as fronteiras estritamente
ambientais e, via de regra, têm como alvo questões
comerciais, econômicas e tecnológicas. As retaliações
nos fazem duvidar dos pretextos ambientais, sejam
estes reais ou exagerados.
Não podemos permitir que as investidas contra
a agricultura brasileira, contra o Código Florestal e os
projetos de infraestrutura do País atrapalhem as possibilidades do Brasil para se apresentar como protagonista global na reconfiguração da ordem de poder
mundial que se encontra em curso. O Brasil tem a
perspectiva concreta de se converter no maior produtor de alimentos do mundo, numa grande potência
econômica e ambiental.
Portanto, é mais do que passada a hora de o Brasil passar a atuar em linha de acordo com a grandeza
real do País. As perspectivas e as responsabilidades
colocadas sobre o Brasil, como protagonista global,
exigem uma ação comprometida com a dinâmica histórica, baseada nos interesses maiores do nosso País.
O Brasil precisa se manifestar com voz firme e
unificada na Rio+20, mas sem se deixar levar pelas
pressões internacionais que querem limitar o nosso
desenvolvimento. Precisamos cuidar do planeta, cada
país com suas competências, com seus compromissos,
mas sobretudo com sua condição soberana, adaptando
o seu projeto de desenvolvimento aos princípios
da sustentabilidade, com proteção ambiental, crescimento econômico e, principalmente, inclusão social.
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Esse é um tema da maior importância para todos
nós, brasileiros, Sr. Presidente. Mas devemos lembrar que
precisamos não apenas continuar a produzir alimentos,
mas aumentar a produção de alimentos no Brasil, para
atender à demanda brasileira e, com o que produzimos
além do que consumimos, poder alimentar outros povos
de outros países que precisam de alimentos, e que não
têm a capacidade de produzir que tem o nosso País.
Portanto, produção com sustentabilidade é muito
importante, é o que defendemos. E vamos estar lá no Rio
de Janeiro, no dia 20, com a Comissão de Agricultura e
a Comissão de Meio Ambiente, debatendo esse tema,
que é da maior importância para todos nós, brasileiros,
e, evidentemente, para todo o o planeta.
Eram essas as minhas considerações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Acir Gurgacz! V. Exª estará
na Rio+20, mas faz aqui a defesa do Planeta, do meio
ambiente e da produção na agricultura.
Passo a palavra, de imediato, ao Senador Requião, como orador inscrito.
Em seguida, será a vez do Senador Mário Couto.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Inicialmente, Sr. Presidente, faço algumas considerações sobre a Rio+20.
A mim parece que a tese da sustentabilidade é
semelhante a sonharmos com a existência de um canibal vegetariano. A sociedade capitalista de consumo
é absolutamente incompatível com a preservação da
natureza.
Outro dia, na nossa Comissão do Parlasul, o economista Carlos Lessa citava um fato ocorrido com a
unificação das Alemanhas. Não estou fazendo a defesa
da Alemanha Oriental, que foi uma campeã de predação da natureza, um exemplo terrível a ser conhecido
e criticado no mundo inteiro. Mas as fábricas de lâmpada da Alemanha Oriental produziam lâmpadas de
extraordinária duração – segundo Lessa, eram lâmpadas que poderiam durar 25 anos. Com a unificação, a
primeira coisa que as empresas ocidentais produtoras
de lâmpadas fizeram foi comprar essas fábricas para
fechá-las. A produção capitalista de lâmpadas, embora as lâmpadas possam ter uma duração fantástica,
programam sua obsolescência, para vender novas
lâmpadas aos consumidores.
É muito difícil acreditar que esse capitalismo brutal
de consumo, que vive da obsolescência daquilo que
produz, possa se compatibilizar com a preservação
da natureza. Isso me leva a acreditar que a Rio+20 se
torna um fracasso anunciado.
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Imaginar esse desenvolvimento sustentável protegendo a natureza é como imaginar que alguém resolvesse curar um câncer que o tivesse acometido
mudando o corte de cabelo e o penteado, porque a
predação e o consumo são inevitáveis em uma sociedade capitalista selvagem de consumo, como aquela
em que vivemos. O modelo capitalista da forma como
se apresenta hoje no Brasil e no mundo é incompatível
com a preservação.
Eu lia, outro dia, uma projeção da existência de
automóveis no Brasil. Em dez anos, teremos 70 milhões
de automóveis. E esses automóveis serão guardados
onde? Transitarão por que estradas? E eu lia também
que, embora as cidades ocupem 2% da superfície da
Terra, é nas cidades que se consomem 75% do que
o Planeta produz.
É absolutamente incompatível com a sobrevivência, sustentada ou não sustentada, do Planeta a existência de mais países com a capacidade de consumo
dos Estados Unidos, de países europeus, do Japão e
da China, mas todos os países se pretendem países
desenvolvidos com grande consumo. E todo o programa de governo do Brasil se sustenta em cima da ampliação do consumo, embora tenhamos esquecido a
produção e estejamos primarizando a nossa economia.
Portanto, fica aqui uma observação a meu ver
definitiva: não vamos a lugar algum se o modelo econômico não for modificado. Mas não quero transformar
este meu pronunciamento em um pronunciamento
pessimista. Acredito que, mais cedo ou mais tarde, o
instinto de sobrevivência da humanidade vai, necessariamente, pôr fim a esse modelo.
Por enquanto, os governos estão profundamente
ligados às grandes corporações, ao interesse econômico e aos grandes bancos, que não enxergam nada.
Enquanto isso, espécies animais, espécies vegetais e
insetos estão sendo exterminados. No processo de sobrevivência, adaptação e modificação, essas espécies
exterminadas se transformam em uma perda absolutamente irreparável, até porque o estudo dessas espécies, da forma com que vivem, da resistência brutal,
por exemplo, de um crocodilo às infecções, poderiam
assegurar a sobrevivência da humanidade daqui para
frente. Mas eu acredito que as providências serão tomadas mais cedo ou mais tarde, porque o modelo é
rigorosamente insustentável.
Quero fazer, Presidente, outra observação, sobre
o funcionamento do nosso Senado Federal. Acho que
as pessoas estão sendo induzidas a acreditar que tudo
aquilo que o Líder do PSDB diz aqui neste plenário é
verdade, porque, em um Senado com 81 Senadores
e lideranças do Governo, dos partidos que apoiam o
Governo, lideranças bem nutridas de cargos em co-
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missão e de técnicos, quando o Líder da Oposição
diz o que quer, critica quem quer e como quer e não é
contestado. A opinião pública é levada a acreditar que
tudo que esse Líder diz é verdade.
Eu mesmo passo, como não tenho essa estrutura toda para contestar números e dados, a acreditar
que, talvez, o Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB,
seja o arauto da verdade e da redenção do País. Ele
desconsidera a Presidente da República, desconsidera o Lula, desconsidera todos os quadros e ações do
Governo, de uma forma genérica.
Não estou dizendo que, a meu ver, ele não tenha
acertado algumas vezes, porque não existe um governo perfeito, e a oposição crítica é essencial para a sobrevivência da democracia, mas quero dizer que não
existe contraposição no Plenário do Senado às acusações que vêm sendo feitas pelo Líder da Oposição.
É estranho que um governo rigorosa e absolutamente sem liderança continue ganhando nas votações.
Como é que funciona isso, então? O debate não existe
ou não é necessário, e tudo funciona com a liberação
das emendas, as nomeações e a distribuição de ministérios? Não é essa República dos meus sonhos, e
não foi para um governo dessa natureza que me empenhei tanto durante a campanha eleitoral.
No entanto, não estou aqui para fazer o papel do
Alvaro Dias de criticar tudo, como se fosse o divo da
oposição, incensado pela Globo, com aparições constantes e olímpicas no Jornal Nacional. Eu quero dar
a minha contribuição, e a minha contribuição de hoje
vem na forma de um projeto de lei complementar – poderia ser, se o Governo assim quisesse, uma medida
provisória – que dispõe sobre a execução de planos
de ações especiais e confere a Estados e Municípios
que se encontram com dívidas para com a União a
faculdade de celebração de convênios com esta para
a aplicação especial das parcelas de pagamento de
suas dívidas.
Vou iniciar aqui o meu relato com a justificativa.
Vou ler a justificativa, Senador Paim.
Um dos entraves ao desenvolvimento nacional tem
sido a incapacidade econômico-financeira dos entes
federados de impulsionar a economia local, em especial das Unidades da Federação. Esse fato decorre, em
grande parte, de dois fatores: a crescente participação
da União no total da carga tributária nacional em detrimento da participação dos Estados e Municípios e
o elevado endividamento dos Estados, que impõe um
desembolso mensal que varia entre 11% e 13% dos
valores a eles devidos a título de Fundo de Participação
– é um “nhoc” do Governo Federal em cima do FPM.
Estudos do Ministério da Fazenda sobre a carga
tributária total do País entre 2003 e 2007 revelam o
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declínio da participação relativa dos Estados no total
da receita, de 26,8%, em 2003, para 25,6%, em 2007
– e eu transcrevo aqui, na justificativa do projeto, uma
tabela.
Conforme já mencionado, essa tendência de redução relativa da participação dos Estados na receita
tributária total nacional, aliada ao crescimento da população – e ao consequente aumento das demandas
sociais por serviços públicos –, produz nos Estados
um crescente déficit de prestação dos serviços quando
contrastada a demanda com a capacidade econômica
daqueles entes de atendê-las.
Agrava a situação o fato de que não há, no horizonte de curto, médio ou longo prazo, qualquer perspectiva de melhoria nas contas estaduais.
Já disse aqui desta tribuna que, em dez anos,
a dívida real foi abatida em 5,5%, o que nos leva à
projeção de que as dívidas de Municípios e Estados
só seriam abatidas em duzentos anos, ou seja, rigorosamente jamais seriam abatidas com o modelo de
amortecimento que existe até hoje. Elas sacrificam a
capacidade de investimento dos Estados e são absolutamente não resolvíveis dessa forma.
Ao contrário, a população continua crescendo, as
demandas também e a arrecadação relativa diminuindo, e a diminuição da arrecadação tem a tendência de
continuar se agravando, mormente diante do quadro
interno e externo de arrefecimento da atividade econômica, o que afeta frontalmente a receita nas duas
principais fontes dos Estados: Fundo de Participação
e ICMS.
Pela Constituição de 88, a principal receita da
União, que era uma receita partilhada com Estados
e Municípios, era composta de Imposto de Renda e
ICMS – 80% da receita da União tinha essa composição; e 20% as tais contribuições financeiras não compartilhadas e não compartilháveis. Hoje, essa situação
se inverteu. Na Constituição se colocou um dispositivo
que permitia a criação dessas contribuições financeiras, e elas, de 20%, subiram para 60%, enquanto o
Imposto de Renda e o IPI caíram, de 80%, para 40%
derrubando a receita de Estados e Municípios, só desta
forma, pela metade.
A única solução que se pode encontrar para tal
cenário é a formação de um programa que permita que
entes federados, em lugar de transferir para a União
as parcelas das dívidas anteriormente contraídas e
que foram objeto de refinanciamento, ter a faculdade
de utilizar das respectivas parcelas das dívidas para
aplicar em criação de serviços públicos novos ou no
aperfeiçoamento da máquina pública, e investimentos
em infraestrutura também.
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Daí porque propomos esse projeto de lei que
estabelece essa faculdade e, ao mesmo tempo, determina a aplicação de recursos em novas ações de
saúde, segurança e educação. Com isso contribuirá,
a um só tempo, para alavancar a economia de cada
Estado e para melhorar significativamente a qualidade
e o potencial quantitativo dos serviços prestados. O
que a União vai fazer com o dinheiro arrecadado dos
Estados e Municípios? Mormente agora que, com a
redução dos juros, a sua dívida pública arrefeceu, diminuiu significativamente. Ainda é enorme, mas diminuiu
em relação a um superávit primário orçado, presumido,
previamente estabelecido.
Pois muito bem. O meu projeto de lei, que é uma
lei complementar.
Art. 1º. Esta lei estabelece normas sobre
a execução de Planos de Ações Especiais
– PAE e confere aos Estados e Municípios
que se encontram com dívidas para com a
União a faculdade de celebração de convénios com esta, para aplicação especial das
parcelas de pagamentos de suas dívidas.
Esse é o primeiro artigo.
Art. 2º. Constituem créditos a favor da
União cujos pagamentos estão submetidos
à presente lei as obrigações decorrentes
de contratos firmados entre, por um lado,
a União, e por outro lado, os Estados e
Municípios, decorrentes da aplicação das
seguintes normas.
Daí eu faço uma seleção das normas que
constituiriam esses créditos a serem utilizados na
forma dessa lei: Lei n° 7.976, de 27 de dezembro
de 1989; Lei n° 8.727, de 5 de novembro de 1993;
Lei nº 8.727, de novembro de 1993; Lei nº 9.496,
de 11 de novembro de 1997; Medida Provisória nº
2.185-35, de agosto de 2001, que estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida pública mobiliária e
outras que especifica, de responsabilidade também
dos Municípios.
Art. 3º. Ficam os Estados e Municípios
que têm dívidas para com a União de que trata
o art. 2o desta Lei [essas leis e essa medida
provisória que já citei] autorizados a aplicar os
valores das prestações de pagamentos das
dívidas nas seguintes finalidades [estabeleço metade para não fazer uma modificação
abrupta no regime de arrecadação]:
I – cinquenta por cento para despesas
destinadas:

JUNHO 2012

26696 Terça-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a. à construção, ampliação, reforma e
modernização de postos de saúde e hospitais;
b. à construção, ampliação, reforma e
modernização de escolas e demais unidades
de prestação de serviços educacionais;
c. ao reaparelhamento dos órgãos de
segurança pública;
II – cinquenta por cento em ampliação
de outras despesas correntes e incremento
dos quadros de servidores das áreas fins das
funções de:
saúde;
educação; e
segurança pública.
Estabeleço aqui um parágrafo:
§ 1º. Para os fins do disposto neste artigo,
a União firmará com os Estados e Municípios
convênios em que ficarão definidas as formas
de aplicação dos recursos das parcelas de
pagamento dos empréstimos.
Mais parágrafos:
§ 2º. Como vista à aprovação do respectivo convénio, o Estado ou Município interessado elaborará um Plano de Ação Especial, a
ser submetido ao Legislativo correspondente,
na forma de projeto de lei de crédito especial.
§ 3º. Nos anos seguintes ao ano de criação de cada dotação, as despesas em que
serão aplicados os recursos de que trata esta
Lei constarão das Leis Orçamentarias Anuais,
na forma de dotações cujo título será acrescido do termo “PAE” [é o programa especial que
estamos criando].
Mais um inciso:
§ 4o Mesmo antes de aprovado e sancionado o projeto de lei de que trata o parágrafo
anterior, o Estado ou Município interessado
apresentará o respectivo Plano ao Ministério da
Fazenda, que examinará a adequação do conteúdo aos fins previstos no caput deste artigo.
§ 5o Aprovado o Plano, será firmado convénio entre a União e o respectivo Estado ou
Município interessado.
Mais um artigo, Presidente Paim:
Art. 4o Até o quinto dia de cada mês, os
Estados e Municípios que tenham firmado os
convénios de que trata o § 4o do artigo anterior apresentarão ao Ministério da Fazenda a
listagem de pagamentos efetuados para verifi-
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cação da destinação nas finalidades previstas
no respectivo Plano de Trabalho.
Parágrafo Único. Atestada pelo Ministério da Fazenda a utilização dos valores nas
finalidades de que trata o caput do art. 3º, a
Secretaria do Tesouro Nacional promoverá a
redução do pagamento das prestações com
vencimento no mês seguinte, no montante
efetivamente atestado.
Mais um artigo:
Art. 5o O Ministério da Fazenda regulamentará a presente lei em até 90 dias após
sua publicação.
No entanto:
Art. 6o A Controladoria Geral da União
fará as auditorias nos Estados e Municípios
para acompanhar a execução e aplicação dos
recursos de que trata a presente a lei;
Art. 7o Os convênios de que trata esta Lei
não estarão subordinados às normas da Lei de
Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar
n° 101, de maio de 2000 –, nem às da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
O principal problema que o Governo Federal tem
hoje não é de caixa. Embora o PIB esteja recuando, a
formalização da economia fez aumentar sensivelmente
a arrecadação. Se não me engano, este ano, em 15%;
em anos anteriores, em mais do que isso.
A nota fiscal eletrônica, a formalização da economia está compensando o arrefecimento das atividades
econômicas. Mas, depois de uma série de Ministros
afastados por suspeitas de corrupção, os Ministérios
estão desestruturados. Mas, depois de anos de uma
visão neoliberal do Estado mínimo, os Ministérios estão
sem engenheiros, sem planejadores, sem economistas,
sem arquitetos, e não estão conseguindo gerar projetos.
Há onze meses, o Ministério dos Transportes não
realiza com sucesso uma licitação. Há onze meses! E
nós vemos que o Ministério dos Transportes não chegou, no trimestre ou nos dois primeiros trimestres, a
6,9% das necessidades reclamadas no projeto inicial
do PAC.
O gasto do PAC no Brasil inteiro, se não me
engano, chega a 15% do seu valor em seis meses;
chegaria, talvez, a 30% até o final do ano. Com essa
descentralização, uma vez que a União quando recebe
dinheiro dos Estados, ela não distribui entre os seus
acionistas, como se fosse uma empresa privada, ou
faz valorizar as suas ações no mercado. Ela tem que
investir. E a necessidade de investimento em infraes-
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trutura, em atividades fins por parte da União é crucial para assegurar a brutal queda do Produto Interno
Bruto, que, diga-se de passagem, queda que não diz
mais respeito apenas e tão-somente a situação global,
queda que diz respeito ao descontrole da economia
pelo Banco Central.
Depois de um PIB de 7,5% ao ano, o Banco Central, executando a política do Governo, resolveu baixar
esse PIB para 4,5%, porque achou que seria um crescimento do PIB sustentável para que a produção crescesse paralelamente, evitando o processo inflacionário.
Pois muito bem! Os erros do Banco Central levaram a uma queda do PIB para 2,7. Hoje, as projeções
oficiais são terríveis, 1,8, 1,9 o PIB do ano, sendo que
alguns economistas independentes acreditam que o
nosso Produto Interno não chegará a 1%. Isso tudo
com o caixa alto do Governo Federal.
A Presidenta Dilma Rousseff propôs um empréstimo de 20 bilhões para Estados e Municípios, sem dizer
bem como esse empréstimo seria feito.
Como, Senadora Ana Amélia, por exemplo, o
Rio Grande do Sul, que está endividado até o pescoço, não consegue pagar o que deve, poderia assumir
mais um empréstimo, parte desses R$20 bilhões, sem
inviabilizar definitivamente as futuras gestões? Com
que velocidade e com que mecanismo?
Eu, na verdade, estou propondo uma alternativa para dar velocidade aos investimentos da União.
A União não perde um tostão, porque o dinheiro que
ela recebe deve ser investido, que é o que reclama o
momento econômico. Simplesmente está utilizando os
braços executivos de Estados e Municípios para resistir a queda do Produto Interno Bruto e a deblaque da
economia nacional.
Eu pedi ao Vice-Presidente Temer que apresentasse esse projeto ao Ministério do Planejamento e
à Presidenta. Resultou em nada, porque veio o empréstimo que eu acho absolutamente inconsistente e
impossível de ser assumido por Estados e Municípios.
Então, para isso seja debatido e o Governo possa
refletir com mais tempo e muita consciência, apresento
a proposta na forma de um projeto de lei, o qual estarei dando hoje entrada à Mesa do Senado Federal.
Eu concedo, com prazer, um aparte a Senadora
Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Roberto Requião, foi V. Exª muito feliz no pronunciamento e nessa iniciativa desse projeto de lei que terá
o meu apoio. Eu gostaria de assinar, porque precisa
do apoio de 27 senadores. Eu quero ser a primeira signatária desse projeto. E V. Exª aborda e cita até o meu
Estado porque é, talvez, um dos mais endividados, já
com a sua situação financeira debilitada pelo compro-
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metimento muito grande com todas as obrigações. Aumentar o endividamento é agravar o problema, daqui
a dois ou três anos estaremos renegociando a dívida,
com benesses. Então, isso não é a verdadeira solução.
A criatividade dessa sua proposta me parece bastante razoável porque o setor público, como disse V. Exª,
está paralisado com o investimento. E nesta hora de
crise é o setor público que terá que dar uma resposta
mais rápida, para que, como fez o Barack Obama, nos
EUA – e sempre citado – exatamente ativou as obras
públicas como forma de enfrentamento a crise; isso lá
em 2009. Agora, o Brasil precisaria dar esse choque
de iniciativa de obras que estão paralisadas e que são
fundamentais para a logística do País. Então, receba
o meu apoio para esse projeto e tomar que o Governo
tenha a sensibilidade de não criar mecanismos que
agravem o problema do endividamento de Estados e
Municípios; e que a própria União – a prima rica da
federação – faça alguma coisa na conversão dessa dívida que V. Exª com tanta competência está propondo.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Senadora este projeto está tem algum colorido do
New Deal, do Franklin Delano Roosevelt, depois da
crise de 1927 e 1929.
Mas, lá como aqui, um projeto de grandes investimentos, não pode pretender resolver o problema de 30 anos do decréscimo da produção industrial
brasileira. Mas, investimentos públicos, lá como aqui,
podem devolver a esperança ao povo brasileiro e aos
investidores.
A iniciativa privada só investe quando existe demanda, e só investe quando o poder público dá uma
sinalização positiva para a economia. Os EUA não saiu
da crise em razão do New Deal, dos grandes investimentos em obras públicas, em ferrovias, em canais, em
barragens, em hidrelétricas. Ele saiu depois. Na verdade, saiu com a guerra, com a retomada da produção
industrial, com grande sacrifício da população. Mas é
um começo e eu não vejo nem começo, nem meio e
nem fim nas atitudes do Governo Federal até agora.
Percebo que com toda a boa vontade do povo
brasileiro para com a nossa Presidenta Dilma, fundamentalmente agora que ela mostra o que passou na
sua juventude nas mãos da ditadura, não estamos vendo medidas positivas, sinalizações no caminho certo.
São todas modestas, todas de pouca coragem e todas
insuficientes. A Presidenta tem o apoio do Congresso
Nacional para medidas mais profundas e mais duras.
Mas não podemos continuar com essa visão neoliberal de respeito ao Banco Central – Banco Central no
qual nem Delfim Netto acredita mais. Essa história de
independência do Banco Central está fora de moda no
planeta Terra. Vamos acabar sendo governados como
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a Itália, como a Grécia, como a Espanha, pela Goldman Sachs. Poderemos dispensar as eleições porque
o capital tomará conta do País de forma cabal e definitiva. De repente, um povo amedrontado, como o da
Grécia, renuncia à coragem dos 300 de Esparta e vota
com os conservadores diante do medo do desastre. Na
verdade, a Grécia poderia ter começado uma virada
definitiva na economia do planeta.
Senadora Ana Amélia, que substitui o Senador
Paulo Paim, agradeço-lhe o tempo que me foi concedido.
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Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Roberto Requião. Renovo
meus cumprimentos. Eu gostaria de assinar o seu
projeto em apoiamento.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido às Comissões competentes.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra o Senador
Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, Srs. Senadores, quero começar o meu
pronunciamento na tarde de hoje elogiando a atitude do
Governador do Estado do Pará, do Estado de Nossa
Senhora de Nazaré, meu querido Estado.
Falei, na semana passada, que o Pará avança;
falei, na semana passada, da diferença do Governo
anterior para o atual Governo; falei da postura, da
coragem do Governador Simão Jatene. E ele vem à
Rio+20 e patenteia, registra nos Anais das inscrições
daquela feira o que está acontecendo no Estado do
Pará na área do meio ambiente.
Quero, então, dizer ao povo paraense do meu orgulho de ter o Governador do Pará falado, na Rio+20,
do meio ambiente com determinação, deixando, com
certeza, àqueles que estavam lá e àqueles que tiveram
notícia, por meio da imprensa falada e escrita, o que o
Governador se propõe e o que vem fazendo.
Por esse motivo mesmo, Srª Presidenta, quero,
ao iniciar o meu pronunciamento nesta tarde, deixar
um requerimento na Mesa, de mérito, ao Governador
Simão Jatene, que passo a ler:
Fulcrado no que preceitua o art. 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro votos de honra ao mérito ao Sr. Exmº
Governador do Pará, Simão Robison Oliveira
Jatene, pelo ousado compromisso de, até o
ano 2020, diminuir a zero o desmatamento
no Estado do Pará.
É bom ouvir isso. É bom sentir isso de um governador, essa boa vontade, essa coragem, essa audácia
de assumir esse compromisso. E, para aqueles que o
conhecem, é um governador de palavra. O compromisso
foi assumido na Conferência Rio+20, a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável,
em realização na cidade do Rio de janeiro.
No ano de 2011, o Brasil pôde comemorar uma
queda histórica na taxa de desmatamento da Amazônia.
Conforme os índices medidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram destruídos 6.418
quilômetros quadrados da Floresta Amazônica, com os
7.000 quilômetros registrados em 2010, sendo que foi
em 2004 que o Brasil enfrentou um dos piores índices
de desmatamento de sua história, com 27.772 quilô-
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metros quadrados de árvores derrubadas na região,
Srª Presidenta.
Apesar de o desmatamento vir caindo muito no
Brasil, ainda temos muito o que avançar para preservar o meio ambiente, em particular a Amazônia, considerada o “pulmão do mundo”. Pois é justamente com
esse foco que o Governador Simão Jatene assumiu
o compromisso de zerar o desmatamento no Pará,
Estado que desde 2006 lidera o ranking brasileiro de
destruição da Floresta.
Sem nenhuma dúvida, o compromisso do Governador é ousado, até porque vai além da meta nacional,
que prevê a redução de apenas 80% do desmatamento
na Amazônia até 2020. Tal compromisso, brasileiros e
brasileiras, foi assumido na Conferência Rio+20, que
desde 13 do mês em curso vem sendo realizada na
capital do Rio de Janeiro, com programação a ser encerrada no dia 22 deste mês.
Durante o debate sobre o Programa Municípios
Verdes, PMV, do qual participou o Presidente da Fundação Roberto Marinho, José Roberto Marinho, o
Governador Simão Jatene explicou que a redução do
desmatamento no Pará será concentrada em quatro
pilares: aumento da fiscalização e no monitoramento
da Floresta, criação de mais áreas protegidas, concessão de incentivos para a economia de base florestal e
aumento da eficiência da pecuária.
Essas metas estão postas no Programa Município Verde, criado em 2011, pelo Governador do Pará,
que visa a reduzir o desmatamento do Pará em 2.104
quilômetros quadrados até o ano 2015 e, depois, em
1.233 quilômetros quadrados até 2020.
A partir daí, qualquer desmatamento terá de ser
obrigatoriamente compensado com o plantio do que
foi derrubado.
Mediante esse fato, solicito votos de honra ao
mérito ao Governador Simão Jatene, porque não há
dúvida de que o Pará dá um passo gigantesco rumo
àquilo que todo o nosso Planeta e não apenas a Amazônia está a esperar nas últimas décadas: o cuidado
com o meio ambiente, a partir de políticas públicas efetivas e eficientes para a preservação da humanidade.
O Governador Simão Jatene está de parabéns.
Ele sempre primou pela Amazônia e fez planos audaciosos para que, na verdade, o Estado sempre tivesse
esse nome de pulmão do mundo. Por isso, nesta tarde, inicio o meu pronunciamento, mais uma vez, Presidenta, parabenizando o Governador do meu Estado
pelo pronunciamento e pelo compromisso assumido
na Rio+20.
Presidenta, eu continuo o meu pronunciamento
perguntando aos brasileiros e às brasileiras, ao Senado
da República, ao Congresso Nacional por que ainda
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temos, neste mundo moderno, neste Senado Federal,
Senador Requião, o voto secreto? Por quê? Por que o
Congresso Nacional brasileiro, há anos e anos e anos,
criou esse maldito voto secreto, que esconde o rosto
do Parlamentar numa urna? E isso continua até 2012?
Essa CPMI do Cachoeira é um exemplo de que
este voto secreto, brasileiros e brasileiras, ampara o
Parlamentar, de uma condição singular, a esconder-se do seu eleitor, a esconder-se do povo brasileiro.
Esse voto secreto, brasileiros, Pátria amada, não pode
mais existir no Senado e na Câmara deste Parlamento
brasileiro. Esse voto secreto é, na verdade, uma vergonha neste País.
Essa CPI do Cachoeira é uma farsa. Essa CPI do
Cachoeira não vai dar em nada. Eles pensavam que
iam prejudicar o PSDB. Pensaram errado. O PSDB, o
meu partido, jamais se envolveu em tanta corrupção
na história do Brasil como o PT. Aliás, nenhum partido
brasileiro foi tão desleal ao País quanto o PT. Nenhum
partido roubou tanto a Nação brasileira quanto este
partido chamado Partido dos Trabalhadores.
Ora, meus senhores, brasileiros e brasileiras, toda
essa história em si de CPI, na verdade, foi montada,
Brasil, para desviar o foco daquilo de que os governos
do PT têm pavor; foi criada nitidamente para desviar
o foco do chamado mensalão, numa hora em que a
economia brasileira e até os opositores, perdão, até
aqueles que dão suporte ao Governo aqui nesta Casa
começam a reconhecer... Na hora em que a economia
brasileira começa a não deixar mais que o Governo
minta, porque agora os números são visíveis.
O Governo começa a não poder mais mentir, povo
brasileiro. Como é que o Governo vai dizer agora que
a indústria brasileira não está falida? Como é que um
País como o Brasil pode viver com uma indústria falida?
Há queda na geração de emprego da indústria
brasileira. É triste, Brasil. Essa indústria na qual se trabalhou tanto desde a época de Juscelino Kubitschek,
essa indústria em que se investiu tanto para o progresso deste País, essa indústria à qual deram incentivos
em todos os governos agora está quebrada.
A economia está quebrada. A economia está cada
vez mais insustentável nos seus pilares; a infraestrutura nacional, arrasada.
Nós não temos saúde. Quem poderia levantar a
mão, neste País, para dizer que o Brasil trata os brasileiros como devia na saúde? Quem, Brasil? Quem,
brasileiros, me digam!
E a educação deste País?
Como estão os aposentados deste País?
Há violência neste País.
E as estradas, brasileiros? E as estradas?
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Esta CPI veio exatamente para desviar esse foco.
Brasileiros e brasileiras, pela primeira vez, eu vi uma
pessoa querer depor numa CPI e esta não aceitar.
Aquele Pagot sobre o qual eu sempre falei aqui quer
depor na CPI, mas a CPI não quer. A CPI não vai trazer o Governador do Rio de Janeiro, o mais envolvido
com a Delta. A CPI, brasileiros e brasileiras, não vai
chamar o Presidente da Delta. Que CPI é essa?
Eles não podem mais esconder: a CPI, isso está
nitidamente declarado, foi aberta para encobrir o mensalão, foi aberta para amenizar a queda da economia
brasileira,
Ela foi aberta para desviar o foco do Supremo
Tribunal Federal.
Ora, brasileiros, o Lula teve a coragem... Presidente Lula, o senhor que é considerado um homem
tão popular neste País consegue ter coragem para ir
a um membro do Supremo Tribunal Federal propor a
ele, ao Gilmar Mendes, um membro do Supremo Tribunal Federal, Pátria amada, acreditem. Foi lá ameaçar
um membro do Supremo Tribunal Federal para que
ele pudesse adiar, pudesse ajudar a adiar a votação
do mensalão.
Querida Pátria, aonde chegamos? O que temos,
Pátria amada? Olhem o que vou ler agora:
“Juiz que determinou a prisão de Cachoeira é
transferido.”
Em que pátria nós estamos? Onde nós estamos,
Brasil? Dá medo, Brasil! Dá medo.
Paulo Moreira Lima. Paulo Moreira Lima, que
autorizou as escutas da Operação Monte Carlo foi
transferido.
É o Brasil. Quem quer ajeitar as coisas é pecador, é culpado. Quem pode atrapalhar o governo tem
que ser punido. Como o juiz denunciou, como o juiz
denunciou a maracutaia, como o juiz trouxe à tona mais
um escândalo e não conseguiram, de forma alguma,
envolver outras pessoas, para desmoralizar outros
partidos, começam a penalizar as pessoas de bem.
Assim fizeram com aquele policial que tentou mexer com as coisas do Lula – aquilo que o Brasil inteiro
sabe – aquele policial que hoje é Deputado Federal.
Veja como é, Brasil, já estão culpando o Paulo Lima, o
juiz que promoveu as escutas do Carlinhos Cachoeira!
Minha cara Presidenta, a economia vai mal. A corrupção, neste Brasil, se alastrou. Não sei como contê-la
e não vejo nenhuma luz no fim do túnel para contê-la.
Os Poderes se desmoralizaram, minha nobre
Presidenta. Este Poder não tem moral para se impor,
para dizer ao Executivo que ele é independente, que
ele sempre foi independente. Sabe por que, Presidenta? Porque os membros deste Poder trocam favores
com o Governo! Porque os membros deste Poder são
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subordinados ao Governo. E a Nação quebra a sua
democracia, porque este Poder, minha querida Presidenta, é o símbolo da democracia brasileira. É aqui
que estão os legítimos representantes do povo deste
País, mas que não têm liberdade, Presidenta.
Meu País querido, nós não temos liberdade para
aprovar aqui um projeto de lei. Não adianta a oposição
fazer um projeto de lei que ele não passa. Por melhor
que seja, por mais melhorias que traga à população
pobre, ele não passa, ele não vai ás Comissões, ele
não é julgado. O que passam aqui são as medidas provisórias que já vêm combinadas com os parlamentares
para serem aprovadas,sejam quais forem, sejam quais
sejam, mas a ordem vem de lá: aprovem! Há aqueles
que se ajoelham aos pés do Governo, que recebem
benefícios do Governo, que recebem em troca emendas, que recebem em troca cargos públicos.
Quando acabou o mensalão? Quando acabou o
mensalão? Quando se a troca ainda existe. Quando
foi que acabou o mensalão se a troca existe descaradamente? Dá-me um cargo público que eu voto no
que quiseres. Não interessa quem votou em mim, não
interessa o respeito pelo povo. “Eu vim aqui para me
servir não é para servir o povo”, dizem aqueles que
recebem esses favores.
Eu não Presidenta, eu não Presidenta, eu não
recebo esses favores; eu não quero esses favores.
A minha pátria, o meu Estado eu os defendo, até
as últimas conseqüências. No meu dicionário, não há
a palavra covardia, nem medo. Não há.
Vim para cá para servir o meu povo, Presidenta,
não foi para me servir.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/ PP –
RS) – Senador Mário Couto, está com a Mesa o seu
requerimento e terá tramitação na forma regimental.
Aproveito também para cumprimentá-lo pela iniciativa, porque tudo que se fizer em favor do meio ambiente – inclusive a iniciativa do Governador do Pará
– é elogiável como as outras iniciativas todas com esse
mesmo objetivo.
A Mesa apoia também a iniciativa de V. Exª.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 582, DE 2012
Fulcrado no que preceitua o Art. 222, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro votos de
Honra ao Mérito ao Exmo. Sr. Governador do Pará,
Simão Robison Oliveira Jatene, pelo ousado compromisso de, até o ano de 2020, diminuir a zero o desmatamento no Estado do Pará. O compromisso foi
assumido na Conferência Rio+20, a Conferência das
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Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável,
em realização na cidade do Rio de Janeiro.
Justificação
No ano de 2011, o Brasil pode comemorar uma
queda histórica na taxa do desmatamento da Amazônia.
Conforme os índices medidos pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE), foram destruídos 6.418
quilômetros quadrados da floresta amazônica, contra os
7 mil quilômetros registrados em 2010, sendo que foi
em 2004 que o Brasil enfrentou um dos piores índices
de desmatamento de sua história, com 27.772 quilômetros quadrados de árvores derrubadas na região.
Apesar de o desmatamento vir caindo no Brasil,
ainda temos muito o que avançar para preservar o
meio ambiente, em particular a Amazônia, considerada o “pulmão do mundo”.
Pois é justamente com esse foco que o Governador Simão Jatene assumiu o compromisso de zerar
o desmatamento no Pará, Estado que, desde 2006,
lidera o ranking brasileiro de destruição da floresta.
Sem nenhuma dúvida, o compromisso do Governador é ousado até porque vai além da meta nacional,
que prevê a redução de 80% do desmatamento da
Amazônia até 2020. Tal compromisso foi assumido na
Conferência Rio+20, que desde o dia 13 do mês em
curso vem sendo realizada na capital do Rio de Janeiro,
com programação a ser encerrada dia 22 deste mês.
Durante o debate sobre o Programa Municípios
Verdes (PMV), do qual participou o presidente da
Fundação Roberto Marinho, José Roberto Marinho, o
Governador Simão Jatene explicou que a redução do
desmatamento no Pará será concentrada em quatro
pilares: aumento na fiscalização e no monitoramento
da floresta, criação de mais áreas protegidas, concessão de incentivos para a economia de base florestal e
aumento de eficiência da pecuária.
Essas metas estão postas no Programa Municípios Verdes, criado em 2011 pelo Governo do Pará,
que visa a reduzir o desmatamento no Pará em 2.104
quilômetros quadrados até o ano de 2015 e, depois,
em 1.233 quilômetros quadrados até 2020. A partir daí,
qualquer desmatamento terá de ser obrigatoriamente
compensado com o replantio do que foi derrubado.
Mediante esse fato é que solicito voto de Honra ao Mérito ao Exmo. Sr. Governador Simão Jatene,
porque não há dúvidas de que o Pará dá um passo
gigantesco rumo àquilo que todo o nosso planeta – e
não apenas a Amazônia - está a esperar de nós nas
últimas décadas: o cuidado com o meio ambiente, a
partir de políticas públicas efetivas e eficientes, para
a preservação da humanidade.
Sala das sessões, em 18 de junho de 2012. –
Senador Mário Couto.
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(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania).
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/ PP –
RS) – O Requerimento lido vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, V. Exª poderia me inscrever pela Liderança do PSOL?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/ PP –
RS) – Está inscrito pela Liderança o Senador Randolfe
Rodrigues.
Senador Wellington Dias está inscrito como orador, imagino que V. Exª, Senador Randolfe Rodrigues,
dará a vez a ele, que está esperando aqui para falar,
porque seria V. Exª que falaria. (Pausa.)
Estou fazendo isso porque estou respeitando o
Regimento.
Com a palavra Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Agradecendo ao Senador Randolfe e à Senadora Ana
Amélia, meu querido Senador Pedro Taques.
Srª Presidente, neste final de semana, fizemos
uma agenda de apresentação das medidas relacionadas ao programa da estiagem, na região de São Raimundo Nonato, em companhia do Governador Wilson
Martins, da bancada federal, da bancada estadual, e
ali pude ver realmente as dificuldades enfrentadas
pelas pessoas que perderam praticamente toda a sua
produção.
O meu Estado, quando se compara o valor relacionado àquilo que se produziu na última safra e o
que se produziu nesta, dentro desse território atingido fortemente pela estiagem, nós temos um prejuízo
estimado em R$2 bilhões, aproximadamente R$1,2
bilhão no Estado do Piauí, daquilo que seria de produção de feijão, de milho, de arroz, e um conjunto de
outros produtos, frutas, enfim, que ficaram prejudicados, e mais o impacto que isso tem na agregação de
valor, em pequenas e médias indústrias, e também na
comercialização.
Então todo um trabalho, todo esforço que estamos fazendo é para fazer com que a economia dessa
região seja compensada nesse instante.
Comemorei ali, com a presença do Raimundo
Nonato, que é da Caixa Econômica Federal, e que ali
representou o Superintendente Emanuel Bonfim, ali nós
comemoramos já as primeiras medidas, chegando o
pagamento de um conjunto de transferências de renda,
que vão resultar, em 12 meses, em aproximadamente
R$700 milhões para essas pessoas que mais precisam.
Paralelamente a isso, com a presença da Superintendência do Banco do Nordeste e do Banco do Bra-
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sil, tivemos a apresentação de projetos voltados para
apoio aos agricultores. Novamente, todo o esforço é
para que possamos aplicar nessa região do semiárido
entre R$450 milhões e R$500 milhões.
Destaco ainda um conjunto de ações de obras,
substituindo as antigas frentes de emergências, que
são obras de habitação, obras relacionadas a sistemas de água, a escolas, unidades de saúde, enfim,
que também geram emprego, geram renda não só na
construção civil, mas também em outras áreas.
Ali, com a presença do Prefeito Padre Herculano,
do Vice-Prefeito Beto, de lideranças não só do meu partido, mas do Deputado Marcelo Castro, de Hélio Isaías,
de outros parlamentares que ali estiveram, Átila Lira,
tivemos oportunidade de visitar a obra do aeroporto de
São Raimundo Nonato, um aeroporto que é importante, que tem condições de receber voos nacionais e, no
futuro, voos internacionais, que teve a obra paralisada
por um longo período e agora foi retomada. Tem previsão de ser concluída este ano, se não houver alguma
nova forma de paralisação.
Pois bem, o fato é que ali havia uma manifestação
de jovens – e eu comemorei isso, porque é importante.
Os jovens, além de uma luta especial, de uma luta que
diz respeito ao desenvolvimento do Piauí, cobravam
exatamente que não haja mais paralisação dessa obra.
Dali fomos à cidade de Várzea Branca. Lá, tivemos também uma importante agenda de inaugurações, unidade de saúde, escolas e um conjunto de
outras obras do Luz para Todos que são destacadas
naquele Município, com todas as lideranças, o Prefeito
João Melancia, os vereadores, os prefeitos da região
também ali participando desse importante momento.
Destaco ainda que tivemos outra agenda, também
na região do semiárido. Estive em Marcolândia, onde
tive oportunidade de participar da convenção do Partido
dos Trabalhadores, e outros partidos. Francisco Macedo, também com inauguração de unidades de saúde,
calçamento, obras do Luz para Todos e um conjunto
de outras obras. Valença do Piauí, também participando, nesses dois últimos Municípios, de convenções.
E, em Teresina, a inauguração, eu destaco aqui,
de mil habitações do Minha Casa Minha Vida, chamadas Teresina Sul I e Teresina Sul II, uma verdadeira
cidade ali, ao lado da BR–316, onde estamos agora
trabalhando para toda uma estrutura de escolas, estrutura de segurança numa região que passa a ter uma
população de aproximadamente 5 mil pessoas com
esses dois conjuntos habitacionais.
Ali é evidente destacar a alegria das pessoas
por tudo isso.
Também estivemos em São Miguel do Tapuio,
com as lideranças daquela região – Assunção, Campo
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Maior, também de Jatobá e do Município de Castelo
–, onde também partilhamos ali de um momento com
importante agenda para aquela região.
Mas, Presidente, quero aqui tratar de um encontro que participei da Rede Colegiados Territoriais do
Estado do Piauí. Aliás, devo dizer que também, esta
semana, a comissão que trata da política sobre drogas
esteve em Bom Jesus e na cidade de Floriano. Nesses
lugares também houve atividades importantes.
Quero aqui destacar o trabalho da Deputada
Rejane, mas também de outros parlamentares da Assembleia Legislativa, das lideranças municipais, dando seguimento a esse trabalho que aqui fizemos no
Senado Federal e na Câmara Federal.
Quero, enfim, voltar aqui. O tema que me traz
hoje é sobre o Plano Nacional do Desenvolvimento
Territorial. Essa é uma medida nova que foi abraçada
pelo Presidente Lula e que quero aqui cobrar, para que
o Governo da Presidente Dilma possa garantir, assegurar e fortalecer. O Ministério do Desenvolvimento
Agrário esteve presente, juntamente com o Ministério
do Desenvolvimento Social e da Integração.
Os Estados são estimulados a criar territórios
de desenvolvimento. No caso do Estado do Piauí, são
onze territórios de desenvolvimento implantados já a
partir de 2003. Cada território desses equivale a uma
bacia hidrográfica. Território do Entre Rios, para dar
um exemplo, na região da capital, Teresina, está localizado entre o rio Poti e o rio Parnaíba. A partir daí, um
conjunto de Municípios, onde o potencial de desenvolvimento é semelhante, seja o comércio, a indústria, as
condições de comércio não só varejista, mas também
atacadista, seja o turismo, a produção agrícola, a fruticultura, a produção animal, a bacia leiteira.
O estudo feito pelo Ministério da Integração Nacional, Ministério do Meio Ambiente, Embrapa, pelo
Ministério da Agricultura e o Ministério da Integração
Nacional com a Codevasf, esse projeto permite organizar, planejar todo o desenvolvimento do Estado em
todo o seu território.
Tem o território litorâneo lá no Norte, a Chapada
das Mangabeiras no extremo sul, a região dos Carnaubais e um conjunto de outros territórios espalhados por
todas as regiões do Estado.
Naquela região onde eu estive, temos o território da Serra da Capivara, mas há um território comum
naquela região de Marcolândia, onde também tive a
oportunidade de participar, onde ali tem uma parte
desse território que é do lado do Piauí, outra parte
do lado do Ceará e outra também, comum, do lado
de Pernambuco. Aí temos as reservas de gesso, as
reservas de vários minérios e também, em comum, a
produção da mandioca etc.
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Em cada território desse, é estudado qual o potencial que tem e, a partir daí, se planeja tudo: qual
a infraestrutura necessária para uma região que tem
um forte potencial mineral, se tem ferro, se tem gesso, se tem calcário. Certamente, o ideal é ferrovia porque sem isso já se tem dificuldade E assim foi feita a
Transnordestina. A Transnordestina não passava no
meu Estado, ela, na verdade, descia de Fortaleza e,
na altura do Município de Salgueiro, em Pernambuco,
vindo do Recife, as duas se encontravam ali e desciam
para a Bahia. E ali se verificou que o Brasil precisava
ver essa região, que envolve Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, em direção ao Maranhão, até Estreito, no
Maranhão, que emenda com a Norte/Sul, por conta
desse potencial.
Veja, o desenvolvimento territorial é uma ideia moderna, é algo que não pode ser abandonado. Sabendo
quais são as cadeias produtivas, não só a infraestrutura de transporte, precisa de aeroporto? Precisa de
rodovias,? Quais? Ligando o quê? Porque senão você
faz uma rodovia simplesmente por fazer, porque pediram para fazer assim, para passar por aqui. Não, ela
vai passar por essa região porque aqui tem um grande
potencial de fruticultura ou tem um grande potencial na
área do turismo. Enfim, a partir daí você integra ferrovia,
faz um intermodal, ferrovia, com rodovia, com hidrovia,
com os aeroportos internacionais, os aeroportos para
voos domésticos e aeroportos para voos regionais, e
até aqueles aeródromos para regiões onde aviões de
pequeno porte são importantes.
Se a gente sabe qual o potencial de cada território
desses, também se planeja a educação. Por exemplo,
a região de Bom Jesus fica no sul do Piauí. Ali foi verificado um grande potencial para a soja, para o milho, para o arroz, para a produção do trigo – estamos
lá agora experimentando o trigo –, para a fruticultura.
Como é que uma região dessa, que tem potencial para
isso, não tem o curso de agronomia? Então, passou
assim a Universidade Federal a ali se instalar tendo
o curso de agronomia. Criam-se gado, caprino, ovino,
como não ter o curso de veterinário? Ali passou a ter
o curso de veterinário.
A partir desse planejamento, desses estudos que
são feitos – repito: no caso do Piauí, são onze territórios, cada território desse tem aí entre 11 e 23 cadeias
produtivas comuns, bem desenhadas –, passamos a
fazer o trabalho. Por exemplo: em São Raimundo Nonato, que tem um grande potencial na fruticultura do
caju e também do mel, agora foi inaugurado um grande entreposto de mel, porque o nosso mel ali produzido era praticamente vendido a granel e a um preço
muito baixo. Hoje, tem-se um entreposto do Estado.
O Estado compra direto, faz a compra por um preço
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competitivo, evita que, na época da grande produção,
se tenha uma queda de preço e dali é que se vende
para a indústria pelo melhor preço em qualquer lugar
do Brasil ou do mundo. Priorizam-se as indústrias do
próprio Estado se nós temos um estoque, porque o
próprio Poder Público ajudou a estocar, e damos a
segurança para a base industrial existente no Estado.
Então, esse é um plano que nós traçamos em
2003. O Piauí foi o primeiro Estado brasileiro a ter
todo o seu território estudado e planejado. Foi daí que
descobrimos, como falei aqui na semana passada, por
exemplo, o potencial na área do gás e do petróleo. As
pessoas não sabiam desse potencial existente no Estado do Piauí.
Bom, paralelo a essa parte, faz-se o planejamento também para as outras áreas dos serviços que o
Poder Público implanta. Então, em cada território, tem
um quartel da Polícia Militar, e, a partir dali, o desenho
das suas companhias regionais; tem um hospital de
média e alta complexidade, e, a partir dali, o sistema
de unidades básicas, ou seja, quais são os serviços
que aquela região tem que comprar de outra região,
talvez até de outro Estado? Determinados exames, por
falta de determinados equipamentos, o paciente tem
que se deslocar a longas distâncias.
Então, usando como exemplo de novo essa região
de São Raimundo Nonato, ali está sendo implantada
uma unidade de saúde em condições de atendimento
de urgência, de emergência, em atendimento de média e alta complexidade.
Passamos, assim, a poder formar os profissionais,
através da Universidade Federal, do Instituto Federal,
da Universidade Estadual e da Escola Técnica Estadual, voltados para essas áreas. Deu-me orgulho, por
exemplo, ver que os alunos da Escola Técnica que
apoiamos em São Lourenço estão hoje sendo usados
para os projetos de emergência em apoio à Emater, à
área da assistência técnica.
Então, veja que, nesse encontro com as lideranças
que formam a rede de colegiados territoriais do Estado
do Piauí, eles cobraram, pois, na visão deles, não há
uma prioridade, como se deu até o ano de 2010. Há
um receio de que possa haver uma mudança brusca.
Por quê? Porque antes o programa era trabalhado no
Ministério do Desenvolvimento Agrário; hoje, está tudo
concentrado, no Brasil sem Miséria, no Ministério do
Desenvolvimento Social. E, ao se mudar para outro
Ministério, como não havia a cultura do desenvolvimento territorial, ficou um receio de que isso pudesse
trazer problemas.
Então, estamos tratando aqui com as Ministras
Ideli e Gleisi, com o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, e com a Ministra Tereza Campello,
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exatamente para que todos eles compreendam – já
que houve ampla mudança e praticamente não tem
mais ninguém de 2010 nesses Ministérios, exceto
Gilberto Carvalho –, para que tenhamos condição de
assegurar que essa prioridade prossiga no Brasil. Isso
certamente é importante.
Aliás, o Estado de V. Exª, o Rio Grande do Sul,
foi pioneiro no Brasil em trabalhar esse sentido territorial. Estamos seguindo inclusive alguns exemplos.
O Festival da Uva, numa região onde se produz uva;
o Festival do Chope, numa região onde se produz cevada, trigo. Então, lá estamos assim. Em São João do
Piauí, há o Festival da Uva, porque é uma região onde
se produz uva no Estado do Piauí. Em Batalha, há o
Festival do Bode. Por quê? Porque a tradição lá é a do
caprino. Agora mesmo estivemos em Pedro II, onde já
é o Festival de Inverno. Mas o foco ali é a opala, que é
um minério. Temos uma das maiores reservas do planeta nessa área, em que se faz jóias, bijuteria. Mas
ali também há o artesanato e um conjunto de outras
áreas. Aliás, esteve lá o cantor Milton Nascimento, o
cantor Lenine e um conjunto de outros artistas, num
momento, aliás numa região que, pouca gente do Brasil
sabe, fica a cerca de 800 metros de altitude e onde a
temperatura nesta época do ano chega a dez graus.
Está certo? A gente só se lembra do calor de Teresina,
que, nesta época do ano, vai aumentando. Agora está
chegando lá a 40 graus... Chega a 45 graus, inclusive,
por volta do mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.
Pois bem, quero aqui encerrar, Srª Presidente,
dizendo que o Brasil não pode abrir mão dessa memória. Aliás, esse planejamento nós estivemos aprendendo com a experiência de alguns Estados brasileiros e
aperfeiçoando a partir de alguns países. Eu destaco
a Itália, como um país que apostou em duas coisas,
exatamente nesse planejamento regionalizado. A região do Vêneto tem ali um conjunto de prioridades diferentes, por exemplo, da Emilia Romagna, da região
da Toscana e de outras regiões.
Então, a partir daí, incentivar o empreendedorismo. E eu fiquei feliz, lá em Várzea Branca, no Piauí, um
Município pequeno, mas que é polo para vários outros
que ficam bem no centro, por podermos inaugurar ali
um centro de empreendedorismo.
Pois bem, então, eu acredito que o grande papel,
a grande mudança no Brasil é exatamente criar essa
cultura empreendedora. E aí eu digo, com muito orgulho: em 2009, o Sebrae nacional, com um conjunto
de outros parceiros governamentais e não governamentais, entregaram para o Piauí – na época eu era
governador – o prêmio de Estado Empreendedor do
Brasil. Por quê? Porque o Piauí é o Estado que tem
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a maior fatia da população empreendedora: 18,3%
da nossa população – dados de 2010; eu não vi o de
2011 – é empreendedora, ou seja, é alguém que trabalha, desde uma produção agrícola, mas que, como
empreendedor, passa a ter essa vocação mais bem
planejada. É o outro que trabalha com o comércio, é o
outro que trabalha com a pequena, média ou grande
indústria. E eu creio que esse é o maior choque que a
gente pode dar nas mudanças para o desenvolvimento.
Por quê? Porque o desenvolvimento assim acontece,
e acontece de forma espalhada.
No meu Estado, nós queremos crescimento econômico. Nós não queremos que ele cresça verticalmente. Queremos que ele cresça horizontalmente,
ou seja, não pode ser um desenvolvimento com tanta
desigualdade, precisa ser um desenvolvimento com
mais igualdade.
Então, com essas palavras, eu queria aqui parabenizar a todas as lideranças da rede de colegiados
territoriais. E saibam, como eu disse no encontro, do
meu integral apoio, e tenho certeza de outros Parlamentares aqui, para que o Brasil não dê passos para
trás. Que a gente possa dar sempre passos para frente
nessa direção.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Wellington Dias.
V. Exª fez referência à Festa da Uva, de Caxias
do Sul, ao Natal Luz, de Gramado, à Festa do Doce, de
Pelotas, resgatando uma cultura portuguesa de grande
valor. Isso é o que hoje está sendo chamado de economia criativa. É um filão fantástico, e seu Estado está
revelando também, como um Estado empreendedor,
uma grande capacidade de entrar nesse nicho e de
aproveitar o que ele tem de melhor: a capacidade das
pessoas. Falo da Festa do Bode, da Festa da Uva, que
também há lá, da Festa do Arroz. Seu Estado está produzindo arroz em uma região muito importante. Tudo
isso vai servir para a economia produtiva.
Parabéns pelo seu pronunciamento.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Se
V. Exª me permitir, quero só mais um minuto. Agradeço-lhe as palavras estimuladoras e generosas de V. Exª.
O que tem de fundamental é isso e quero fechar
só com isso. Se aquela região tem um potencial de bacia leiteira, de piscicultura, de fruticultura, de qualquer
coisa, lá já se qualifica, na rede profissional, não só
com essa vertente empreendedora, mas para todas
as profissões que aquela cadeia produtiva vai precisar.
Lá ela se fortalece, com vários pequenos, casados às
vezes com um médio, com um grande, que ganham
força para levar o seu produto para o mundo. Acho
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que esse é o modelo que o Brasil precisa espalhar
por todas as regiões.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – É verdade.
Para que minha terra não fique reclamando que
não falei da festa de minha cidade, Lagoa Vermelha,
lá existe a Festa Nacional do Churrasco e o Rodeio
Internacional de Vacaria. V. Exªs têm de aparecer para
visitar a riqueza que temos lá no Rio Grande do Sul. O
gaúcho costuma receber com muita festa. Tem a Festa Nacional do Arroz, a Festa Nacional da Soja. Todos
estão convidados.
Convido o Senador Pedro Taques para fazer uso
da palavra.
Quero informar também que o Senador Randolfe
Rodrigues substituiu sua inscrição como Líder, com a
qual teria a preferência, para falar como orador inscrito.
S. Exª vai suceder o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos que
nos assistem pela TV Senado, que nos ouvem pela
Rádio Senado, venho nesta tarde de segunda falar sobre alguns temas. Esta é uma tarde de plenário vazio
porque muitos estão no Rio de Janeiro, aquela cidade
maravilhosa que nós todos conhecemos.
O primeiro tema é mais uma vez defender a votação aberta aqui no Senado da República.
Srª Presidente, nós assumimos um compromisso de toda semana subir a esta tribuna e defender a
votação aberta, não só neste rumoroso caso que nos
atormenta, que estamos a viver, nós todos aqui no
Senado, mas para que nós não possamos, logo no
semestre que vem, no ano que vem, discutirmos o
mesmo tema se mais um lamentável fato ocorrer com
um Senador da República.
Nós não podemos permitir, Srª Presidente, que
a escuridão ainda permaneça na votação dos representantes do povo. Nós não podemos permitir que o
cidadão eleitor, o dono do poder, aquele a quem a
Constituição da República, no art. 1º, parágrafo único,
oferta a titularidade do poder, não saiba de que maneira o seu representante votou.
Isto não é possível em uma democracia, Srª
Presidente: o eleitor do meu Estado do Município de
Confresa, de Colniza, de Rondolândia, do Município
de Aripuanã, tem o direito constitucional, o direito
republicano de saber em quem o seu representante
nesta Casa votou.
Por isso, mais uma vez, subo a esta tribuna para
defender uma situação aberta: que S. Exª o Presidente
desta Casa, o Presidente Sarney, novamente em reu-
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nião com as lideranças, decida que nós precisamos
colocar esse tema em pauta. E aí cada Senador, cada
Senadora assuma a responsabilidade de votar pelo segredo, pela escuridão, ou votar pela abertura dos votos,
votar pelas luzes da democracia dentro desta Casa.
O segundo tema, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores: o Juiz Federal da 11ª Vara de Goiás, o Dr.
Paulo Augusto Moreira Lima, foi aquele juiz federal que
decretou a prisão do Cachoeira e da quadrilha que se
encontra ao derredor do Cachoeira. Durante quase dois
anos, esse juiz levou a cabo uma das maiores investigações já realizadas no Brasil, auxiliado pela Polícia
Federal, auxiliado por dois Procuradores da República: Drª Léa Batista e Dr. Daniel Salgado, durante dois
anos. Um grande juiz, um corajoso juiz.
No entanto, por questões que ainda não vieram
a lume, esse magistrado, no último dia 14, pede o seu
afastamento da 11ª Vara de Goiás. Ele pediu o seu
afastamento, e o Tribunal Regional Federal , na sexta-feira, afastou, a pedido, esse magistrado. E, a partir
desta segunda, nesta data, dia 18, outro magistrado
conduz a ação penal, preside a ação penal que resultou nesse novo escândalo da Republica, o chamado
“escândalo Cachoeira”.
Muito bem! Quais foram os motivos do afastamento desse magistrado? E eu quero aqui, Srª Presidente,
mais uma vez, repetir o nome deste grande brasileiro:
Dr. Paulo Augusto Moreira Lima.
Quais foram os motivos?
Uma semana antes, em um dos vários habeas
corpus impetrados pela defesa do Cachoeira, esse
magistrado prestou informações ao Dr. Tourinho Neto,
o famoso Tourinho Neto, nesse habeas corpus. O juiz
defende a licitude das provas. Esse magistrado digno
defende, Srª Presidente, que a investigação não se
iniciou apenas em denúncias anônimas. O magistrado
percorre toda a investigação, defendendo a legalidade
da investigação. No entanto, o Desembargador Tourinho
Neto, que, aliás, é membro do Conselho Nacional de
Justiça, em seu voto, na semana passada, entendeu
que a prova era ilícita.
Conheço o Dr. Tourinho Neto há quinze anos.
Como Procurador da República em vários Estados
da região Norte do Brasil, já tive oportunidade de ver,
nas ações penais que nós, do Ministério Público Federal, manejávamos, esse desembargador nulificar
investigações, nulificar ações penais, mas, ao depois,
o Superior Tribunal de Justiça muda as decisões dele.
Felizmente, o Dr. Tourinho Neto não foi ouvido
por outros dois magistrados da Turma em que ele se
faz presente, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, porque, nesta tarde, a luz veio à realidade, e dois
outros desembargadores entenderam, contrariamente
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ao que disse o Dr. Tourinho Neto e de acordo com o
que diz a lei e a Constituição, e de acordo como o que
disse o Dr. Paulo, na 11ª Vara, que a investigação era
lícita, ou melhor, é lícita, é constitucional.
O Dr. Tourinho Neto é useiro e vezeiro em nulificar investigações. Cito aqui uma delas. Por exemplo,
em 2002, ele foi o magistrado que libertou, por duas
vezes, o então investigado e processado no caso Sudam, o Senador Jader Barbalho.
Continuo.
O Dr. Tourinho Neto é useiro e vezeiro em dar
sermão em magistrados e procuradores da República em suas decisões. E eu, aliás, disse a ele aqui, na
Comissão de Constituição e Justiça, por ocasião de
sua sabatina para o Conselho Nacional de Justiça: não
cabe a juiz do tribunal, não cabe a qualquer magistrado
da República Federativa do Brasil dar sermão em magistrado de primeiro grau, em procurador da República.
Infelizmente, no Brasil, alguns desembargadores
têm o vezo de se arvorarem a juízes da causa. Eles
não são juízes da causa. Eles são juízes recursais. No
entanto, eles se entendem como juízes da causa, e o
Dr. Tourinho Neto é um desses.
Por exemplo, em 2007, num despacho, ele ofendeu e chamou de desidiosa a Procuradora Lívia Tinoco, acusando-a de retardar uma ação que ela havia
assumido apenas semanas antes. O MP moveu contra
ele uma ação penal no STJ. Eu não sei a natureza, se
essa ação penal foi ou não para frente.
Muito bem; em 2010, o cidadão Tourinho, o juiz,
liberta 40 acusados de roubo e comércio ilegal de madeira em reservas florestais no Estado de Mato Grosso.
Esse juiz, o Dr. Tourinho Neto, ao meu juízo, é
um desembargador que não se encontra cumprindo
o que diz a Constituição da República.
Falo isto desta tribuna, com o dever constitucional de um parlamentar: não cabe a magistrados de
tribunal dar sermão em magistrados, em procuradores
da República.
Muito bem; a um magistrado que faz parte do Conselho Nacional de Justiça não cabe agir dessa sorte.
Eu tenho aqui várias decisões do Dr. Tourinho. Várias decisões! Muito bem. Ele diz, na sua decisão, que
felizmente não foi mantida pelo TRF, que as interceptações teriam iniciado apenas com denúncia anônima.
Isso não é verdade, Srª Presidente. Isso não é verdade!
O Dr. Paulo, da 11ª Vara, nas suas informações, desmente esse magistrado. Desmente esse magistrado!
Agora, infelizmente, alguns operadores do Direito
aqui de Brasília, alguns magistrados, alguns Ministros
de Tribunais Superiores entendem que, no Brasil, não
existe crime organizado; entendem que crime organi-
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zado só existiria em filmes, não na realidade em que
vivemos.
No Brasil, nós temos, sim, organizações criminosas que se adonam inclusive de parlamentares da
República, como nós estamos a acompanhar neste
caso. Nós temos organizações criminosas que se
adonam do aparelho do Estado para, valendo-se de
licitações fraudadas, roubar o dinheiro que pertence
à República. São os novos bucaneiros, são os piratas
do patrimônio público. Estes alguns magistrados dos
tribunais entendem que não existem. Eles estão fora
da realidade!
Enquanto magistrados do primeiro grau de jurisdição, enquanto procuradores da República, enquanto
policiais federais, delegados e agentes da Polícia Federal expõem a sua vida a risco de morte, os magistrados aqui de Brasília, como que numa ilha da fantasia, nos seus gabinetes, muitos deles enfeitados com
vários diplomas e certificados de honra ao mérito – e
nós conhecemos alguns gabinetes –, com a bandeira
do seu Estado de origem, com um artesanato do seu
Estado na mesinha da frente, vivem em uma ilha. Magistrados federais, magistrados estaduais, promotores
de justiça, procuradores da República, policiais expõem
a sua vida, mais uma vez, a risco de morte, e esses
magistrados entendem que nós não estamos vivendo
o que se denomina de organização criminosa no Brasil.
É lamentável, Srª Presidente, que estes vivam
no mundo da lua!
Para minha honra, concedo um aparte ao Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Senador Pedro Taques, quero, ao lhe cumprimentar pelo
seu pronunciamento e pelo que V. Exª nele aduz, destacar que V. Exª faz o arrazoado de uma contraofensiva, querida Presidente, que estamos vendo por parte
da organização criminosa que foi desbaratada pela
atuação corajosa dos procuradores da República aos
quais V. Exª já se referiu e da Polícia Federal. É essa
atuação corajosa que é responsável por nós estarmos
hoje, aqui, no Congresso Nacional, com a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, desvendando uma rede
de crimes que envolve grandes empreiteiras, agentes
públicos, políticos, Deputados Federais, Senadores
e Governadores de Estado, até onde investigamos
neste momento, podendo chegar a mais vários outros agentes públicos, com a rede de contravenção
da jogatina patrocinada pelo Sr. Carlos Cachoeira. E
V. Exª é muito preciso em dizer que isso tudo somente
se iniciou devido à atuação corajosa de Procuradores
da República e da Polícia Federal. Somente devido a
isso! E nós estamos vendo que, da quinta-feira para
cá, houve uma contraofensiva da ação criminosa. A
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ação criminosa tem tentáculos – e estamos percebendo
claramente – em Poderes da República, em agentes
privados e em agentes públicos. É isso que estamos
percebendo: que, de fato, da última quinta-feira para cá,
tivemos uma contraofensiva da organização criminosa.
Primeiramente, os que querem investigar e avançar na
investigação – eu e V. Exª, que estamos acompanhando e participando da Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito – fomos derrotados, na última quinta-feira,
quando foi rejeitado o requerimento de convocação do
Sr. Cavendish. Na sequência disso, V Exª já destacou
o currículo do Desembargador, o qual proferiu o pedido de relaxamento da prisão do Sr. Carlos Cachoeira.
Hoje de manhã, em uma decisão que me pareceu um
acinte, uma intervenção indevida ao princípio da harmonia e independência dos Poderes, o Ministro Toffoli,
pelo Supremo Tribunal Federal, dá razão a uma ação
da defesa do Senador Demóstenes para conceder mais
prazo a ele no Conselho de Ética. E, juntamente com
isso, nós tivemos o afastamento de alguém que deveria
receber aqui, da Mesa do Senado, uma honraria como
herói brasileiro: o Juiz Federal que mandou prender
o Sr. Carlos Cachoeira enfrentando a tudo e a todos.
E o que estamos percebendo? O Tribunal de Justiça
de Goiás, ao invés de prestar honraria e homenagem
a este juiz, afasta-o. É a máxima do velho e querido
bom Chico Buarque: “Chama o ladrão!” Porque se um
brasileiro como esse, que prende o contraventor-chefe
de uma organização criminosa, como é o Sr. Carlos
Cachoeira, é afastado, a quem mais vamos recorrer?
Então, estava quatro a zero para eles. Ainda bem que
hoje se iniciou uma reação. O Tribunal Regional Federal,
numa decisão sábia e acertada, considerou válidas as
escutas, as interceptações telefônicas feitas pela Polícia
Federal. Eu queria aproveitar o seu pronunciamento e
comunicar que estou protocolizando, no Conselho de
Ética, uma Questão de Ordem arguindo a suspensão
do colega Senador que defendeu a não convocação do
Sr. Cavendish, em virtude dos notórios acontecimentos
em que o colega se declarou amigo do Sr. Cavendish.
Ele disse isso, inclusive, no Twitter, onde se declara
amigo do Sr. Cavendish, que é próximo do Sr. Cavendish e que se encontrou com o Sr. Cavendish em Paris.
Então, não só não poderia ter votado, como também
não poderia dar causa à defesa dele. E o art. 306 do
Regimento Interno do Senado, combinado com o art.
254, inciso I, do Código de Processo Penal, é claro e
cristalino em arguir suspensão de investigador que tem
relações próximas e de intimidade com o objeto da investigação, com o investigado. Nós temos que reagir,
Srª Presidente, querido Senador Pedro Taques. Eu
tenho a honra de estar ombreando com V. Exª nessa
pauta e nessa luta republicana. Temos sido atacados
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em conjunto nas redes sociais e temos sido atacados
em conjunto nos porões em virtude das posturas que
temos assumido, mas eu fico feliz por saber que, assim como V. Exª e a Senadora Ana Amélia, nós temos
sido companheiros. A palavra “companheiro” vem do
latim e significa: aquele com quem você comparte o
pão, aquele que está ao seu lado. Temos sido companheiros nessa jornada para que essa Comissão Parlamentar de Inquérito não termine em pizza e para que
não triunfe a obsolescência das investigações.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito
obrigado, Senador Randolfe. Companheiro, hoje, é um
termo que não pode ser muito utilizado, porque está
quase desnaturado. Imaginem: o Maluf, hoje, é companheiro do Lula! Este é um País de piada pronta. Mas
vamos deixar esse tema para outro debate.
O mesmo Juiz Tourinho Neto determinou a soltura do Cachoeira, dizendo que o Cachoeira havia
praticado apenas contravenção penal, que, na Itália,
é denominado de crime anão, e o Tourinho disse aqui
que é um ilícito menor.
O Cachoeira não está processado só por contravenção penal! Ele está sendo processado por várias vezes ter praticado ilícito de corrupção ativa. Ele
está sendo processado por quadrilha. É quadrilheiro!
É membro de organização criminosa já condenado no
Rio de Janeiro. Falar que ele deve ser solto porque está
a praticar contravenção penal é mentir! Isso é mentira!
Basta ler a denúncia. Ele foi denunciado com mais de
70 pessoas. É membro de organização criminosa! E
a legislação nacional diz que aquele que comete esse
tipo de crime deve ficar preso. No entanto, Srª Presidente, é como eu sempre digo: quando o Ministério
Público ou a Polícia Federal entram na casa grande,
deixando a senzala, aí a reação vem.
O Direito Penal, mais uma vez repito aqui, não
pode ser igual à Teologia da Libertação: fazer opção
só para os pobres. O Direito Penal serve para grandes
empresários, inclusive donos de empreiteiras que, em
menos de oito anos, recebe quase R$4 bilhões dos recursos do Tesouro Nacional. Esses são os novos piratas da República; são os bucaneiros da coisa pública.
Srª Presidente, para a minha honra, eu quero
comunicar a presença aqui do Dr. Dorileo, Advogado
do Estado de Mato Grosso.
Seja bem-vindo ao Senado, companheiro do PDT!
É uma honra tê-lo aqui!
Encerro, Srª Presidente, também destacando
essa decisão de hoje do Ministro Dias Toffoli.
A Constituição da República, no art. 2º, determina
a separação dos Poderes. A Constituição da República diz, no art. 52, que o Senado deve tratar dos seus
assuntos internos através de uma resolução, que é o
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veículo apropriado para vir ao mundo jurídico o Regimento Interno, que é uma espécie de lei em sentido
material, a lei que nos regula internamente.
O Ministro Dias Toffoli, nessa sua interpretação,
que é teratológica, entende que pode criar um novo
regimento interno para o Senado da República. É um
juiz que adivinha que Senadores que receberam as
alegações finais do Senador Demóstenes na sexta-feira
ficariam dormindo sábado, domingo e não teriam capacidade intelectual para analisá-las. Isso é um absurdo!
Será que nós, aqui, no Senado da República,
poderíamos votar uma resolução para regrar a forma
como o Supremo vai votar o mensalão?
Eles fizeram uma reunião administrativa e decidiram como será a votação do mensalão, porque
isso está no Regimento Interno do Supremo. Isso
se encontra no alto governo dos tribunais. Portanto,
não há que se falar que o Supremo Tribunal Federal
possa se imiscuir em decisões internas desta Casa.
Está violando a separação dos Poderes. Nós estamos
criando uma hipertrofia, uma superforça de um poder
em detrimento de outro. Isso não é democracia, isso
é ditadura, isso é autoritarismo, isso não é possível na
Carta da República.
O Supremo Tribunal Federal nós devemos respeitar. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal merecem
nosso respeito, mas o Supremo não pode, a cada decisão, inventar a Constituição. O Supremo não pode,
a cada decisão, criar um novo texto constitucional. E
agora estão a criar regimento interno e resolução do
Senado da República. Isso não é constitucional!
Mas existe, ao que consta, um documento chamado Constituição. E este documento chamado Constituição não pode ser apenas uma folha de papel onde
existem algumas grafias simbológicas ali ditas. A Constituição tem que ser vivida por nós. A Constituição tem
que ser vivida por nós; a Constituição tem que ser sentida por nós. E nós, Senadores, desta tribuna, juramos
cumprir a Constituição. Por isso venho aqui criticar essa
decisão do Ministro Dias Toffoli.
Decisão judicial se cumpre, agora decisão judicial
se debate. Só na escuridão da ditadura as decisões
não eram debatidas. Nós ainda vivemos em um Estado
democrático de direito.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento-o, Senador Pedro Taques.
De fato não teremos um Estado de direito nem
uma democracia sólida se as instituições não mantiverem o equilíbrio entre os Poderes, a independência
necessária entre os Poderes. E não é possível admitir
a interferência, em questões interna corporis, de um
Poder sobre o outro, notadamente em matérias de
competência exclusiva.
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Também queria destacar o início de seu pronunciamento, porque hoje também falei sobre isso:
a importância de deliberarmos sobre voto aberto nas
deliberações do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. É uma matéria relevante. Embora o Presidente do Senado, Senador José Sarney, tenha incluído a
matéria na pauta da semana que passou, não houve
quórum em função das várias atividades, inclusive a
CPI do Cachoeira. Contudo, teremos que enfrentar
esse tema, pois a sociedade cobra de nós essa deliberação inadiável.
Para falar como orador inscrito, convido o Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, não deixando de fazer, logo de
antemão, o cumprimento devido ao belíssimo pronunciamento do Senador Pedro Taques, porque corroboro
as ideias aqui expressadas, reitero a manifestação,
porque espero que semana que vem, inadiavelmente,
nós possamos apreciar, aqui no plenário do Senado,
a proposta de emenda constitucional que põe fim ao
voto secreto. Seria bom que nós não tivéssemos mais
sessões sob o manto do voto secreto aqui no Senado
da República.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, queria
fazer um rápido comentário sobre o conjunto de greves que ocorrem hoje pelo País, em primeiro lugar as
greves dos servidores e professores das universidades
públicas federais, minha categoria, à qual me associo e
com a qual me solidarizo com muito orgulho, e também
as greves de professores nos Estados da Federação,
muitas das quais ocorrendo desde o último abril.
Nas universidades federais, os docentes, técnicos administrativos e estudantes, mais de 90% das
Ifes – Instituições Federais de Ensino Superior, estão
em greve. Dessas categorias, a primeira a deflagrar o
movimento foi a dos professores. Eles estão em greve
há mais de um mês e tentam negociar com o Governo
uma proposta de plano de carreira. É a única categoria
que não teve sua carreira estruturada.
É bom lembrar que hoje um professor universitário de qualquer país europeu recebe, no começo
da carreira, dez vezes mais que qualquer professor
universitário no Brasil. Qualquer professor universitário de país europeu recebe, no final de carreira, de
vencimento, vinte vezes mais que qualquer professor
universitário brasileiro.
Um país que é a quinta economia do Planeta, um
país que quer se arvorar e se incluir entre as chamadas
nações desenvolvidas não alcançará essas metas enquanto, em primeiro lugar, menos de um terço de sua
população não tiver acesso a ensino superior e, também
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em primeiro lugar, concorrendo com o primeiro item,
os seus professores, os profissionais responsáveis por
pesquisa, ensino e extensão não forem valorizados.
Portanto, quero manifestar, desta tribuna, a minha irrestrita solidariedade, bem como a do meu partido, a todos os docentes que se encontram em greve
desde o último dia 17 de maio, e quero apelar para o
Governo, pela importância, para que sente e dialogue
com o movimento.
Não é difícil imaginar o que sente um professor
de uma universidade pública que ganha um salário que
não chega à metade da remuneração dos servidores
que integram as chamadas carreiras típicas de Estado,
principalmente das áreas de arrecadação e fiscalização, e que têm, para o Estado brasileiro, um papel tão
importante quanto essas ditas carreiras típicas.
Os Ministérios da Educação e do Planejamento
receberam os grevistas, mas não apresentaram uma
contraproposta, e as negociações continuam sem
desfecho.
Acredito, Srª Presidente, que recursos no Orçamento federal existem e muito, porém a prioridade,
lamentavelmente, continua sendo o pagamento dos
juros da dívida pública brasileira e o financiamento da
redução das áreas sociais.
A Presidenta da República anunciou, na semana
passada, um pacote de incentivo, através do BNDES,
aos Governos estaduais e tomou uma medida, uma
iniciativa com que nós aqui exultamos, e a cumprimentamos, qual seja, enfrentar a crise econômica com
mais crédito na praça, com liberação de financiamento a baixas taxas de juros, através do BNDES, e com
redução. Alguns setores do Governo falam, e espero
que esses setores triufem no Governo: com redução
do superávit primário. Mas poderíamos acompanhar a
carona dessas medidas também com radical processo
de incentivo e valorização das atividades do exercício
da profissão, do mister do magistério por parte dos
professores.
É inadmissível que a educação, o ensino, a pesquisa e extensão, a saúde, a previdência social, o
meio ambiente, dentre outras áreas estratégicas para
o desenvolvimento, sofram arrocho salarial e sofram
discriminação.
A greve dos docentes, Srª Presidente, alcança
mais de 90% das universidades. Os professores, mais
do que qualquer outro segmento, têm pressa em resolver o impasse criado. São milhares e milhares de
estudantes sem aulas em todo o País, e o único culpado nessa história é a condição de desvalorização
da carreira do magistério, da carreira dos professores.
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Não é o caminho não atender e não ouvir a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior,
o sindicato nacional.
É importante registrar, que desde 2010, a questão
essencial para a categoria é a reestruturação da carreira com a incorporação de diversas gratificações, ou
seja, os professores, na verdade, estão reivindicando
até aquém do que eles merecem e deveriam.
No contexto dessas mobilizações, os professores
estaduais do meu querido Amapá estão em greve há
quase dois meses.
O problema da educação, portanto, não está
somente nas universidades. A educação básica também sofre com a limitação de verbas para o setor, e
em vários Estados, como no Amapá, ocorreram greves neste ano.
A falta de valorização do magistério é um ponto
crucial que precisa ser enfrentado. Repito, um professor
recebe apenas 60% do que é auferido para profissionais com igual formação.
Nós não construiremos um país justo, não construiremos, por mais que nós continuemos a nos vangloriar, a exultar a condição de quinta economia do
Planeta. Ao exaltar os índices sociais alcançados na
última década, como a erradicação da mortalidade
infantil, nós deixamos de destacar outros índices que
padecem de vergonha.
O Brasil é um dos países da América Latina que
ainda não decretaram seu território livre do analfabetismo. Assim já o fizeram Nicarágua, Bolívia, Venezuela e
Cuba. O Brasil ainda tem um horrendo índice de quase
9% de sua população padecendo de analfabetismo, e
ainda padece, complementarmente a isso, de pagar
os piores, alguns dos piores salários para professores
das universidades federais e do ensino básico de toda
a América Latina, para não fazer comparativos com a
Europa e com os Estados Unidos, porque aí a situação
ficaria vergonhosa demais.
Essa situação provoca uma desmotivação, torna
a profissão de professor, a mais nobre e necessária
das profissões para um país se desenvolver... Quero
destacar aqui o exemplo do Japão, que logo após a
Segunda Guerra, arrasado que foi, aumentou os investimentos de seu produto interno bruto para mais
de 10% em educação, ou seja, apostou na educação
como caminho, alternativa para o desenvolvimento.
Temos, no País todo, ausência de professores de
física, química e biologia, por exemplo. E isso porque
essas áreas não têm sido atrativas para esses profissionais. Esta Casa aprovou, há pouco tempo, um
piso salarial nacional para o magistério. Quero cumprimentar o Ministro da Educação por defender este
piso nacional. Essa lei, a do piso nacional, continua
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sendo questionada e descumprida pela maioria dos
Estados e Municípios brasileiros.
Sem valorizar o magistério, seja melhorando a
sua formação, seja aumentando de forma continuada
seus salários, seja estabelecendo carreiras atrativas,
não será possível dar um salto de qualidade na educação. Valorizar professor é tarefa fundamental, peça-chave para a melhoria da educação, para a melhoria
dos nossos índices sociais.
Repito: no meu Estado do Amapá, os professores
estão em greve desde o dia 20 de abril, completando,
na próxima quarta-feira, dois meses de paralisação.
A reivindicação dos docentes amapaenses não difere
das demandas dos professores das universidades federais e da educação básica, quer seja uma carreira
estruturada... Eles também reivindicam uma carreira
estruturada e, em especial, o pagamento do piso salarial nacional, um direito mais do que declarado pelas
duas Casas do Congresso Nacional.
O piso salarial de um docente do Amapá em início
de carreira é de R$1.085, é distante demais do piso
nacional, que é de R$1.451. Temos aí uma diferença
de 33,7%. Desde o dia 4 deste mês, a greve dos professores do meu Estado foi decretada ilegal pela Justiça estadual. Ora, o Senador Pedro Taques, que me
antecedeu na tribuna, falou que, num Estado democrático de direito, decisão judicial deve ser cumprida,
mas em Estado democrático de direito decisão judicial
também não é ditadura. Não estamos sob ditadura de
toga. Decisão judicial tem também que ser questionada. Tem que também ser enfrentada, e principalmente
por representantes do povo, que habitam os poderes
legislativos, as assembleias legislativas, as câmaras
municipais, a Câmara Federal, o Senado.
Ora, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, se é ilegal
a greve pela reivindicação do piso, também ilegais não
são os Governos estaduais que não pagam o piso definido por lei pelas duas Casas do Congresso Nacional, que não respeitam o piso nacional salarial, uma
conquista de todos os professores, uma conquista da
educação brasileira?
É um equívoco gravíssimo tentar criminalizar
movimentos e professores, sejam os do meu Estado, sejam os professores das universidades federais,
sejam os professores que buscam o cumprimento de
uma meta que o nosso País está longe de alcançar:
garantir o acesso à educação a todos, erradicar de vez
o analfabetismo, ampliar em mais de 50% o acesso à
educação pública superior.
As reivindicações dos professores do meu Estado nada mais são do que o que já está pacificado
na lei: a aplicação do piso salarial nacional, rumo ao
piso do Dieese; defesa de eleição direta para diretores
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de escola, defesa da carreira docente, ampliação das
escolas públicas, melhores condições de trabalho e
aprovação dos 10% do Produto Interno Bruto para a
educação pública imediatamente, tal qual fez o Japão
após ter saído de um conflito mundial nos anos 50.
Parecem reivindicações mais do que justas e que
têm a ver com a responsabilidade não só do Governo
estadual, mas também do Governo Federal.
Aliás, o Governo Federal propôs passarmos de
5,1% do PIB de investimento direto em educação para
7% em 2020. Em 2001, esse percentual era de 3,9%.
Desde 2001, a sociedade civil, os professores defendem que alcancemos essa meta de 10% do Produto
Interno Bruto de investimento em educação.
Seja na greve dos docentes das universidades
federais, seja na greve dos professores do Amapá, nós
temos um lado, que é o lado da defesa da educação
pública, gratuita, laica e de qualidade para todos. O
que significa apoio a essas lutas, justas. Ilegal não é
a greve, ou as manifestações por essas bandeiras. Ilegal é não cumprir o que as duas Casas do Congresso
Nacional já decidiram.
É verdade: esta semana, eu quero reiterar aqui,
a Presidente da República chamou os governadores
de Estado e anunciou um pacote de incentivos para
enfrentar a crise. A estratégia é correta. A crise econômica tem que ser enfrentada com mais crédito, com
mais investimento. Não é com a receita de mercado
mínimo, de menos Estado, de contenção de gastos,
de arrocho dos salários de trabalhadores e servidores
públicos que resolveremos a crise. Aliás, a Europa se
aprofundou no caminho da crise por fazer e adotar os
mecanismos dessa ortodoxia dita neoliberal.
O caminho é mais crédito. O caminho é redução
de superávit primário. Mas o caminho passa também
não só por apoio a obras de infraestrutura, necessárias
e indispensáveis para o Brasil; mas passa também por
concretização de ações de justiça social.
Valorizar professores, universalizar a educação,
ampliar o acesso é uma meta que o nosso País, que é
a quinta economia do mundo, já deveria ter alcançado
há muito tempo. Nunca é tarde e poderíamos iniciar,
Estados e Governo Federal, valorizando os professores.
Obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Esse problema precisa ser resolvido pelo Governo; abrir diálogo com o movimento grevista, porque
a intransigência leva a lugar algum.
Cumprimento o Senador Randolfe Rodrigues.
O próximo orador inscrito é o Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com alegria uso,
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mais uma vez, a tribuna desta Casa. Primeiramente,
para agradecer a Deus por tudo que tem propiciado
na minha vida. Especialmente, nossa Senadora do PP,
Senadora gaúcha, Ana Amélia, que está presidindo os
trabalhos, também é uma grande alegria ter aqui na tribuna desta Casa esse grande parceiro nosso do povo.
Foi um grande prefeito por dois mandatos consecutivos, na cidade de Ouro Preto do Oeste, próxima
a Ji-Paraná. Atual Deputado Federal, foi meu Secretário de Estado nos dois mandatos. Deputado Federal
Carlos Magno, é uma alegria tê-lo aqui, junto com a
gente, no plenário, principalmente nesse dia especial
em nosso Estado.
Quando eu era Governador do Estado de Rondônia, a Assembleia Legislativa, Srª Presidente, fez um
projeto de lei dando aos evangélicos o Dia do Evangélico. Naquele momento eu fui criticado por muitas pessoas de outros credos, que, ao mesmo tempo, diziam:
por que mais um feriado? Mas se temos tantos feriados católicos, tantos feriados – e eu sou católico –, por
que não pode também ter um feriado evangélico, em
homenagem aos evangélicos, que sempre têm orado
pelas autoridades, orado pelos vereadores, prefeitos,
deputados, senadores, governadores, presidente, todas as nossas autoridades?
Então, hoje é um dia especial no meu Estado. É
feriado estadual. Foi sancionada a lei pela minha pessoa, quando eu era Governador. Hoje é um dia especial,
é o Dia do Evangélico nos quatro cantos do Estado de
Rondônia. Então, a todos os evangélicos quero aqui
levar meu abraço, a minha gratidão pela humildade,
pela simplicidade; especialmente às senhoras do círculo de oração, que levantam de madrugada ou vão
dormir tarde, se ajoelham, vão à igreja ou em casa e
pedem sempre pelo Senador Ivo Cassol, pela família
do Senador Ivo Cassol e pelas demais autoridades.
Não existe dinheiro que pague isso. Eu sei que
recebi muitas e muitas bênçãos na minha vida, que
sempre, com certeza, vieram dessas pessoas mais
humildes, mais simples. Deus usa essas pessoas.
Portanto, sou grato e continuo sempre na fé, porque a
fé remove montanhas, a fé da crença que nos motiva,
porque o nosso Pai celestial é um só.
Eu também quero aproveitar a oportunidade. Na
semana passada, eu fiz um discurso aqui nesta Casa
denunciando um sindicato em nosso Estado, um sindicato que fez muita confusão, fez muito barulho em
cima das usinas da hidrelétrica do Rio Madeira.
Tenho aqui em mãos, como não é novidade, eu
trouxe aqui os documentos. Eles pediram para me desafiar. Eu gosto quando um desonesto e corrupto me
desafia, porque aí eu trago não só uma folha, eu trago
um calhamaço. E dizer mais aos membros desse sindi-

JUNHO 2012

26716 Terça-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cato, a partir de amanhã, não, a partir de quarta-feira
vocês podem procurar tanto no Ministério Público Federal do Estado de Rondônia como também no Ministério
Público do Trabalho do Estado de Rondônia, que seu
estarei dando entrada em toda essa documentação
que tenho em mãos, além daquelas que já tramitam em
ação civil pública e outras ações contra esse sindicato.
É briga por dinheiro. Infelizmente tem acontecido isso
em muitos canteiros de obra por aí afora.
Além disso, aqui diz: sindicato ligado à CUT – vou
citar nome. Não tenho medo, não tenho rabo preso –
teria negociado com consórcio a demissão de trabalhadores filiados à Força Sindical. Sindicado é acusado
de negociações.
Esse é um jornal de quinta-feira, dia 2 de junho de
2011, na Folha de Rondônia. Isso foi no ano passado.
Começam a ser denunciadas negociatas entre
o consórcio da construtora de Usina de Jirau com o
Sticerro.
É o sindicato que denunciei aqui, Srª Presidente,
na semana passada, o Sticcero, sindicato que deveria
defender os trabalhadores. O problema teria começado
com o afastamento do presidente da entidade, Antonio
Cássio Moraes do Amaral. Depois disso, a entidade
sindical ficou nas mãos da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e de pessoas ligadas ao PT, no nosso Estado de Rondônia. Amaral, que é presidente da
Força Sindical em Rondônia, acusa a CUT do complô.
Quer dizer, lá atrás, sindicatos entre si já brigando por
espaço e por condições.
Mas vou além.
Tenho em minha mão um recibo de 75 mil, do dia
18 de maio de 2011. Está aqui. Vou entregá-lo. Não vou
mostrar por respeito. Não é o consórcio construtor, mas
é a empresa que está prestando serviço para a construção da Usina de Jirau. Aqui o consórcio construtor
pagou... O consórcio, não; a construtora que pegou para
fazer a obra pagou R$75 in cash, em dinheiro vivo, para
o presidente do sindicato. Estou com o documento na
minha mão, com assinatura original, com tudo em mão.
Isso chegou a minhas mãos. Então, não estou aqui
jogando pedras nas estrelas, como alguns costumam
fazer. É o contrário. Estou aqui trazendo e mostrando
documentos, provando a veracidade das coisas.
Não é só isso, não. Tenho aqui também o recibo
na minha mão de R$75 mil. E no recibo diz o seguinte: referente à contribuição sindical do mês de abril de
2011. Quer dizer, como uma empresa se dá ao luxo,
no consórcio de construtor de Jirau, de entregar em
dinheiro vivo para o sindicato? Que esquema é esse?
Mas não é só isso, não. Tenho mais, tenho café
no bule à vontade. Tenho mais um recibo aqui, do dia
16 de maio, no valor de R$75 mil, em que o Sindicato
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dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil do
Estado de Rondônia reclama da empresa... Deixa a
empresa de lado para evitar transtornos, pois já tem
muita Delta por aí e não quero aqui atrapalhar mais
uma. Está aqui para pagar o advogado mais R$75 mil.
Quer dizer, o advogado foi à empresa que está fazendo a obra de Jirau e recebeu R$75mil, em dinheiro.
O que devia acontecer, na verdade, é a Diretoria do
Sindicato, junto com o consórcio construtor, depositar,
Srª Presidente, o dinheiro na conta do sindicato, no
banco, para poder fazer a prestação de contas para
os associados, que são os funcionários públicos, para
poder fazer a fiscalização.
Dessa maneira que estão os recibos, gente, estão aqui os recibos na minha mão, não tem como fazer
nada. É o dinheiro que vai para o ralo. E esses recursos, não é só isso não, tem mais, tem muita coisa aqui,
gente. Não dá para ler tudo, porque o meu tempo aqui é
só de vinte minutos, mas é isso aqui tudo de denúncia.
Mas eu vou ler um e-mail aqui que, entre os diretores
do sindicato, um passou para o outro, diz o seguinte,
também não vou dar o nome das pessoas, mas é a
diretoria do Sindicato, um e-mail de um para o outro.
Tudo é documento real, que está na minha mão, que
estou encaminhando para o Ministério Público Federal e para o Ministério Público do Trabalho, e para o
Ministério Público também do Estado de Rondônia.
Então vamos lá.
Amigo, espero que tudo esteja bem. Estou apelando, mais uma vez, a você sobre o
assunto grana [Não é grama, não, gente! É
grana, é dinheiro], pois meus prazos todos já
se esgotaram. A busca e apreensão do meu
carro já estão em andamento e outras broncas estão por vir. Espero que você possa me
ajudar, conforme eu fiz quando resolvi imediatamente aqueles probleminhas seus. Lembra
aqueles R$20 mil e depois mais R$15 mil?
Amigo, estou contando com você, que você
retribua agora também para mim.
Isso é um e-mail que vocês, desonestos e corruptos, mandaram um para o outro. Está aqui o documento. Tem mais, isso é só um pouquinho. Tem muito
mais. Está aqui o e-mail na minha mão.
Olha o que diz, Srª Presidente, Srs. Senadores,
Deputado Carlos Magno:
Estou apelando, mais uma vez, a você
sobre o assunto grana, propina, dinheiro, pois
meus prazos todos já se esgotaram. A busca
e apreensão do meu carro já estão em andamento. [Quer dizer, ele devia estar com o carro
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com prestação atrasada.] e outras broncas a
mais estão por vir.
E aí vem ele, um chantageando o outro:
Espero que você possa me ajudar, conforme eu o fiz, quando resolvi imediatamente,
aqueles probleminha seus, de R$20 mil, numa
pegada, depois mais R$15 mil...
E depois diz: “Amigo estou contando com você.
Um abraço”.
Está aqui. O documento está na minha mão.
E vou mais longe ainda, Srªs e Srs. Senadores,
há outro fato reprovável, absurdo. É a utilização de
recursos públicos para o sindicato. Recursos públicos
que foram repassados à Sticcero pelo Consórcio da
Usina de Jirau para fretar um avião. Foi fretado na eleição passada, foi fretado um avião, Deputado Carlos
Magno, para disputar contigo lá em Ji-Paraná, em Ouro
Preto. Fretaram um avião para o candidato a Deputado Federal, na época, Itamar Ferreira. Quem é Itamar
Ferreira? Itamar Ferreira era Presidente da CUT em
Rondônia. Foi Presidente da CUT em Rondônia. Quer
dizer, estão todos nesse esquema juntos, podres. Até
esse tempo atrás, até no mês de abril, Srs. Senadores,
Srª Presidente, ele era Secretário Municipal de Trânsito da Prefeitura de Porto Velho na administração do
PT. Fizeram tudo juntos. É uma salada de frutas. Sei
o que passei na pele. Agora, eles vieram colocar, na
nota de repúdio que fizeram contra mim: ah, o Cassol
tem alguma coisa contra o sindicato. Não tenho nada
contra o sindicato; tenho contra aqueles que se utilizam do sindicato como forma de manobra, como forma
de se promoverem política e desonestamente. Disso,
sim, eu tenho repúdio. Cada sindicalista que faz parte
do sindicato tem de fiscalizar os recursos que lá estão.
Muitas vezes foram utilizados recursos dos servidores públicos do Estado de Rondônia para colocar
nota na imprensa, na televisão, difamando minha honra. Quantos processos de indenização ganhei? Vários.
E vários recursos repassei às entidades filantrópicas
do meu Estado. Os sindicatos é que deveriam tirar o
sindicato da frente e colocar lá o partido de que fazem
parte, aquele partido mesmo, aquele que tem arrumado, o tempo inteiro, no Estado de Rondônia, todos os
problemas existentes até hoje.
Portanto, estou dando o nome de pessoas que
se utilizaram da estrutura do sindicato. Foi presidente
da CUT, no passado, e até poucos dias atrás era Secretário, Srª Presidente, de Trânsito da Prefeitura de
Porto Velho. Agora, provavelmente, é pré-candidato de
novo a alguma coisa, em Porto Velho. Com certeza vai
querer disputar as eleições, dizendo que é santinho,
dizendo que é bonzinho, quando na verdade tem muito
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dinheiro em jogo das usinas que vai para o ralo e depois ainda um fica chantageando o outro.
Mas, além disso tudo, quero, só para concluir...
Olha, tenho uma denúncia por escrito. Eu tenho uma
denúncia assinada. Eu tenho documentos de um e-mail entre eles, um passando cópia para o outro. Eu
cópia de saque de cheque na boca do caixa, sem origem de gastos, simplesmente notas frias, arrumadas
para cobrir as despesas. Eu não estou falando aqui,
jogando pedra nas estrelas.
Vocês em um Estado pagaram notas, pagaram
uma nota nos jornais, no rádio, na televisão e no site
contra a minha pessoa. Falaram que eu mostrasse as
provas. Estou mostrando aqui. Estão aqui. Tudo isso
é prova, documento, que eu vou entregar para o Ministério Público Federal. Não vou entregar para vocês,
não, porque, se eu entregar para vocês, vocês vão
queimar, vão colocar fogo. E aí não tem como fazer
nada. Então, trouxe uma cópia para cá. E as outras,
a minha equipe, a minha assessoria, já está entrando
na Justiça, para mostrar.
Mas, além disso tudo, foram juntados aqui documentos probatórios que envolvem os sindicatos, envolvem a diretoria. Aliás, é uma despesa que é recurso
sindical e de vida, mas são tantos tópicos que estão
aqui que eu só vou mostrar um. Na letra “h”: pagamento de dinheiro emprestado para campanhas eleitorais
com recursos do Sticcero. Arrumaram até dinheiro do
sindicato para fazer campanha. E as eleições agora
se aproximam e o esquema podre é o mesmo. Esse é
o mesmo esquema podre. É isso que tem que acabar.
Todas as pessoas que fazem parte de um sindicato, de uma categoria: não deixem ninguém usar vocês. Fiscalizem, acompanhem, porque, depois, ainda
por cima, vão dizer que defendiam vocês, quando na
verdade se locupletavam da vantagem de vocês acreditarem nessas pessoas.
Por isso, Srª Presidente, eu fiz questão de usar
a tribuna nesta segunda; é um dia especial no nosso
Estado. Esse sindicato Sticcero colocou a nota. Eu espero que agora eles peguem esse dinheiro e comecem
a distribuir para os sindicalizados que fazem parte do
sindicato. Eu espero que, a partir deste instante, eles
comecem a arrumar advogado para se defenderem.
Eu espero que, neste instante, a Justiça, o Ministério do Trabalho e o Ministério Público Federal tomem
providências, responsabilizando a má gestão desses
recursos públicos.
Eu aqui estou denunciando um sindicato. Quando me envolveram, disseram que eu tinha problemas
com sindicatos em Rondônia, não.
Com a maioria dos sindicatos de Rondônia nós
sempre tivemos um entendimento harmônico. Eu de-
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fendo os sindicatos que defendem a sua categoria. Sou
contra quem utiliza o sindicato que só se mobiliza em
época de campanha e só tem um propósito: ter um partido no final. Aí eu sou contra. Nós, aqui nesta Casa,
devíamos proibir qualquer sindicalista ser candidato a
político. No mínimo um ano, dois anos antes, tem que
se afastar, porque acaba se utilizando da massa como
massa de manobra.
Portanto, se o pessoal quiser mais algum documento, eu tenho qualquer quantidade.
Eu quero aqui agradecer esta oportunidade, Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Ouvi agora, há pouco, os Senadores colocando
a situação da crise mundial que atinge vários países
e está atingindo, de leve, o Brasil.
A Presidente Dilma fez, na semana passada, uma
reunião com os governadores. Ofereceu vinte bilhões
de dinheiro emprestado. Não sou governador hoje, sou
legislador, mas sou contra esse tipo de presente. Esse
é um presente grego.
Eu queria perguntar a cada um que está me assistindo em casa: vocês já viram algum banco perdoar
dívida de alguém? O Estado de Rondônia, meu Estado, paga uma dívida incalculável pela incompetência
da gestão, no passado, para querer também compensar crise. O que deveria haver era um mecanismo
diferenciado. O que deveria ter em nosso Estado, Srª
Presidente e Deputado Carlos Magno, era um tratamento diferenciado. De que maneira? Tinha que estar lá presente o Ministério da Justiça, construir mais
presídios em nosso Estado, ajudar a subsidiar a segurança pública, ajudar a parte social, porque está lá
a crise das usinas estampada, e os desempregos já
começaram. Não. Nós temos dinheiro para pagar em
até vinte anos. Bem entendido o que a imprensa falou:
temos dinheiro para emprestar, para pagar com vinte
anos. Isso não é de graça.
E as usinas, que vão levar energia para o restante do Brasil, para São Paulo? O que é que vai ficar
em nosso Estado? Só vai ficar a criminalidade, só vão
ficar os problemas sociais. Depois das usinas prontas,
ninguém vai dar bola.
É contra isso que tenho trabalhado em meu Estado. É inadmissível. No momento de crise que nós
vivemos, tinha que ser o contrário. Devia chegar a
Presidente, a sua equipe e todo o mundo – e eu sou
da base da Presidente Dilma, mas ela, infelizmente...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Peço mais
cinco minutos, Srª Presidente, para concluir.
O que precisava era fazer um programa diferenciado. Temos R$20 bilhões para colocar, para gerar
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emprego no Brasil, mas R$10 milhões nós vamos dar
a fundo achado; dez milhões nós vamos dar de graça.
O Estado faz um quilômetro de asfalto, nós damos um.
O Estado faz um presídio e nós damos outro. O Estado faz uma escola, e nós demos dinheiro para outra.
O Estado toca a saúde, e nós demos dinheiro para
construir hospital. Não.
Tem R$20 bilhões para dar emprestado. Emprestado não é dado, gente. Emprestado, te tomam
as calças, te tomam a camisa. Banco não tem dó de
ninguém. Gerente de banco é só amigo enquanto
você tem dinheiro. Depois, ele quer que você se lixe.
Ele te toma a casa, ele te toma o carro, ele te toma o
casaco, te toma tudo. Esquece. Ele tem que defender
o emprego dele. É o emprego dele que está em risco.
Por isso, estou aqui fazendo este discurso, sendo
contra. Estou a favor de fomentar o Brasil, mas não às
custas do sacrifício dos Estados que já vêm se arrastando, exemplo do seu Estado, Rio Grande do Sul. O
seu Estado, Rio Grande do Sul, vem capengando. Não
consegue pagar a folha de pagamento direito. É dívida de anos após anos, um em cima do outro. Agora,
chega e dá mais um presente para os gaúchos, tchê!
Mais um presente: não, tu vais pagar com ... Você não
consegue pagar a conta hoje!
Então, por que não faz o contrário? O Ministro da
Fazenda, Ministro do Planejamento pega parte da dívida
que os Estados estão pagando para a União e coloca
para investir dentro do Estado, não para ficar pagando
salário “portariado” para ninguém, não. É para poder
investir, para você gerar emprego e gerar renda. Por
que não fazem isso? Não, isso não fazem. Mas, para
incentivar para pegar mais dinheiro emprestado, tem.
É igual à situação agora, poucos dias atrás, dos
carros aí novos, com isenção de IPI. O brasileiro já está
atolado até as tampas. Querem só botar mais carros na
rua, e eu pergunto para vocês: qual é o governador, os
governantes que estão preocupados com a infraestrutura? As estradas nossas não dão mais conta de nada.
Nem aqui em Brasília, que é a capital modelo, capital
planejada. Nem aqui, em horário de pico, a gente não
consegue mais chegar ao trabalho. Não consegue chegar. É o caos. Aí vende carro, bota carro, bota na goela
carro. Eu quero ver, daqui a pouco, o que vai acontecer.
Onde nós vamos colocar esses carros? Em compensação, o proprietário, o “próprio otário”, que tem um
carro usado perdeu 30% do valor do carro, porque o
carro novo diminuiu 30% levou peia de outro lado, de
todo jeito. Então, é uma situação difícil.
O que nós precisamos, sim...
Aí estão pensando... Não, mas são os carros...
Como se só carro gerasse emprego neste País!
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O que gera emprego neste País são essas obras
do PAC, se funcionassem de verdade. A metade, metade
não, boa parte está tudo capengando, com pendência.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Então,
é isso. Precisamos tirar essas pendências para poder, sim...
Srª Presidente, só mais um minutinhos, para
concluir.
Eu sou empreendedor, eu gosto de ver a coisa
gerar e fomentar, mas, para isso, é preciso investir
no lugar certo, nas coisas certas. Nós não podemos
simplesmente oferecer aqui dinheiro para os Estados
e para os Municípios como se a solução fosse essa.
O Estado do Rio Grande do Sul já está quebrado. O
Estado de Rondônia está aí com dívida, todo mês, de
R$22 a 25 milhões, tirando para pagar dívida, dívida
de lá de trás, que foi intervenção do Banco Central,
de uns irresponsáveis, uns ladrões que foram lá. E aí,
infelizmente, houve um Governador que assinou embaixo e disse que estava tudo bem. Mas o povo paga
essa dívida, todo mês, todo ano.
Por isso, sou a favor de se incentivar a economia,
mas tem que ter objetividade naquilo que se vai fazer.
Não é dizer aqui que tem R$20 bilhões de leve. “Faça
projeto que eu te libero até o ano que vem”. Não, é o
contrário. A Presidente tem que fazer um desafio como
eu fiz para os vereadores do meu Estado quando eu
era Governador. Eu falei que, para cada real que um
vereador economizasse, eu dava um para fazer investimento em infraestrutura no Município. E várias prefeituras fizeram isso, vários Municípios fizeram isso. Vereadores municipais economizam dinheiro, e eu fazia
convênio paralelo para que eles pudessem fazer um
bueiro numa linha, fazer uma ponte numa linha, fazer
um asfalto dentro da cidade, limpar a cidade, fazer os
investimentos que eles mesmos definiam que eram
os melhores para eles. Mas eu fiz em cima de desafio.
E a equipe da Presidente Dilma – porque a Presidente Dilma é bem- intencionada e, infelizmente, quem
bota, muitas vezes, a pessoa no mato é a equipe – só
está oferecendo dinheiro. Só dinheiro! Só dinheiro!
Não, é o contrário, tem que dar a solução, porque, para
quem não sabe trabalhar, tu podes dar um caminhão
de dinheiro que não faz nada.
Eu estudei em Santa Maria em 1977. E eu estive, esses dias, com a Senadora Ana Amélia, e ela me
dizia a situação de agonia que vive o Rio Grande do
Sul nas finanças públicas. Todos os Governadores do
Rio Grande do Sul, infelizmente, são um caixão. Se é
candidato e se elege, o caixão acaba, porque não tem
jeito, não consegue pagar as contas. E agora, com o
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presente, “olha, toma lá mais um dinheiro emprestado
para vocês”.
Então, é essa situação que eu, como gestor público, como administrador, repudio. Se nós queremos
que o País não tenha uma crise pela frente, temos que
investir no setor produtivo. É o nosso Código Florestal,
o mundo precisa de alimentos. Estão aí discutindo a
Rio+20. Há muito bacaninha do mundo inteiro aí, mas
os Estados Unidos, que são os maiores poluidores, não
estão aí; a China, que é a maior poluidora do mundo,
também não está aí. Cadê a Rússia? Só estamos nós,
que fizemos o dever de casa.
E aí a gente abaixa a cabeça e deixa que batam
em nosso lombo. É o contrário! Nós devemos erguer a
cabeça e dizer que aqui tem quem manda! Que nós fizemos o dever de casa e queremos preservar, mas também queremos produzir para gerar emprego e renda.
Sinceramente, se todos os produtores do Brasil
decidissem parar de produzir por um ano, somente
para mostrar a todos que fazem discurso demagogo o
que iria acontecer com o País, o Brasil quebraria, Presidente. O País iria para a bancarrota, para o buraco
se, por um ano, o setor produtivo parasse de produzir.
Então, não podemos retroceder.
Precisamos colocar o marco zero e caminhar daqui para frente. É isso que estamos tentando buscar
nesta Casa para atender demandas de várias áreas.
Portanto, o pessoal que a mim está assistindo no Rio
de Janeiro, na Rio+20, saiba que nós fizemos o dever
de casa. O Brasil fez o dever de casa, o restante do
mundo é que não fez. Então, não têm moral para exigir nada de nós.
Nós queremos, sim, que os americanos comecem a nos pagar pelas reservas que nós temos. Que
comecem a nos pagar por aqueles que estão reflorestando em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande
do Sul. Que comecem a pagar por aqueles que estão
preservando na Amazônia e poderiam ter derrubado,
mas não derrubaram. Comecem a nos compensar por
isso. Que vire uma fonte de renda, e, com certeza, evitaremos muita degradação em várias regiões do nosso
País e também nos outros países.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Portanto,
nós somos exemplo para o mundo, para o nosso País,
para o nosso Estado.
Eu disse aqui, há poucos dias, em uma homenagem, que meu pai, em 1984, foi o primeiro cidadão da
Amazônia a começar a reflorestar, na época que tinha
madeira e tudo à vontade. E hoje, eu vejo a Rio+20
preocupada com o planeta. Eu também estou preocupado com o planeta. Mas, infelizmente, aqueles que
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cometeram os maiores crimes ambientais não estão
presentes, porque, se estivessem, pelo menos poderíamos xingá-los e falar das coisas erradas que fizeram.
Mas, se começarem a pagar e a reduzir a destruição,
com certeza teremos um mundo muito melhor.
O nosso País é extraordinário. Precisamos, com
certeza, da harmonia e da paz de todos. Que Deus
abençoe todo mundo.
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Ivo Cassol, eu concordo plenamente
com V. Exª em que dar dinheiro é aumentar o endividamento dos Estados, que já estão com a corda no
pescoço do ponto de vista financeiro. E não é esse o
caminho, mas converter a dívida que os Estados têm
em investimentos, com o controle da União sobre eles.
Isso seria um bom caminho, como, aliás, defendeu há
pouco o Senador Roberto Requião que foi Governador do Paraná.
Então, V. Exª está coberto de razão quando diz
que aumenta apenas o hoje grave problema do endividamento dos Estados com a União e com os demais
fornecedores.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Quero
aqui, se a senhora permitir, dar mais um exemplo: a
seca no Nordeste e a seca no Rio Grande do Sul. Os
produtores não sabem o que fazer. Há produtores que
estão quase se suicidando enquanto deveriam estar
buscando um mecanismo para compensá-los.
Quantos produtores devem e não conseguem
pagar a sua produção? Por isso eu falei: se o setor
produtivo parasse um dia... Por que eles estão nessa
situação? Porque as instituições financeiras vivem do
nosso suor. Eles vivem dos juros. “Ah, os juros baixaram”, mas estão muito aquém ainda dos juros que
estão comercializados em nível mundial.
Portanto, a senhora tem razão. Se quisermos que
este País não pare e gere emprego e renda, precisamos investir no setor produtivo. O Código Florestal, a
medida provisória, o restante tem que dar condições
seguras para que todos os produtores não só voltem a
produzir o que estavam produzindo, mas também, com
a nova tecnologia, aumentem pelo menos 30%. Com
isso, haverá mais grão, mais emprego e mais renda.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Entre elas, investimentos em irrigação na região
Sul e na região Nordeste.
Obrigada, Senador Ivo Cassol.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 155, de 2012,
do Líder do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado
Federal, referente a cessão de uma vaga de suplência
ao Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão Parla-

241

Junho de 2012

mentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento
nº 4, de 2011, do Congresso Nacional.
O expediente vai à publicação.
É o seguinte o ofício:
Of.GLPMDB nº 155/2012
Brasília, 14 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, o Bloco Parlamentar da
Maioria cede uma vaga de Suplente ao Bloco de Apoio
ao Governo, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso Nacional, CPMI – Violência contra a
Mulher – 2012 – CPMIVCM, destinada a investigar a
situação de violência contra a mulher no Brasil e apurar
denúncias de omissão por parte do poder público com
relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei
para proteger as mulheres em situação de violência.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Srª Senadora Angela Portela enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, há quase 24 anos, o governo federai
adotou a sensata medida de transformar em Estado,
os antigos territórios de Rondônia, Roraima e Amapá.
Hoje, na condição de Estados, estas unidades possuem
juntas uma população superior a 2 milhões e 600 mil
habitantes, conforme o Censo 2010.
Transformados em Estado, desde 1988 até então, Rondônia, Roraima e Amapá passaram a se guiar
por novas formas de organização política, económica
e administrativa - o que antes, como território, era determinado diretamente pelo governo federal.
Consequentemente, com a mudança, o serviço
público foi um dos setores mais afetados. Os servidores públicos das categorias de professores, técnicos
administrativos, policiais militares e bombeiros, têm
enfrentado sérios problemas em sua vida funcional.
Tanto é verdade, que neste Congresso tramita uma Proposta de Emenda à Constituição, a PEC
213/07, que enquadra os servidores públicos federais
e municipais dos ex-territórios do Amapá e de Roraima
em planos de carreira, cargos e salários específicos,
mesmo constituindo quadro em extinção da administração federal. Esta PEC estabelece também que os
policiais militares nas mesmas condições terão iso-
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nomia de remuneração com os policiais militares do
Distrito Federal.
Outra PEC, a 111/11, também trata da regularização da situação dos servidores públicos dos antigos territórios federais do Amapá e de Roraima que
foram contratados entre outubro de 1988 a outubro
de 1993, período da transformação e instalação dos
estados. Esta PEC, apresentada pefa deputada Daiva
Figueiredo (PT-AP), permite que os servidores sejam
incorporados ao quadro em extinção da administração
pública federal. A regra já vale para aqueles servidores que foram contratados antes de outubro de 1988.’
Neste cenário de indefinições funcionais, a remuneração salarial é um grande problema para os
servidores. Acompanhante assídua deste estado de
coisas, e atendendo pedido das representações sindicais dos servidores dos ex-territórios de Roraima,
Rondônia e Amapá, protocolei, na semana que passou, vários ofícios junto ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
Em dois deles, direcíonados à ministra do Planejamento, Mirian Beíchior, solicitei que o Executivo
Federal autorize a alocação de recursos no Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentarias - exercício 2013 - para
a remuneração salarial dos servidores dos três Estados.
Tal pedido se faz necessário/ porque a Medida
Provisória n° 568/2012, de autoria do Governo Federai, que trata da execução e definição das diretrizes
orçamentarias para 2013, parece ter esquecido que,
do outro lado da linha do Equador, existem vidas. E são
vidas de uma legião de servidores que tantos serviços
prestaram ao Estado Brasileiro.
Em minha opinião, ao elaborar esta MP, os técnicos do governo federal perderam uma excelente oportunidade de, reparando erros de governos passados,
contemplarem as categorias de servidores públicos
dos ex-territórios, já mencionados.
Para os senhores senadores terem ideia, são
cerca de 10 mil servidores integrantes do Plano de
Carreira do Magistério dos Ex-Territóríos, ao Plano
Geral do Poder Executivo Federal e dos segmentos
da Polícia Federal.
Posso citar, como exemplo, o caso dos professores que integram o Plano de Carreira do Magistério dos
Ex-Territórios, e que, por tradição, têm tabela idêntica
a dos docentes das Instituições de Ensino da União.
Estes servidores de Rondônia, Amapá e Roraima
foram, mais uma vez, prejudicados por esta MP, que
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concede reajustes para as instituições vinculadas ao
Ministério da Educação.
De igual modo, sofreram os policiais militares e os
bombeiros dos três unidades já referidas. Ao longo dos
últimos cinco anos, esta corporação tem sido preterida,
quando dos reajustes concedidos pelo governo federai, aos demais planos de cargos e carreiras da União.
Penso ser esta a oportunidade de reparações
a estes descuidos com aqueles servidores. E, neste
contexto, entendo que a MP, ora em tramitação neste
Congresso Nacional, oferece a oportunidade, que não
pode ser desperdiçada, de o governo brasileiro assegurar aos servidores dos extintos territórios de Roraima,
Rondônia e Amapá, reajuste nas suas remunerações.
Em outros ofícios, direcionados à Secretaria de
Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento,
também destaquei que este momento - de análise e
votação da MP no Congresso - é oportuno o suficiente
para o governo destinar o aporte de recursos necessários, ao reajuste pleiteado para os servidores.
Em mais um ofício, também direcionado à Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério, solicitei
que fosse assegurado aos servidores policiais e bombeiros militares dos três ex-territórios, a concessão do
benefício de assistência à saúde, em cumprimento ao
Estatuto dos Servidores Civis Públicos.
Por oportuno, devo ressaltar que, no que se refere
aos policiais e bombeiros militares, o governo federai
já se propôs a regulamentar este direito mediante a
edição de um decreto.
Tal postura governamental se dá com base no
artigo 31, da Emenda Constitucional (19/98), que já
estabelece que a corporação militar integrará o quadro
dos ex-territórios com todos os direitos e vantagens,
Reitero, portanto, as reivindicações dos quase
10 mil servidores públicos dos Estados de Rondônia, Amapá e Roraima, por entender que estes entes
federados, integram constitucionalmente a União, E,
assim sendo, cabe ao governo federai, tratar de suas
questões e resolvê-las.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40
minutos.)
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Ata da 107ª Sessão, Não Deliberativa,
em 19 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Waldemir Moka

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 16 horas e 41 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Declaro aberta a presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 583, 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
Caxias do Sul - RS pelos 122 anos de sua fundação.
Justiﬁcação
Caxias do Sul é um município da Região Sul do
Brasil, fundado em 20 de junho de 1890, e localizado
no estado do Rio Grande do Sul. A cidade foi erguida
onde o Planalto de Vacaria começa a se fragmentar
em vários vales, sulcados por pequenos cursos de
água, com o resultado de ter uma topograﬁa bastante
acidentada na sua parte sul.
A história de Caxias do Sul começa antes dos
italianos, ainda quando a região era percorrida por
tropeiros, ocupada por índios e chamada “Campo
dos Bugres”. Dois anos após, a sede da colônia do
Campo dos Bugres recebeu a denominação de Colônia de Caxias.
No dia 1º de junho de 1910 Caxias foi elevada à categoria de cidade e, neste mesmo dia, chegava o primeiro
trem, ligando a região à capital do Estado. Os imigrantes
eram agricultores, porém, muitos deles possuíam outras
proﬁssões. Instalaram-se na região, urbanizando-a e dando início a um acelerado processo industrial.
A ocupação por imigrantes italianos, em sua
maioria camponeses da região do Vêneto ( Itália ),
deu-se a partir de 1875, localizando-se em Nova

Milano. Estes, por sua vez, buscavam um lugar melhor para viver. No entanto, encontraram lombardos,
trentinos e outros.
Depois de um início cheio de diﬁculdades e privações, os imigrantes conseguiram estabelecer uma
próspera cidade, com uma economia baseada inicialmente na exploração de produtos agropecuários, com
destaque para a uva e o vinho, cujo sucesso se mede
na rápida expansão do comércio e da indústria na primeira metade do século XX.
Ao mesmo tempo, as raízes rurais e étnicas da
comunidade começaram a perder importância no panorama econômico e cultural, à medida que a urbanização avançava, assim, formava-se uma elite urbana
e a cidade se abria para uma maior integração com o
resto do Brasil.
Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas
houve uma séria crise entre os imigrantes e seus primeiros descendentes e o meio brasileiro, quando o
nacionalismo foi enfatizado e as manifestações culturais e políticas de raiz étnica estrangeira foram severamente reprimidas.
Depois da Segunda Guerra Mundial a situação
foi apaziguada, e brasileiros e estrangeiros passaram
a trabalhar concordes para o bem comum. A colonização aconteceu em meio a grandes sacrifícios e
privações materiais, num meio ambiente ainda em
larga medida selvagem. Com a escassa ajuda do
governo, pois quem não trabalhasse, e muito, passaria fome.
A memória folclórica e a história oﬁcial construídas na cidade de Caxias do Sul ainda têm por base
o culto ao trabalho e às virtudes do imigrante italiano,
e às vezes tendem a ignorar ou minimizar outras contribuições.http://pt.wikipedia.org/wiki/Caxias_do_Sul
- cite_note-Vita-224
Isso também se percebe nos trechos históricos
oferecidos na página da Prefeitura Municipal. Embora
o italiano tenha sido 90% da população em 1898, não
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foi só ele quem ergueu a cidade, participando também
outras etnias, como também nem foi ele o primeiro habitante da terra, povoada por indígenas desde tempos
bem remotos.
A Festa da Uva é a principal festividade de Caxias do Sul, dedicada a celebrar a colonização italiana e reavivar as tradições históricas da comunidade.
Realiza-se a cada dois anos desde 1931, e anima toda
a cidade em uma variedade de eventos que se desenrolam nos quinze dias de sua duração.
No Parque de Exposições são montados centenas de estandes que apresentam os produtos agrícolas
típicos da região, naturalmente com destaque para a
uva, além de outras seções darem uma amostragem
da atividade local nos setores da culinária, da indústria e do comércio.
Acontecem também shows de música, teatro,
danças, distribuição gratuita de uva, exposições temáticas, artísticas e históricas, jogos desportivos típicos
da vida colonial como arremesso de queijo, amassamento de uva com os pés e corrida de tratores, as
cantinas e vinícolas se abrem para os turistas, mas
o evento mais marcante é o desﬁle de carros alegóricos, que ilustram vários aspectos do tema proposto
para cada edição.
No desﬁle aparecem a rainha e as princesas da
Festa, consideradas verdadeiras embaixatrizes da
cidade, divulgando-a em outros lugares. Embora os
imigrantes italianos sejam os protagonistas da Festa, outras etnias que participaram da construção da
cidade também são representadas e homenageadas.
Caxias do Sul é hoje, o pólo centralizador da
região mais diversiﬁcada do Brasil, com seus laboriosos colonos, seus vastos parreirais, suas vinícolas,
seu variado parque industrial e um comércio rico e
dinâmico, o que dá a essa terra uma dimensão ainda
maior, razão pela qual “Caxias do Sul”, a “Capital da
Montanha”, a “Pérola das Colônias”, a “Colméia do
Trabalho” é, por si só, o pólo centralizador da marca
italiana no sul do Brasil.
Também na educação, é muito bem representada, desde 1967 pela Universidade de Caxias do Sul,
núcleo da cultura sistematizada.
O Poder Executivo local é representado pelo Prefeito Municipal, José Ivo Sartori, mais seus secretários,
coordenadores e diretores de status equivalente.
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O governo municipal emprega o sistema do Orçamento Participativo, chamado na cidade de Orçamento
Comunitário, que convoca a população a se integrar
às discussões e decisões a respeito da distribuição
das verbas públicas. Entre as atividades contempladas
na edição de 2010 estão calçamento de ruas (a grande maioria das solicitações), urbanização de praças,
reforma de escolas, construção de centros comunitários, quadras de esporte, parques infantis, solução de
problemas de alagamentos, canalização de esgotos
e muitas outras.
Para tanto, gostaríamos que o presente voto fosse enviado à Prefeitura de Caixas do Sul no seguinte
endereço: Rua Alfredo Chaves, 1333 - Caxias do Sul
- RS, 95020-460.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi encaminhado ao Congresso Nacional o Ofício nº 10.281, de 2012, do Tribunal Regional
Federal da Segunda Região, enviando cópia do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre
de 2012.
São os seguintes o Ofício e a matéria:

OFÍCIO Nº T2-OFI-2012/10281
Rio de Janeiro, 29 de maio de 2012
Assunto: Demonstrativo – Balanço
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, cordialmente, tenho a honra
de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar o
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, referente ao 1º quadrimestre de
2012, publicado no DOU-1 em 29-5-2012, conforme
determina o art. 118 da Lei nº 12.465 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 12-8-2011.
No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima. – Raldênio Bonifácio Costa, Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A matéria será publicada no Diário do
Senado Federal de 20 de junho do corrente.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu da Excelentíssima Senhora Presidente da República a Mensagem
nº 64, de 2012-CN (nº 252, de 2012, na origem), en-
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caminhando o Projeto de Lei do Congresso Nacional
nº 16, de 2012-CN, que abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e
da Integração Nacional, crédito suplementar no valor
global de R$ 93.045.987,00 (noventa e três milhões,
quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais), para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nos termos do art. 112 da Resolução
nº 1, de 2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para tramitação do projeto:
Leitura: 19-6-2012
Até 24/6 prazo para publicação e distribuição de avulsos;
Até 2/7 prazo para apresentação de emendas;
Até 7/7 prazo para publicação e distribuição de avulsos das emendas apresentadas; e
Até 5/8 prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do
parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
O projeto vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A matéria será publicada em avulsos e no Diário
do Senado Federal de 20 de junho do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Como primeiro orador inscrito, concedo a palavra ao nobre Senador, representante do Rio
Grande do Sul, Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Waldemir Moka, já vim à tribuna
porque, hoje, nós temos o debate sobre o Parlasul com
parlamentares argentinos.
Sr. Presidente, na quinta-feira, dia 14 de junho,
estive na capital do Estado do Paraná, Curitiba, participando da abertura do seminário “Sindicalismo Livre
e Forte”.
O evento foi uma promoção da Coordenação Federativa de Trabalhadores do Paraná, do Fórum Sindical
dos Trabalhadores, de federações de outros setores
de trabalhadores e também contou com o apoio da
Federação das Indústrias do Paraná.
Na minha palestra, abordei vários temas de interesse dos trabalhadores junto ao Poder Legislativo.
Falei da contribuição assistencial, projeto de nossa
autoria, aprovado no Senado e está na Câmara; falei
da estabilidade de dirigente sindical, projeto de nossa
autoria, aprovado no Senado e está na Câmara; falei
do ﬁm do fator previdenciário, que está na Câmara, já
aprovado no Senado; falei também da política de reajuste dos aposentados, que aqui apresentamos, aprovamos e que está no Senado; falei também da redução
da jornada de trabalho, de minha autoria, junto com o
Senador Inácio Arruda, que está tramitando: um, na
Câmara, e outro aqui, no Senado; falamos do interdito
proibitório, que também apresentamos e que está em
debate aqui, no Senado; do Estatuto da Pessoa com
Deﬁciência, que aqui aprovamos, e lá, na Câmara, in-
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felizmente, até hoje não foi aprovado esse projeto de
nossa autoria, que traz benefício para 45 milhões de
brasileiros; falamos do Estatuto do Motorista, tanto do
âmbito nacional quanto do transporte internacional.
O evento, Sr. Presidente, terminou na sexta-feira
com a leitura da “Carta de Curitiba – moção e princípios”, que passo a apresentar aqui, na tribuna do
Senado, a pedido dos movimentos sindicais, que no
Brasil estão gravando esta sessão para depois reproduzirem o que aqui for dito mediante os sistemas das
redes sociais.
Sr. Presidente, considerando que o direito do
trabalho e o movimento sindical têm sido atacados
por sucessivas propostas legislativas apresentadas,
ﬂexibilizadoras dos direitos sociais e dos trabalhadores, eles são um atentado à estrutura do sistema dos
trabalhadores, ou seja, ao sistema confederativo, que
vai do sindicato, da comissão de fábrica, à federação,
ao sindicato, à confederação e à própria central. Consequentemente, há o custeio consagrado no texto da
Constituição.
Considerando a ocorrência de atos antissindicais,
praticados por alguns órgãos estatais contra a organização sindical, na forma de decisões judiciais e de precedentes normativos, como o de nº 119 e a Orientação
Jurisprudencial nº 17 do Tribunal Superior do Trabalho,
bem como as atuações de alguns componentes do
Ministério Público do Trabalho, contrárias à livre organização sindical, que inibem os custeios e a vida das
entidades sindicais; considerando que o conteúdo do
presente documento decorreu das proposições e dos
debates ocorridos no seminário Sindicalismo Livre e
Forte, que deverão se constituir em orientação básica
às entidades sindicais, bem como se traduzindo no posicionamento do movimento sindical dos trabalhadores
paranaenses à sociedade brasileira, assim resolvem:
Primeiro: proclamar que o direito de organização dos
trabalhadores em sindicato situa-se no rol dos
direitos humanos fundamentais. Essa premissa
vem expressa nas diretivas e nos tratados internacionais, além disso, consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil.
O direito de organização é pressuposto ético–
jurídico e deve nortear a ação de todos os atores sociais da sociedade brasileira, para que respeitem as
decisões livres e soberanas dos trabalhadores, na
forma de manter as suas entidades tanto em relação
ao custeio quanto à sua organização.
Segundo: repudiar todas e quaisquer práticas antissindicais patronais e/ou estatais, manifestadas
na forma de decisões judiciais e/ou atuação de
alguns membros do Ministério Público do Trabalho
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que, de alguma forma, interﬁra na administração
dos sindicatos e nas decisões soberanas tomadas nas assembleias da categoria proﬁssional,
hipotecando, dessa forma, total apoio ao projeto
de lei que versa sobre a coibição dos atos antissindicais e da regulamentação das taxas negociais de proposição dos Senadores Antonio
Carlos Valadares e Paulo Paim, respectivamente.
Terceiro: produzir dossiê, denunciando os efeitos nefastos do Procedente Normativo nº 119 e a Orientação Jurisprudencial nº 17, do Tribunal Superior
do Trabalho, e na forma de decisões judiciais e
da atuação de alguns membros do Ministério
Público do Trabalho, comprovando violação a
direito humano, violação a direito humano fundamental da liberdade de organização e de custeio
das entidades sindicais, bem como da indevida e
ilegal limitação dos direitos da estabilidade dos
dirigentes sindicais prevista na Súmula 369 do
Tribunal Superior do Trabalho.
Quarto: incentivar as centrais sindicais e entidades
internacionais de representação dos trabalhadores para que atuem pela imediata apreciação
da Representação nº 2.739, apresentada perante
o Comitê de Liberdade Sindical da Organização
Internacional do Trabalho, que trata dos atos antissindicais praticados pelo Tribunal Superior do
Trabalho ou por alguns membros do Ministério
Público do Trabalho, contrários ao sistema de
custeio decorrente das negociações coletivas
de trabalho.
Quinto: denunciar perante o escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil os atos
antissindicais praticados pelo Poder Judiciário
ou do Ministério Público; enﬁm, aqueles que se
prestem a fazer esse papel.
Ainda, Sr. Presidente, para que se preste assessoramento técnico aos referidos órgãos estatais,
visando a não se adequarem às diretrizes da Organização Internacional do Trabalho e para que se modiﬁque a ação judicial estatal, inibidora do custeio das
entidades sindicais.
Sexto: apresentar ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal estudo sobre o Precedente Normativo nº
119 e a Orientação Jurisprudencial nº 17, do Tribunal Superior do Trabalho, postulando realização
de audiência pública sobre o alcance e os efeitos
do arts. 5º, XX, e 8º, V, de nossa Constituição, no
temário acerca do direito de livre organização e da
possibilidade de custeio das entidades sindicais,
bem como requerendo providências correcionais
ante o ﬂagrante descumprimento das diretrizes
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do Supremo Tribunal Federal, praticadas pela interpretação jurisprudencial do Tribunal Superior
do Trabalho, expressa nos referidos precedentes.
Sétimo: denunciar violação ao direito de organização
dos trabalhadores na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, por prática antissindical do Tribunal
Superior do Trabalho, expresso no Precedente
Normativo nº 119 e na Orientação Jurisprudencial nº 17 e por membros do Ministério Público
do Trabalho, com ações inibidoras do custeio
das entidades sindicais da indevida e ilegal limitação dos direitos da estabilidade de dirigentes
sindicais, previstas na Súmula nº 369 do Tribunal
Superior do Trabalho.
Oitavo: denunciar, na Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, violação ao direito de organização, materializada na prática antissindical do
Tribunal Superior do Trabalho (PN nº 119 e OJ
nº 17) e por membros do Ministério Público do
Trabalho com ações que restrinjam o direito de
custeio das entidades sindicais, bem como da
indevida e ilegal limitação do direito de estabilidade de dirigentes sindicais, prevista na Súmula
nº 369 do Tribunal Superior do Trabalho.
Nono: propor
ropor ao Tribunal Superior do Trabalho realização de audiência pública, com o propósito de
rediscutir os termos do Precedente Normativo
nº 119 e a Orientação Jurisprudencial nº 17 daquele Tribunal, bem como da indevida e ilegal
limitação do direito de estabilidade de dirigentes
sindicais, prevista na Súmula n° 369 do Tribunal
Superior do Trabalho.
Décimo: propor ao Ministério Público do Trabalho realização de evento nacional conjunto, com a ﬁnalidade de reduzir as divergências acerca dos
entendimentos e aplicabilidade das orientações
da Conalis – Coordenadoria da Liberdade Sindical, acerca dos aspectos de gestão das entidades sindicais e do seu respectivo dia a dia, sua
organizaçao e seu custeio.
Décimo Primeiro: defender a ultratividade da vigência
das normas coletivas, em especial naquelas que
dizem respeito ao custeio das entidades sindicais e de todos os direitos irrenunciáveis dos
trabalhadores.
Décimo Segundo: indicar ao Coletivo Jurídico da Coordenação Federativa dos Trabalhadores e do
Fórum Sindical dos Trabalhadores quanto à necessidade de formação de banco de dados contendo informações doutrinárias e jurisprudenciais
sobre temas de interesse dos trabalhadores e
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das entidades sindicais e de atos antissindicais
e, naturalmente, em defesa dos trabalhadores.
Décimo Terceiro: reativar o Fórum Sindical Paraná, de
composição bipartite, dialogando as pautas convergentes entre o sindicalismo de trabalhadores
e o sindicalismo patronal, buscando dar termo
aos encaminhamentos.
Décimo Quarto: conclamar a unidade das organizações sindicais na defesa do sindicalismo livre e
forte, sem a interferência estatal, pugnando pela
defesa intransigente do seu custeio e da defesa
dos direitos dos trabalhadores, e que eventos
desta natureza sejam realizados nacionalmente,
visando à difusão e à ampliação do tema, aqui
por mim discorrido.
Feito o registro, peço, respeitosamente, que a
Carta de Curitiba entre nos Anais do Senado Federal.
Sr. Presidente, ainda aproveitando esses nove
minutos, quero também falar de um outro tema que
está ligado, Senador Waldemir Moka, diretamente a
V. Exª. Trata-se de um projeto de V. Exª, que eu quero
aqui elogiar, a pedido, inclusive, de inúmeros internautas, daqueles que usam a rede social.
Sr. Presidente Waldemir Moka, neste registro,
quero falar sobre um tema que diz respeito a uma
parcela da população que nos é muito querida: os
nossos idosos.
Quando o Estatuto do Idoso foi construído, um
dos pontos da nossa preocupação foi quanto, naturalmente, aos idosos. Só poderia ser.
O Título IV do Estatuto trata da prática de atendimento ao idoso e nele constam: as linhas de ação
da política de atendimento, os requisitos exigidos das
entidades de atendimento, as infrações administrativas
a serem aplicadas e a apuração judicial de irregularidades em entidade de atendimento.
A taxa de natalidade do País vem diminuindo, enquanto que o crescimento da população idosa aumenta ano a ano. O País precisa estar atento e, por isso,
preparado para suprir as demandas dessa faixa etária.
Aí que eu entro no projeto de V. Exª. Não sabia
que V. Exª estaria presidindo hoje. Achei até que V. Exª
estaria na Rio+20.
Nesse sentido, o PLS nº 284/2011, de autoria do
Senador Waldemir Moka, que dispõe – de forma correta, adequada e precisa – sobre o exercício da proﬁssão
de cuidador de idoso, representa um grande avanço
para aqueles que têm idade mais avançada.
A Senadora Marta Suplicy, Relatora do projeto,
apresentou seu parecer totalmente favorável, e em 1º
de junho passado foi, inclusive, realizada uma audiência em São Paulo para debater o seu projeto.
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Sr. Presidente, o Ministério da Saúde, por meio
da Secretaria de Atenção à Saúde e da Secretaria de
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, editou,
em 2008, o Guia Prático do Cuidador.
O Guia deﬁne, assim, o cuidador de idoso:
Cuidado signiﬁca atenção, precaução,
cautela, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade.
Cuidar é servir, é oferecer ao outro, em
forma de serviço, o resultado de seus talentos, preparo e escolhas; é praticar o cuidado
[com o idoso].
Cuidar é também perceber a outra pessoa como ela é, como se mostra, seus gestos
e falas, sua dor, sua limitação.
Percebendo isso, o cuidador tem condição de prestar o cuidado de forma individualizada, a partir de suas ideias, conhecimentos
e criatividade, levando em consideração as
particularidades e necessidades da pessoa
a ser cuidada.
Esse cuidado deve ir além dos cuidados
com o corpo físico, pois além do sofrimento
físico decorrente de uma doença ou limitação,
há que se levar em conta as questões emocionais, a história de vida, os sentimentos e
emoções da pessoa a ser cuidada.
Esse guia prático, senhoras e senhores:
– orienta os cuidadores em relação à equipe de saúde e à família;
– dá dicas de exercícios para o cuidador;
– aponta serviços disponíveis e direitos do cuidador
e da pessoa cuidada;
– aborda a questão do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), dos benefícios previdenciários, da legislação importante,
dos órgãos de direitos, da rede de apoio social;
– trata dos cuidados no domicílio para pessoas acamadas ou com limitações físicas;
– trata da questão da higiene, por exemplo: como
proceder no banho de chuveiro com auxílio do
cuidador, como proceder no banho na cama, ou
em relação às assaduras, às feridas na boca e
assim por diante;
– aponta também os dez passos para uma alimentação
saudável e fala sobre a diﬁculdade para engolir
e sobre a alimentação por sonda (dieta enteral).
Enﬁm, é um guia muito bem-elaborado, que dá
suporte aos cuidadores em diversas questões típicas
da proﬁssão.
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Para ﬁnalizar, vou deixar, aqui, um pensamento
do Frei Leonardo Boff sobre esse tema de que V. Exª
é o autor, Senador Waldemir Moka, que consta do manual do cuidador do Ministério da Saúde.
Diz ele:
Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo. Uma planta, uma
criança, um idoso, o planeta Terra. Tudo o que
vive precisa ser alimentado. Assim, o cuidado, a essência da vida humana, precisa ser
continuamente alimentado. O cuidado vive do
amor, da ternura, da carícia e da convivência.
Senador Waldemir Moka, ﬁz questão de comentar o seu projeto, com algumas iniciativas do Ministério
da Saúde, porque ele regulamenta a proﬁssão e quem
sabe se não é essa a proﬁssão do futuro de muita
gente? É claro que não de todos, mas de muita gente.
Vai ser uma grande proﬁssão, e teremos, quem
sabe, milhares e milhares de cuidadores de idosos,
porque a tendência nossa, que já estamos, como no
meu caso, numa idade avançada – vou me referir ao
meu caso, já que estou com mais de 60 –, é precisar,
no futuro, de cuidadores de idosos.
Se Deus quiser e se eu tiver condições, quero
ter um proﬁssional que possa dar atendimento a mim
e a outros tantos idosos, no envelhecimento, que é
natural, e nas deﬁciências que vamos adquirir pelo
resto da nossa vida.
Por ﬁm, Sr. Presidente, nestes últimos três minutos, quero deixar registrado que, amanhã, 20 de junho,
os funcionários do Ministério das Relações Exteriores
vão entrar em greve em todo o País. A expectativa é a
de que o movimento tenha a adesão dos assistentes
de chancelaria, oﬁciais de chancelaria e diplomatas.
Os funcionários locais do Ministério das Relações Exteriores, que atuam no mundo todo, também pretendem aderir ao movimento com um dia de paralisação.
Esses empregados, os contratados locais, representados no Brasil pela Aﬂex, Associação dos Funcionários Locais do Ministério das Relações Exteriores
no Mundo, são servidores brasileiros ou estrangeiros
que atuam em missão diplomática em diversos países.
Sr. Presidente, o movimento reivindica revisão
salarial com o intuito de recompor perdas históricas
dos últimos 25 anos e valorização das atividades exercidas pela categoria.
Quero salientar que o movimento grevista é instrumento legal, legítimo e natural; um dispositivo democrático, assegurado pelo art. 9º da Constituição
Federal em qualquer parte do mundo.
Nesse sentido, faço um apelo ao Itamaraty e à
Presidência da República, para que abram as nego-
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ciações, que se reúnam com as entidades no sentido
de chegarem a um consenso diante do impasse.
Aproveito a oportunidade para reaﬁrmar a necessidade de se estabelecer um marco legal que traga proteção trabalhista e previdenciária para os empregados
locais das embaixadas ao redor do mundo.
Hoje, esses empregados do Itamaraty vivem em
um limbo jurídico – digo isto porque ﬁz duas audiências
públicas antes de vir à tribuna –, uma situação inusitada
por falta de regulamentação com regras mais claras.
Nesse sentido, faço também um apelo para que
o projeto do cuidador se mantenha um canal aberto,
direto, com vista a uma melhor regulamentação das
atividades, incluindo a discussão de uma política salarial, critérios de promoção e aposentadorias dignas.
Ao terminar, solicito ao Ministério de Relações
Exteriores que estabeleça uma mesa de negociação
com os líderes dos trabalhadores, para sairmos desse impasse, que se estende por quase três décadas,
infelizmente.
Agradeço a V. Exª. Fiquei os 20 minutos, mas ﬁz,
na íntegra, os meus três pronunciamentos.
Meus cumprimentos a V. Exª, mais uma vez, pelo
projeto de cuidador do idoso, tão importante para todo
aquele que se preocupa com o bem de todo o nosso
povo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Paulo Paim,
a iniciativa foi da Drª Maria Júlia, minha assessora jurídica, e contou com a colaboração da Drª Tânia Garib, que é a nossa Secretária de Ação Social do Mato
Grosso do Sul. Hoje foi relatado pela ilustre Senadora
Marta Suplicy, e realmente teve uma repercussão e um
alcance... Espero seja aprovado para que possamos
regulamentar essa proﬁssão tão importante que é a
do cuidador de idoso.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Parabéns
a V. Exª e a toda sua equipe.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Acir Gurgacz, representante do nosso Estado de Rondônia e Presidente da Comissão de
Agricultura do Senado.
V. Exª tem a palavra.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e que nos
ouvem pela Rádio Senado, inicialmente, quero fazer
uma colocação sobre a questão da transposição dos
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servidores de Rondônia para os quadros da União.
Essa novela já vem se arrastando desde 2009.
Na semana passada, tivemos aqui em Brasília a
visita de mil servidores que vieram do Estado de Rondônia. Ficaram dois dias na estrada para vir, mais dois
dias para voltar, e três dias aqui em Brasília. Tivemos
audiência com a Ministra Miriam Belchior, com o Ministro Gilberto Carvalho e com o Ministro Adams, da
AGU, para resolver de uma vez por todas a questão
da transposição dos servidores.
Hoje, esse processo está na AGU. Quero pedir
encarecidamente ao nosso amigo, Ministro Adams,
que nos ajude e libere esse processo, para que o Ministério do Planejamento possa, em deﬁnitivo, colocar
essa normatização para funcionar e fazer, de fato, da
transposição uma realidade. É uma novela que vem
se arrastando há muito tempo.
Portanto, ﬁca aqui o nosso pedido, encarecidamente, para que a nossa Ministra Miriam Belchior possa
resolver essa questão o mais breve possível.
Também, com relação à BR-364, nós conversamos hoje pela manhã com o Tarcísio, Diretor-Executivo
do Dnit, e colocamos nossa preocupação com relação
à manutenção da BR-364 e a restauração da BR. A
restauração está em processo licitatório, mas, quanto
à manutenção, foi desclassiﬁcada a empresa Delta
em função da sua incompatibilidade de poder fazer
contrato com o Governo. E me diz o ex-Capitão Tarcísio, que está na reserva e hoje é Diretor-Executivo do
Dnit, que já foi convocada a segunda empresa para
dar sequência ao trabalho.
É um trabalho de manutenção que se faz necessário neste momento, enquanto não se conclui o processo licitatório para a restauração ou a reconstrução
da BR-364 como um todo.
Então, ﬁca aqui o nosso agradecimento também
ao Dnit, que prontamente toma a decisão e convoca a
segunda empresa colocada para iniciar o trabalho de
recuperação ou de manutenção da BR, enquanto se
faz o processo licitatório.
Mas o assunto que me traz hoje a esta tribuna é
com relação ao ensino. Educar é investir na formação
do ser humano. Investimento este que tem retorno
assegurado no médio e longo prazo. Quando nos deparamos com uma criança, é comum perguntarmos a
ela o que ela quer ser quando crescer. Muitas vezes,
nos surpreendemos com as respostas decididas. Mas
é comum também não recebermos resposta alguma
ou aumentarmos ainda mais a dúvida sobre a escolha
pessoal ou proﬁssional dessa criança.
De fato, a infância é uma fase de muitas incertezas, mas o certo é que quanto mais cedo educarmos
nossos ﬁlhos sobre os princípios morais e éticos, os
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valores familiares e religiosos, as habilidades esportivas, artísticas ou proﬁssionais, muito mais cedo essa
criança terá ela mesma as respostas para suas dúvidas e um caminho deﬁnido para seguir adiante em sua
juventude e vida adulta. Portanto, é na tenra idade da
infância que temos que dar condições para que essa
criança seja um adulto realizado em todas as suas
aspirações pessoais e proﬁssionais.
Essa tarefa começa em casa e é completada em
nossas escolas, nos grupos de trabalho, nas atividades esportivas e culturais, nos centros comunitários e
nos espaços de lazer. Esses espaços são de fundamental importância na formação da cidadania, mas o
mais importante deles, sem dúvida, é a escola. Cabe
à escola formar cidadãos que possam reﬂetir sobre os
seus atos e sobre os acontecimentos a sua volta. Pessoas conscientes de seus direitos e deveres e capazes
de compreender os processos econômicos e políticos
que fazem parte do nosso País.
Reforço que a família e a comunidade são agentes importantes na formação do cidadão, porém, nos
últimos anos, essa tarefa ﬁcou entregue quase que
exclusivamente às escolas, com todas as suas deﬁciências estruturais, metodológicas e como espaço
de construção do saber. A minha preocupação tem
sido muito grande a esse respeito. Convivendo com
as crianças, percebendo o comportamento dos estudantes das escolas públicas e privadas por onde
temos feito palestras de prevenção ao uso de drogas
e promoção da saúde, ou mesmo acompanhando as
pesquisas de nossos acadêmicos, de professores,
de pesquisadores e de militantes de nosso Partido, o
PDT, constatamos que a escola tem sido um ambiente
onde as desigualdades sociais se reﬂetem de forma
muito contundente sobre as crianças, reproduzindo e
ampliando o ambiente competitivo e excludente que
temos na sociedade que queremos transformar.
Ora, se trabalhamos por uma sociedade mais justa, igualitária, cooperativa, desenvolvida e sustentável,
temos que iniciar essa transformação social pela escola.
Se não ﬁzermos isso, a escola será mera reprodução
da sociedade que temos, e jamais teremos uma Nação desenvolvida, sem pobreza e com proteção ambiental, apenas para ﬁcarmos nos valores dessa nova
sociedade sustentável que buscamos e que estamos
discutindo como alcançá-la na Rio+20, a Conferência
da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Inverter
essa lógica de reprodução de um modelo ultrapassado
de ensino sempre foi uma de minhas principais preocupações, principalmente ao assumir uma função pública.
Quando assumi a Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, Sr. Presidente, em Rondônia, no ano 2000, tive
como foco a melhoria da educação básica no Muni-
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cípio e percebi o quanto é difícil, quase utópico, concretizar essa mudança. Os Municípios, sozinhos, não
possuem capacidade ﬁnanceira para realizar todas as
mudanças necessárias. Mas não desistimos, fomos
à busca de parceiros, de proﬁssionais imbuídos pelo
amor à educação para que juntos pudéssemos inovar
e avançar na promoção de um ensino que realmente
preparasse a criança para sua vida adulta, para que
ela se tornasse, de fato, um cidadão apto a tomar as
melhores decisões para sua vida.
Encontramos como grandes parceiros o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Pitágoras, a Fundação
Banco do Brasil e diversos proﬁssionais abnegados
que nos auxiliaram muito na gestão das escolas, proporcionando a capacitação dos proﬁssionais de todo o
ensino básico do nosso Município de Ji-Paraná.
As melhorias na educação exigem novas posturas do proﬁssional da educação. Todos eles carecem
do reconhecimento do seu trabalho, de assistência
pedagógica e, sobretudo, do respeito da sociedade,
além, é claro, de salário digno.
Uma educação de qualidade exige espaço físico
adequado, atraente, capaz de proporcionar à criança
o conforto necessário que auxilie seu bem estar. Uma
educação de qualidade exige tempo e exige a universalização de conteúdos, de práticas pedagógicas
em sala de aula e também de atividades extrassala,
contemplando-se o enriquecimento cultural diversiﬁcado. Para tal, nada melhor que a educação de período
integral. A escola ideal, com atendimento médico e
odontológico, merenda escolar balanceada, acompanhamento psicopedagógico, bibliotecas, laboratórios,
práticas esportivas. Essa é a escola que desejamos
para os nossos ﬁlhos, para os nossos netos, para todos
os ﬁlhos da Nação brasileira, indistintamente da região
em que residam ou do nível social a que pertençam.
Vivemos em um país rico pela extensão territorial
e pelas diversidades de produção, país esse formado
por uma rica miscigenação, que nos traz uma cultura
diversiﬁcada, oriunda dos povos nativos e dos imigrantes, que escolheram o Brasil para habitarem e formarem suas famílias. Podemos resumir que temos vários
Brasis dentro do nosso Brasil, várias Amazônias dentro da nossa Amazônia. Porém, essas diferenças não
podem pesar, de modo que nosso povo seja educado
diferentemente ou de maneira desigual, de região para
região, de situação ﬁnanceira para situação ﬁnanceira.
Como Senador, tenho a responsabilidade de contribuir
para o desenvolvimento e para o crescimento igualitário
da população do nosso País, e não consigo enxergar
outro caminho senão o de uma verdadeira revolução
da educação brasileira.
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Baseado nesse anseio de proporcionar melhorias
na formação de nossas crianças, adolescentes e jovens
estudantes, solicitei, como Líder do PDT no Senado, a
formação de uma comissão especial no Partido, para
estudarmos, com muita responsabilidade, esse assunto, mas também com metas e objetivos concretos, uma
vez que a bandeira do PDT é a educação para todos.
Entendo que é chegado o momento de o Partido
se reunir, de fato, em torno dessa causa e, a partir da
massa crítica formada pelas contribuições teóricas e
de vida de ﬁguras como Leonel Brizola e Darcy Ribeiro e também de nosso companheiro e educacionista,
o Senador Cristovam Buarque, partirmos para uma
intervenção pragmática na política educacional brasileira. Precisamos sair do papel para a prática, das
ideias para as ações e construir uma política de alianças para uma revolução pela educação, como cita o
senador Cristovam Buarque em seu livro A Revolução
Republicana na Educação:
Atualmente no Brasil, a escola é a grande
fábrica da desigualdade. Por isso, o caminho
para a revolução está na educação. Uma educação que trate todas as crianças como brasileiras, e todos os brasileiros como cidadãos.
Uma educação que seja responsabilidade da
União, e não mais de Estados e Municípios,
e que independa da vontade dos prefeitos e
da renda das famílias. Uma educação que crie
o único capital necessário para o desenvolvimento no século XXI: o capital conhecimento.
Necessitamos alcançar esse objetivo porque somente assim poderemos dizer que o real desenvolvimento chegou ao nosso País. Desta maneira, garantiremos às gerações futuras condição digna, estável
e comparativamente do mesmo nível dos países considerados como desenvolvidos.
Sigamos o exemplo de outros países, como a
Coreia do Sul, que, com mudanças estratégicas, conseguiram revolucionar o sistema educacional, melhorando signiﬁcativamente o nível de aprendizagem. Pedimos que os olhos estejam voltados à desigualdade
abismal, para a comparação internacional, às causas
das tragédias e suas consequências.
Vamos buscar estratégias e propor um novo trabalho educacional para a nossa Nação, buscando ver
os resultados a curto, médio e longo prazo. Não desejamos ﬁcar só nas palavras, mas, sim, partir para uma
dinâmica de trabalho que traga realmente profundas
mudanças.
A nossa proposta nessa comissão do PDT é que
possamos estudar detalhadamente as situações men-
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cionadas no livro do Senador Cristovam Buarque e a
melhor maneira de colocá-las em prática.
Só para citar algumas mudanças, precisamos
começar pela transferência da responsabilidade pela
educação de base para o Governo Federal; criar a carreira nacional do magistério; deﬁnir padrões nacionais
para todas as escolas brasileiras, universalisando a
educação de base; criar a escola de período integral;
melhorar a infraestrutura das escolas; valorizar muito,
formar bem, avaliar sempre, motivar constantemente
e cobrar respeito pelo professor da carreira proﬁssional, entre outras.
Lutar pela melhoria da educação é lutar por um
país mais justo, mais digno, que atenderá aos anseios
da sua população. Com certeza, não só estaremos
propiciando condições de melhor aprendizagem, mas,
consequentemente, estaremos colhendo frutos em todas áreas da vida do nosso povo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espero
que esta não seja somente a bandeira do PDT, mas
a bandeira de todos os brasileiros. Vamos olhar o futuro e enxergar um Brasil realmente igual para todos,
vamos contemplar jovens desejosos de abraçarem o
magistério como proﬁssão e que seus pais sintam-se
orgulhosos pela escolha proﬁssional dos ﬁlhos.
Acredito que essa seja uma luta de todos nós
Senadores, Sr. Presidente, mas também uma luta
do nosso Partido, o PDT. Iniciamos um trabalho para
debater esse assunto internamente. Formamos uma
comissão para debater o ensino básico em nosso
País. Vamos apresentar à nossa Presidenta Dilma e
ao nosso Ministro Mercadante sugestões alternativas
para contribuir no processo de ensino dos nossos alunos, das nossas crianças, contribuir para a formação
de nossos jovens.
Esse é o sentimento do nosso Partido, esse é o
trabalho que o PDT começa a fazer, aqui, na comissão
do PDT no Senado Federal, para dar a sua parcela de
contribuição para o desenvolvimento e para o crescimento de nosso Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecemos ao Senador Acir Gurgacz
por sua preocupação com a educação.
Senador, dei aula durante quinze anos e acho que,
realmente, este País precisa de propostas urgentes.
Agrada-me muito a proposta do Senador Cristovam
Buarque de que a União tome conta do ensino básico.
É uma alternativa importante.
Estive ontem com o Governador André Puccinelli. Aliás, quero parabenizar o Governador e o Mato
Grosso do Sul, que foi o Estado que mais investiu em
educação no ranking nacional. Além disso, o Governa-
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dor está premiando os primeiros, segundos e terceiros
lugares de cada série das escolas com tablets e netbooks, como forma de estimular os alunos a estudarem cada vez mais. Parabéns pelo discurso de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra o Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Antes, porém, Senador, permita-me
informar que a Presidência designa a Senadora Angela Portela Relatora revisora da Medida Provisória
nº 560, de 2012.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Waldemir Moka, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o que se ouve e o que se vê na
imprensa, inclusive aqui no Senado, com muita razão,
são notícias sobre o evento da Rio+20. Aliás, o Senado
publicou, na revista Em Discussão, uma matéria muito
bonita, cuja chamada de capa é “Rio+20, em busca de
um mundo sustentável”. Aí se diz: “Senado contribui
para que a Conferência da ONU aponte caminhos para
conciliar desenvolvimento e meio ambiente”.
Senador Moka, nós, que somos médicos, ﬁcamos
até certo ponto perplexos com o fato de que se gaste
tanta energia, da ONU, de tantas nações, na discussão de um tema que parece muito complexo, mas que,
na verdade, não é. Usam-se, inclusive, mistiﬁcações,
como, por exemplo, que está praticamente desmentida
essa história de aquecimento global provocado pelo
ser humano, como se a Terra não tivesse períodos cíclicos próprios em função da posição de seu eixo, em
função de sua trajetória em torno do sol. A Terra já foi
gelada, só havia gelo. Houve a deglaciação e, em função disso, surgiu o homem.
Demonizam-se certas regiões como, por exemplo, a Amazônia, o Pantanal; demonizam-se essas
regiões e a quem mora lá como os provocadores do
aquecimento global, os poluidores do meio ambiente,
quando, na verdade, nós sabemos que os poluidores
do meio ambiente são as grandes cidades, são os
grandes países. Eu nunca ouvi uma matéria dizer que
os aviões poluíssem a atmosfera, e quando você vê
um avião passar no céu vê-se o rastro do combustível
queimado que ﬁca. Mas esses são debates em que
os cientistas hoje já estão mostrando que tem muita
balela no meio. Quanto às calotas de gelo, que diziam
que estavam acabando, neste ano, conﬁrmou-se que
estão aumentando.
O que é mais importante e a que eu quero me
apegar aqui, justamente como médico, são os compro-
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missos chamados pela ONU de Declaração ou Objetivos do Milênio, que, sim, têm que ser perseguidos. E
não são só sobre o meio ambiente; são oito objetivos:
O primeiro objetivo – como médico, vamos pensar nisso – é erradicar a extrema pobreza e a fome.
É isso que leva a pessoa a adoecer, é isso que leva
a pessoa, muito mais do que poluição, a ter doenças.
E atingimos essa meta? O mundo atingiu? Esses são
objetivos mundiais, e existem países no mundo que dá
pena de se ver e que são mostrados na televisão. Por
sinal, um dia desses eu vi a contradição de uma autoridade eclesiástica sentada em um trono de ouro e,
do outro, lado meninos morrendo de fome na Etiópia.
Mas não precisa ir à Etiópia para ver crianças morrendo
de fome; há aqui nas periferias das grandes cidades
ou nos nossos interiores da Amazônia e do Norte. Há
uma concepção falsa de quem vive na Amazônia – os
índios e os não índios – estão no paraíso, têm comida
que se pega com a mão, peixe que se pega até com a
mão e que ninguém, portanto, passa fome lá, o que é
uma mentira! Há desnutrição e profunda na Amazônia;
Segunda meta: universalizar a educação primária. Aqui está dito “primária”, fundamental, portanto. O
Brasil disse que já universalizou, que não tem mais
ninguém fora da escola, mas o problema é o seguinte: em que escola? Busca-se contornar um problema
fundamental – para ser redundante – do ensino fundamental público fazendo o quê? Cotas para alunos que
estudam nas escolas públicas. Então, se estudam em
escola ruim têm uma cota para entrar sem o aperto do
vestibular. É tapar o sol com a peneira.
Depois, vem o terceiro item: promover a igualdade entre sexos e a autonomia das mulheres. Nesse
campo, pelo menos, o Brasil tem avançado; mas vamos
ver o que acontece em certos países mundo afora, em
que as mulheres são obrigadas a viver em situações
subumanas. Ontem ou anteontem vi, na televisão, um
país onde as mulheres são obrigadas a engordar para
ﬁcarem bonitas. E são obrigadas a uma série de outros
traumatismos. Então, estamos longe, em termos mundiais – já que isso aqui é uma conferência da ONU –,
de atingir a esse objetivo.
Reduzir a mortalidade na infância. O Brasil tem
reduzido, mas ainda em um ritmo muito precário, muito
precário mesmo!
O quinto: melhorar a saúde materna. A mortalidade materna no Brasil também decaiu, mas ainda é
triste e vergonhoso o índice de mortalidade materna.
Estamos longe, portanto, de atingir a meta.
Combater HIV, Aids, malária e outras doenças.
O Brasil até que está bem na parte da AIDS, tem um
bom programa que está até sendo imitado. Mas, e a
malária? Em alguns Estados caiu o índice de malá-
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ria. Qual o remédio para malária, Senador Waldemir
Moka? É o mesmo de quando eu estava nos bancos
escolares, há 50 anos. Qual a vacina contra a malária?
Não tem. Sabem por quê? Porque a Malária não dá em
países desenvolvidos, não dá nos Estados Unidos, não
dá no Canadá, não dá na Europa. Portanto, por que
os laboratórios investirão em pesquisar vacina contra
a malária? Nós que devemos nos mexer.
É o mesmo com relação a outras doenças que
somente atingem os países pobres. E aqui diz: “e outras doenças”, e temos, entre elas, a dengue e tantas
outras. A tuberculose é uma doença para a qual tem
medicamento, mas como não aparece mais no mundo
desenvolvido, nós aqui, subdesenvolvidos ou emergentes, temos casos de aumento de tuberculose em certas
camadas da sociedade que passam fome, porque a
fome é a porta aberta para as doenças.
O sétimo item é garantir a sustentabilidade ambiental; e o oitavo, estabelecer uma parceria mundial
para o desenvolvimento.
Vejamos o sétimo e o oitavo. Cuidar do meio ambiente e fazer uma parceria mundial pelo desenvolvimento. Pergunto: que parceria foi feita? Vamos pensar,
Senador Moka, da ECO 92 – ou Rio 92 ou outros nomes que queiram dar – depois de duas décadas, qual
foi o modelo que aconteceu? Qual foi a parceria dos
países ricos com os países emergentes e com os países pobres? Na prática, nenhuma. Nenhuma!
Há uma propaganda desmesurada, por exemplo,
de energia limpa. Ora, para os países ricos, quando só
havia o carvão, o carvão era limpo; depois, descobriu-se
o petróleo, e começaram a condenar o carvão, porque
as minas foram acabando; mas ainda existem muitos
deles que queimam o carvão. Como o ﬁm do petróleo
já é uma ameaça, começa-se a pensar em energias
limpas, e, aí, o Brasil é campeão. Há a energia hidroelétrica, e temos hidroelétricas para dar e vender. Não
vamos vendê-las; podemos vender energia. Mas toda
vez que se quer construir uma hidroelétrica no Brasil,
notadamente na Amazônia, há uma campanha mundial
contra a construção de hidroelétricas. Então, é aquela história: vale para nós; não podemos derrubar uma
árvore sequer, como se uma árvore não fosse um ser
vivo que nasce, cresce, reproduz e morre.
E vem a história do manejo sustentável. Mas como
é que você vai pedir ao homem do interior da Amazônia,
sem dinheiro, passando fome, que não se submeta a
derrubar uma árvore e vendê-la, ou até derrubar essa
árvore para construir a casa dele? Agora, que incentivo
tem o homem do interior de qualquer país? E não vou
nem citar os países africanos, pois dá dó de se ver até
pela televisão, imaginem pessoalmente.
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Então, não é possível pensar somente em festejar a realização da Rio+20, evento que, inclusive, acho
que merece, sim, ser registrado, pensado, discutido e
melhorado. Só que não vejo...
Vejam bem, esses Objetivos são de 2001, Senador Moka. Em 2001, a ONU estabeleceu esses Objetivos do Milênio. Nós estamos em 2012, e eu quero
perguntar: olhando país a país, onde esses Objetivos
foram atingidos?
Pelo meu olhar de médico, para mim, está em
primeiro lugar o ser humano. O ser humano está em
primeiro lugar em relação ao o mico-leão-dourado, por
exemplo. Para mim, vale muito mais uma criança ser
salva do lixão, vale muito mais uma mulher gestante
ser bem atendida que proteger o mico-leão-dourado.
Não estou propagando que se tenha que extinguir o
mico-leão-dourado, porém não posso comparar o animal com o ser humano, que também é um animal, só
que é um animal que, digamos, está no topo da cadeia zoológica.
No entanto, quero dizer, Senador Moka, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, que precisamos não ter apenas aqueles que aplaudem, aqueles que acham bonito,
mas também aqueles que analisam. Não sou contra.
Sou de uma região da Amazônia, o Estado de
Roraima, que é, inclusive, um Estado atípico, porque,
ao contrário do que a grande maioria dos brasileiros
pensa, porque vê na televisão, vê nos ﬁlmes, não é
um Estado só de ﬂorestas. Pelo contrário, só um terço
dele é de ﬂorestas; dois terços são campos naturais,
que nós lá chamamos de lavrados e, aqui, no Centro-Oeste, chamam de cerrados – aliás, o Cerrado tem
mais árvores do que os nossos lavrados, que também
não são como os Pampas gaúchos, que só têm campo
–, e a outra região, mais próxima da Venezuela e da
Guiana, é uma região montanhosa. Então, é um Estado, na Amazônia, diferente da maioria dos Estados
da Amazônia.
Nós não podemos aceitar – não vou chamar de
circo – só um oba-oba sobre essa questão de meio
ambiente. E leva-se um grupo de determinada etnia,
de determinada minoria, para mostrar que se está fazendo o bem. Ao saírem dali, como irão viver essas
pessoas (índios, negros, mulheres), se esses Objetivos
do Milênio não estão sendo atingidos?
Então, é importantíssimo ter-se chegado a esses
objetivos, que são como uma espécie de diagnóstico
do que tem que ser feito no Brasil e no mundo. Mas,
se isso não é feito, a ONU está gastando uma energia enorme, os países estão gastando uma energia
enorme com uma coisa que não tem dado resultados
satisfatórios.
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Temos evoluído relativamente muito pouco em
relação ao que deveríamos evoluir. Se a ONU ﬁzesse
um esforço semelhante com todos os países do mundo
no combate à corrupção, tenho certeza de que esses
objetivos seriam atingidos mais rapidamente, porque
o dinheiro que se rouba – e digo mais, não é só no
Brasil não, mas no Brasil é de maneira escancarada,
é de maneira escandalosa – falta justamente aqui e
em outros lugares para erradicar a extrema pobreza e
a forme, falta para fazer educação de qualidade, falta
para promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, falta para reduzir a mortalidade
da infância, falta para melhorar a saúde materna, falta
para combater doenças como HIV, a Aids, a malária e
tantas outras. Há inúmeras doenças, como a leishmaniose, que é exclusividade nossa e para a qual não há,
portanto, interesse de nenhum laboratório em produzir
remédio adequado e muito menos vacina. Falta recurso
para se garantir a sustentabilidade ambiental e se estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.
Senador Moka, entendo que parceria é coisa que
vale e é bom para ambos ou para todos que fazem a
parceria. Agora, parceria em os que são mais ricos ﬁcam mais ricos e os que são mais pobres ﬁcam mais
pobres não é parceria. Isso, na verdade, é uma exploração dos mais pobres pelos mais ricos.
Vejam bem; quanto à energia eólica, onde são
fabricadas aquelas torres e aqueles cata-ventos? No
Brasil, por acaso? Não. E o Brasil vai importar essas
torres para energia eólica, como se dizia no passado,
para fazer bonito, para inglês ver. É preciso que o Brasil
realmente, e tenho visto isso por parte da Presidente
Dilma, se imponha mais, que, inclusive tenha coragem
de dizer o que pensa, de impor seus pontos de vista, de
negociar no sentido mais amplo, para ter parceria que
seja de parceiros e não uma parceria apenas de que
nós sejamos caudatários da decisão dos mais ricos.
O Protocolo de Kyoto até hoje não foi assinado
pela maioria dos países mais ricos do mundo, e nós
ﬁcamos aqui fazendo o oba-oba da economia verde!
Quando se fala em economia verde, leia-se: nós vamos
ter de nos submeter ao controle das grandes multinacionais que vão ganhar com isso. Então, é preciso que
a coisa seja para valer! E, para valer, repito e quero
frisar: sem atingirmos esses oito objetivos do milênio,
estaremos fazendo festa no Rio de Janeiro. De novo,
porque a Eco 92 foi lá, e; agora, a Rio+20.
E, quanto ao resto do País e ao próprio Rio de
Janeiro, basta ver!
Eu vi ontem uma reportagem mostrando que, a
poucos metros de onde acontece o evento, há ruas com
esgoto a céu aberto. Há esgoto correndo pelas ruas, e
as crianças estão convivendo com isso. Então, vamos
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falar de maneira mais séria e mais correta e acabar
com esse modismo. É muito comum essa história de
modismo.Quando o negócio está na moda, todo mundo
adere a isso até sem pensar, principalmente quando
a mídia é manipulada.
Veja aquele grande ﬁlme, bonito, que o ex-Vice-Presidente Al Gore produziu e que parecia o ﬁm do
mundo. Quase tudo aquilo, está desmentido, e, no
entanto, ele se projetou mundialmente e adquiriu nos
Estados Unidos uma posição de respeito. Agora, à
custa de quem? Como se diria lá na minha terra, de
um bando de alienados, para não se dizer o termo
correto que eles usam.
Como médico, repito: para mim, está em primeiro lugar o ser humano. Aliás, eu acho que para qualquer pessoa que tenha, de fato, consciência de que
esses auês, essas fantasias que se fazem sem levar
em conta prioritariamente o ser humano são coisas
contra a humanidade.
Peço a V. Exª, para encerrar dentro do tempo,
que autorize a transcrição da matéria “Senado Espera Agenda Adequada e Compromissos”, porque aqui
estão os oito objetivos do milênio que ainda não foram atingidos.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR MOZARILDO CAVANCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I, e § 2º do Regimento Interno).
SENADO ESPERA AGENDA ADEQUADA
E COMPROMISSOS
Apesar de os preparativos para a Rio+20 terem
sido marcados por críticas generalizadas ao Esboço
Zero (leia mais na pág. 20), as comissões do Senado
ofereceram sugestões, nos debates que promoveram,
para que o documento ﬁnal da conferência tenha conteúdo mais incisivo.
– O lugar desse Esboço Zero que a ONU nos
proporcionou, perdoem-me, é no lixo. Precisamos
extrair da Rio+20 compromissos, acordos, tratados,
convenções. Precisamos de uma agenda adequada
às necessidades por que passam o planeta e a população mundial – propõe o senador Fernando Collor.
Para ele, o texto ﬁnal deve trazer uma conceituação objetiva do que venha a ser economia verde,
deﬁnições claras na questão da governança z global
e, especialmente, o princípio do não retrocesso, pelo
qual conquistas anteriores em reuniões ambientais e de
desenvolvimento sustentável não poderão ser revistas.
O professor da Universidade de São Paulo, ex-ministro da Educação, de Ciência e Tecnologia e do
Meio Ambiente, José Goldemberg, também avalia que
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o Esboço Zero não oferece à Rio+20 a chance de apresentar ao mundo resultados relevantes.
– Não existe um day after [dia seguinte] da conferência. Ela se encerrará em uma fotograﬁa e vai,
provavelmente, aprovar esse documento, que é o Esboço Zero, preparado pelas Nações Unidas. Esse documento tem 128 parágrafos, 120 deles são exortações: apelamos, apoiamos, desejamos, incentivamos
etc. É preciso que os chefes de Estado saiam do Rio
de Janeiro com um roteiro do que fazer, como saíram
da Convenção do Clima, seguida pelo Protocolo de
Kyoto – avaliou Goldemberg.
Ações
Sha Zukang aponta para a possibilidade de avanços materiais no documento ﬁnal.
– Uma imagem instantânea do nosso documento
de negociação aparece assim: 37 novas proposituras
de iniciativas, uma chamada decisiva para a imediata
implementação de ações, uma identiﬁcação dos principais atores a assumirem papéis nessa implementação – resumiu.
Entre essas propostas, ele identiﬁca um roteiro
para a economia verde, adaptável às circunstâncias
nacionais, identiﬁcando os custos de transição nos
países em desenvolvimento.
Mais que isso, Zukang se mostra otimista na obtenção de um conjunto de metas, com indicadores para
o desenvolvimento sustentável global que possam ir
além do produto interno bruto (PIB). Tais metas teriam
como inspiração os Objetivos do Desenvolvimento do
Milênio, adotadas pela ONU em 2000, com indicadores sociais objetivos, nas áreas de educação, saúde
e alimentação, que possam levar à redução da fome
e da miséria.
– As metas de desenvolvimento sustentável deveriam ser integradas e equilibradas, aplicáveis e esperadas por todos os países. Os objetivos do milênio,
basicamente, são para países em desenvolvimento,
mas do que estamos falando agora são metas para
todos os países, tanto os desenvolvidos como os em
desenvolvimento – declarou Zukang, deixando claro
aos senadores que a maior ambição possível na Rio+20
seria estabelecer os objetivos e deixar os detalhes sobre metas e indicadores para um momento posterior.
No que diz respeito à governança para o desenvolvimento sustentável, o secretário-geral apresentou
as propostas em discussão, que, porém, estão longe de
um consenso (leia mais na pág. 40), e as diﬁculdades
de romper as divisões de competências atuais entre
as diversas áreas como meio ambiente, economia,
agricultura e relações exteriores, entre outras.
Ainda que Zukang demonstre otimismo com relação à relevância do documento ﬁnal da Rio+20, até o
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momento, as negociações não vêm apontando nessa
direção. Em uma das reuniões preparatórias, realizada
na sede da ONU, em Nova York, no início de maio, a
avaliação foi de que, em vez de detalharem possíveis
decisões a serem tomadas na conferência, as negociações estão deixando o Esboço Zero ainda mais vago.
E, como apontou Zukang, o tempo para um acordo
amplo é muito curto.
Meio ambiente entre os objetivos do milênio
ONU aprovou, em 2001, a Declaração do Milênio, com oito compromissos. Propostas hoje defendem
adoção, a partir da Rio+20, de metas semelhantes para
a sustentabilidade
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço o Senador Mozarildo Cavalcanti.
V. Exª será atendido nos termos regimentais.
Com a palavra, como orador inscrito, Senador Alvaro Dias, representante do grande Estado do Paraná
e Líder da Bancada do PSDB no Senado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, três
temas me trazem à tribuna. Primeiramente, destacando
a decisão do Ministério Público do Mato Grosso, que
denuncia nove dos chamados “aloprados”.
Há seis anos os denominados “aloprados” produziram um grande escândalo durante o período eleitoral em São Paulo, quando a TV brasileira mostrou
para todo o País uma mala com R$1,5 milhão, que se
destinavam à compra de um falso dossiê com o objetivo de atacar o candidato ao Governo de São Paulo
à época, José Serra.
Os Procuradores do Mato Grosso Douglas Santos Araújo, Ludmila Monteiro e Marcelo Barbosa Lima
denunciaram nove dos integrantes dos chamados “aloprados”. A decisão foi acolhida pelo Dr. Paulo César
Sodré, da Justiça Federal do Mato Grosso, que concedeu dez dias de prazo para apresentação da defesa.
Portanto, seis anos depois do ocorrido, o fato
novo é a denúncia e o acolhimento por parte da Justiça
Federal do Mato Grosso. É evidente que aguardamos
os procedimentos que seguem na esperança de que
se faça justiça e de que, realmente, os envolvidos nesse escândalo possam ser penalizados devidamente.
O outro tema, Sr. Presidente, diz respeito ao juiz
que foi obrigado a deixar o caso Cachoeira, ameaçado
de morte. O Juiz Paulo Augusto Moreira Lima, que comandava a Operação Monte Carlo, pediu afastamento
do caso, denunciando ameaças que vinha sofrendo.
Revelou ser impossível continuar no cargo por estar em
situação de extrema exposição junto à criminalidade
do Estado de Goiás. Isso é muito grave, é muito sério!
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Ele revela que sua família foi recentemente abordada
por policiais e diz que foi alertado da possibilidade de
sofrer represálias nos próximos meses. Diz ele: “Minha família, em sua própria residência, foi procurada
por policiais que gostariam de conversar a respeito do
processo atinente à Operação Monte Carlo, em nítida
ameaça velada”.
Portanto, o juiz denuncia policiais. Antes, abordou
a hipótese de crimes praticados, de homicídios praticados. É um cenário que exige responsabilidade das
autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo.
Eu creio que aumenta a responsabilidade da Comissão
Parlamentar de Inquérito instalada no Congresso Nacional. Não há como admitir que essa Comissão atue
com a orientação de poupar algumas pessoas diante
da gravidade dos acontecimentos. Esse esquema de
corrupção comandado por Carlos Cachoeira alcança
desdobramentos imprevisíveis, a ponto de um juiz
aﬁrmar que está sendo ameaçado, que sua família
está sendo ameaçada e que é impossível continuar
exercendo a sua atividade, assumindo a sua responsabilidade diante desse esquema de crime organizado
que, a partir de Goiás, alastrou-se pelo País, porque
invadiu os setores públicos de administração municipal,
estadual e federal em razão das ambições que extrapolaram os limites do Estado de Goiás e passaram a
estabelecer uma relação promíscua entre governos
e setor privado, tendo à frente a empresa Delta e as
suas coadjuvantes nesse esquema liderado por Carlos Cachoeira.
Portanto, este é um fato da maior gravidade, eu
sei que será ainda abordado pelo Senador Pedro Taques e nós o ouviremos com satisfação. Mas o fato
de estar o juiz sendo ameaçado de morte aumenta
a responsabilidade dessa Comissão Parlamentar de
Inquérito.
Mas, Sr. Presidente, eu sei que nem sempre nós
conseguimos verbalizar as aspirações dos brasileiros
desta tribuna. Sei também que, certamente, em muitos
momentos, brasileiros gostariam de ocupar este lugar
para a sua manifestação de indignação e de desencanto diante da atividade pública brasileira.
Hoje, eu vou usar esses 15 minutos que restam
para fazer a leitura de uma carta que recebo, com a
incumbência de fazer chegar à Presidente Dilma Rousseff. Essa carta foi redigida pela Srª Martha de Freitas Azevedo Pannunzio, de Uberlândia, no Estado de
Minas Gerais em que ela fez um apelo para que esta
carta chegasse à Presidência da República e, por essa
razão, desta tribuna, espero que chegue, meu caro
Senador Moka, que preside esta sessão.
Foi logo após o anúncio do programa Brasil Carinhoso que essa senhora escreveu:
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Bom dia, dona Dilma!
Eu também assisti ao seu pronunciamento risonho e maternal na véspera do Dia das
Mães. Como cidadã da classe média, mãe, avó
e bisavó, pagadora de impostos escorchantes
descontados na fonte no meu contracheque de
professora aposentada da rede pública mineira e em cada Nota Fiscal Avulsa de Produtora
Rural, ﬁquei preocupada com o anúncio do
Brasil Carinhoso.
Brincando de mamãe Noel, D. Dilma?
Em ano de eleição municipalista? Faça-me
o favor, Senhora Presidenta! É preciso que o
Brasil crie um mecanismo bastante severo de
controle dos impulsos eleitoreiros dos seus executivos (Presidente da República, Governador
e Prefeito) para que as matracas de fazer voto
sejam banidas da história do Brasil. Setenta
reais per capita para as famílias miseráveis que
têm ﬁlhos entre zero a seis anos foi um gesto
bastante generoso que vai estimular o convívio familiar destas pessoas, porque elas irão,
com certeza, reunir sob o mesmo teto o maior
número de dependentes para “engordar” a sua
renda. Por outro lado, mulheres e homens miseráveis irão correndo para a cama fazer ﬁlhos
de cinco em cinco anos. Este é, sem dúvida,
um plano quinquenal engenhoso de estímulo
à vagabundagem, claramente expresso nas
diversas bolsas-esmolas do governo do PT.
É muito fácil dar bom-dia com chapéu alheio.
É muito fácil fazer gracinha, jogar para a plateia. É fácil e é um sintoma evidente de que
se trabalha (que se governa, no seu caso) irresponsavelmente.
Não falo pelos outros, dona Dilma. Falo
por mim. Não votei na senhora. Sou bastante
madura, bastante politizada, marxista, sobrevivente da ditadura militar e radicalmente nacionalista. Eu jamais votei nem votarei num petista,
simplesmente porque a cartilha doutrinária do
PT é raivosa e burra. E o governo é paternalista, provedor, pragmático no mau sentido, e
delirante. Vocês são adeptos do “quanto pior,
melhor”. São discricionários, praticantes do
bullying mais indecente da História do Brasil.
Pedro II ﬁcaria envergonhado.
Em 1988 a Assembleia Nacional Constituinte, numa queda-de-braço espetacular,
legou ao Brasil uma Carta Magna bastante
democrática e moderna. No seu art. 5º está
escrito que todos são iguais perante a lei. Aí,
quando o PT foi ao paraíso, ele completou esta
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disposição, enﬁando goela abaixo das camadas sociais pagadoras de impostos seu modus
governandi a partir do qual todos são iguais
perante a lei, menos os que são diferentes: os
beneﬁciários das cotas e das bolsas-esmolas.
A partir de vocês. Sr. Luiz Inácio e dona Dilma, negro é negro, pobre é pobre e miserável
é miserável. E a Constituição que vá para a
pqp. Vocês selecionaram estes brasileiros e
brasileiras, colocaram-nos no tronco, como
eu faço com o meu gado, e os marcaram com
ferro quente, para não deixar dúvida de que
são malnascidos. Não ﬁzeram propriamente
uma exclusão, mas ﬁzeram, com certeza, publicamente, uma apartação étnica e social. E
o ProUni se transformou num balcão de empréstimo pró-escolas superiores particulares
de qualidade bem duvidosa, convalidadas pelo
Ministério de Educação. Faculdades capengas,
que estavam na UTI ﬁnanceira e deveriam ter
sido fechadas a bem da moralidade, da ética
e da saúde intelectual, empresarial, cultural
e política do País. As cotas e o ProUni foram
legitimados pelos ministros nomeados pelo
Palácio do Planalto. A Câmara Federal endoidou? O Senado endoidou? O STF endoidou?
O ex-presidente e a atual Presidenta endoidaram? Nas décadas de 60 e 70, a gente lutou
por uma escola de qualidade, laica, gratuita e
democrática. A senhora disse que estava lá,
naquela trincheira, se esqueceu disto, dona
Dilma? Oi, por favor, alguém pare o trem que
eu quero descer!
Uma escola pública decente, realista,
sintonizada com um país empreendedor, com
uma grade curricular objetiva, com professores bem-remunerados, bem-preparados,
orgulhosos da carreira, felizes, é disso que o
Brasil precisa. Para ontem. De ensino técnico,
proﬁssionalizante. Para ontem. Nossa grade
curricular é tão superﬁcial e supérﬂua, que o
aluno chega ao ﬁnal do ensino médio incapaz
de conjugar um verbo, incapaz de localizar a
oração principal de um período composto por
coordenação. Não sabe tabuada. Não sabe regra de três. Não sabe calcular juros. Não sabe
o nome dos Estados nem de suas capitais. Em
casa não sabe sequer consertar o ferro de
passar roupa. Não é capaz de fritar um ovo.
O estudante e a estudanta brasileiros só servem para prestar vestibular, para mais nada.
E tomar bomba, o que é mais triste. Nossos
meninos e jovens leem (quando leem), mas
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não compreendem o que leram. Estamos na
rabeira do mundo, dona Dilma. Acorde! Digo
isso com conhecimento de causa porque domino o assunto. Fui a vida toda professora regente da escola pública mineira, (...).
Seu presente para as mães miseráveis
seria muito mais aplaudido se anunciasse apenas duas decisões: um programa nacional de
planejamento familiar a partir do seu exemplo,
como mãe de uma única ﬁlha, e uma escola de
um turno só, de doze horas. Não sabe como
fazer isso? Eu ajudo. Releia Josué de Castro,
A Geograﬁa da Fome. Releia Anísio Teixeira. Releia tudo de Darcy Ribeiro. Revisite os
governos gaúcho e ﬂuminense de seu meio-conterrâneo e companheiro de PDT, Leonel
Brizola. Convide o Senador Cristovam Buarque
para um café amigo, mesmo que a Casa Civil
torça o nariz. Ele tem o mapa da mina.
A senhora se lembra dos Cieps? É disto
que o Brasil precisa. De escola em tempo integral, igual para as crianças e adolescentes de
todas as camadas, miseráveis ou milionárias.
Escola com quatro refeições diárias, escova
de dente e banho. E aulas objetivas, evidentemente. Com biblioteca, auditório e natação.
Com um jardim bem cuidado, sombreado, prazeroso. Com uma baita horta, para aprendizado
dos alunos e abastecimento da cantina. Escola
adequada para os de zero a seis, para estudantes de ensino fundamental e para os de
ensino médio, em instalações individuais para
um máximo de quinhentos alunos por prédio.
Escola no bairro, virando a esquina de casa.
De zero a dezessete anos. Dê um pulinho na
Finlândia, dona Dilma. No Aerolula dá pra chegar num piscar de olhos. Vá até lá ver como se
gerencia a educação pública com responsabilidade e resultado. Enquanto os ﬁnlandeses
amam a escola, os brasileiros a depredam. Lá
eles permanecem. Aqui a evasão é exorbitante. Educação custa caro? Depende do ponto
de vista de quem analisa. Só que educação
não é despesa. É investimento. E tem que ser
feita por qualquer gestor minimamente sério e
minimamente inteligente. Povo educado ganha
mais, consome mais, come mais corretamente,
adoece menos e recolhe mais imposto para
as burras dos governos. Vale à pena investir
mais em educação do que em caridade, pelo
menos assim penso eu, materialista convicta.
Só que tem um detalhe: povo educado deixa
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de ser eleitor de cabresto, e aí é que a porca
torce o rabo.
Antes que eu me esqueça e para ser bem
clara: planejamento familiar não tem nada a ver
com controle de natalidade. Aliás, é a única medida capaz de evitar a legalização do controle
de natalidade, que é uma medida indesejável,
apesar de alguns países precisarem recorrer
a ela. Uberlândia, inspirada na lei de Cascavel, Paraná, aprovou, em novembro de 1992,
a lei do planejamento familiar. Nossa cidade
foi a segunda do Brasil a tomar esta iniciativa, antecipando-se ao SUS. Eu, vereadora à
época, fui a autora da mesma e declaro isso
sem nenhuma vaidade, apenas para a senhora
saber com quem está falando.
Senhora Presidenta, mesmo não tendo
votado na senhora, torço pelo sucesso do seu
governo como mulher e como cidadã. Mas a
maior torcida é para que não lhe falte discernimento, saúde, nem coragem para empunhar o
chicote e bater forte, se for preciso. A primeira
chibatada é o seu veto a este Código Florestal,
que ainda está muito ruim, precisando de muito amadurecimento e aprendizado. O planeta
Terra é muito mais importante do que o lucro
do agronegócio e a histeria da reforma agrária bandoleira que vocês estão promovendo.
Sou fazendeira e ao mesmo tempo educadora
ambiental. Exatamente por isso não perco a
sensatez. Deixe o Congresso pensar um pouco
mais; aﬁnal, pensar não dói e eles estão em
Brasília, bem-instalados e bem-remunerados,
para isso mesmo. E acautele-se durante o
processo eleitoral que se aproxima. Pega mal
quando um político usa a máquina para beneﬁciar seu partido e sua base aliada. Outros
usaram? E daí? A senhora não é ‘os outros’. A
senhora á a senhora, eleita pelo povo brasileiro
para ser a Presidenta do Brasil, e não a presidenta de um partidinho de aluguel qualquer.
Se conselho fosse bom a gente não dava,
vendia. Sei disso, é claro. Assim mesmo, vou
aconselhá-la a pedir desculpas às outras mães
excluídas do seu presente: as mães da classe
média baixa, da classe média média, da classe média alta, e da classe dominante. Sabe
por quê? Porque somos nós, com marido ou
sem marido, que, junto com os homens produtivos, geradores de empregos, pagadores
de impostos, sustentamos a carruagem milionária e a corte perdulária do seu governo
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tendencioso, refém do PT e da base aliada
oportunista e voraz.
A senhora, conﬁnada no seu palácio,
conhece ao vivo os beneﬁciários do programa
Bolsa Família? Os muitos que eu conheço se
recusam a aceitar qualquer trabalho de carteira assinada, por medo de perder o benefício.
Estou ﬁrmemente convencida de que este
novo programa, Brasil Carinhoso, além de não
solucionar o problema de ninguém, ainda terá
o condão de produzir uma casta inoperante,
parasita social, sem qualiﬁcação proﬁssional,
que não levará nosso País a lugar nenhum.
E o que é mais grave, com o excesso de propaganda institucional feita incessantemente
pelo governo na última década, o Brasil está
na mira dos desempregados do mundo inteiro,
a maioria qualiﬁcada, que entrarão por todas
as portas e ocuparão todos os empregos disponíveis, contentando-se até mesmo com a
informalidade. E aí os brasileiros e brasileiras
vão ﬁcar chupando prego, entregues ao Deus-dará, na ociosidade que os levará à delinquência e às drogas.
Quem cala consente. Eu não me calo.
Aos 74 anos, o que eu mais queria era poder
envelhecer despreocupada, apesar da pancadaria de 1964. Isso não está sendo possível.
Apesar de ter lutado a vida toda para criar meus
cinco ﬁlhos, de ter educado milhares de alunos na rede pública, o País que eu vou legar
aos meus descendentes ainda está na estaca
zero, com uma legislação que deu a todos a
obrigação de votar e o direito de ser votado,
mas gostou da sacanagem de manter a maioria silenciosa no ostracismo social, desprecisada e desinteressada de enfrentar o desaﬁo
de lutar por um lugar ao sol, de ganhar o pão
com o suor do seu rosto. Sem dignidade, mas
com um título de eleitor na mão, pronto para
depositar um voto na urna, a favor do político
paizão/mãezona que lhe dá alguma coisa. Dar
o peixe em vez de ensinar a pescar – essa foi
a escolha de vocês.
A senhora não pediu minha opinião, mas
vai mandar a fatura para eu pagar. Vai. Tomou
essa decisão sem me consultar. Num país com
taxa de crescimento industrial abaixo de zero,
eu, agropecuarista, burro de carga brasileiro,
dou-me o direito de pensar em voz alta e o
dever de me colocar publicamente contra este
cafuné na cabeça dos miseráveis.
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Vocês não chegaram ao poder agora. Já
faz nove anos. Pensem bem! Torraram uma
grana preta com o Fome Zero, o Bolsa Escola, o Bolsa Família, o Vale-Gás, as ONGs fajutas e outras esmolas que tais. Essa sangria
nos cofres públicos não salvou ninguém, não
refrescou nada. Gostaria que a senhora me
mandasse o mapeamento do Brasil miserável
e uma cópia dos estudos feitos para avaliar o
quantitativo de miseráveis apurado pelo Palácio do Planalto antes do anúncio do Brasil
Carinhoso. Quero fazer uma continha de multiplicar e outra de dividir, só para saber qual a
parte que me toca nesta chamada de capital.
Democracia é isto, minha cara. Transparência.
Não ofende e não dói.
Peço a V. Exª, Sr. Presidente, que considere lido
todo este documento, que é uma carta que a Srª Martha
de Freitas Azevedo Pannunzio, de Uberlândia, Minas
Gerais, escreve à Presidente Dilma Rousseff.
É uma carta longa, e ﬁz questão de fazer a sua
leitura, porque sei que milhares de brasileiros, independentemente de concordarmos ou de discordarmos dos
conceitos emitidos, certamente, milhares de brasileiros
gostariam de ter esta oportunidade de fazer com que
seus anseios, suas aspirações, seus sonhos e esperanças e também seu desencanto e sua indignação
pudessem chegar, um dia, à Presidência deste País.
Esse foi o desejo da Srª Martha, e nós o expressamos aqui, da tribuna do Senado Federal. Certamente,
a Srª Martha falou em nome de milhares de brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
BRASIL CARINHOSO
– texto deﬁnitivo revisado em 7-6-2012
Bom dia, dona Dilma!
Eu também assisti ao seu pronunciamento risonho e maternal na véspera do Dia das Mães. Como
cidadã da classe média, mãe, avó e bisavó, pagadora de impostos escorchantes descontados na fonte
no meu contracheque de professora aposentada da
rede pública mineira e em cada Nota Fiscal Avulsa de
Produtora Rural, ﬁquei preocupada com o anúncio do
BRASIL CARINHOSO.
Brincando de Mamãe Noel, dona Dilma? Em ano
de eleição municipalista? Faça-me o favor, senhora
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presidentA! É preciso que o Brasil crie um mecanismo
bastante severo de controle dos impulsos eleitoreiros
dos seus executivos (presidente da república, governador e prefeito) para que as matracas de fazer voto
sejam banidas da História do Brasil.
R$70,00 (setenta reais) per capita para as famílias miseráveis que têm ﬁlhos entre 0 a 6 anos foi um
gesto bastante generoso que vai estimular o convívio
familiar destas pessoas, porque elas irão, com certeza, reunir sob o mesmo teto o maior número de dependentes para “engordar” sua renda. Por outro lado
mulheres e homens miseráveis irão correndo para a
cama fazer ﬁlhos de cinco em cinco anos. Este é, sem
dúvida, um plano quinquenal engenhoso de estímulo
à vagabundagem, claramente expresso nas diversas
bolsas-esmolas do governo do PT.
É muito fácil dar bom dia com chapéu alheio. É
muito fácil fazer gracinha, jogar para a plateia. É fácil
e é um sintoma evidente de que se trabalha (que se
governa, no seu caso) irresponsavelmente.
Não falo pelos outros, dona Dilma. Falo por mim.
Não votei na senhora. Sou bastante madura, bastante
politizada, marxista, sobrevivente da ditadura militar e
radicalmente nacionalista. Eu jamais votei nem votarei
num petista, simplesmente porque a cartilha doutrinária do PT é raivosa e burra. E o governo é paternalista, provedor, pragmático no mau sentido, e delirante.
Vocês são adeptos do “quanto pior, melhor”. São discricionários, praticantes do “bullying” mais indecente
da História do Brasil. D. Pedro II ﬁcaria envergonhado.
Em 1988 a Assembleia Nacional Constituinte,
numa queda-de-braço espetacular, legou ao Brasil
uma Carta Magna bastante democrática e moderna. No
seu Art. 5º está escrito que todos são iguais perante
a lei*. Aí, quando o PT foi ao paraíso, ele completou
esta disposição, enﬁando, goela abaixo das camadas
sociais pagadoras de impostos, seu modus operandi a
partir do qual todos são iguais perante a lei, menos
os que são diferentes: os beneﬁciários das cotas
e das bolsas-esmolas. A partir de vocês, Sr. Luís
Inácio e dona Dilma, negro é negro, pobre é pobre e
miserável é miserável. E a Constituição que vá para
a pqp. Vocês selecionaram estes brasileiros e brasileiras, colocaram-nos no tronco, como eu faço com o
meu gado, e os marcaram com ferro quente, para não
deixar dúvida de que são mal-nascidos. Não ﬁzeram
propriamente uma exclusão, mas ﬁzeram, com certeza, publicamente, uma apartação étnica e social. E o
PROUNI se transformou num balcão de empréstimo
pró escolas superiores particulares de qualidade bem
duvidosa, convalidadas pelo Ministério de Educação.
Faculdades capengas, que estavam na UTI ﬁnanceira
e deveriam ter sido fechadas a bem da moralidade, da
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ética e da saúde intelectual, empresarial, cultural e política do País. As cotas e o PROUNI foram legitimados
pelos ministros nomeados pelo Palácio do Planalto. A
Câmara Federal endoidou? O Senado endoidou? O
STF endoidou? O ex-presidente e a atual presidentA
endoidaram? Nas décadas de 60 e 70 a gente lutou
por uma escola de qualidade, laica, gratuita e democrática. A senhora disse que estava lá, naquela trincheira, junto comigo, junto com a UNE. Se esqueceu
disto, dona Dilma? Oi, por favor, alguém pare o trem
que eu quero descer!
Uma escola pública decente, realista, sintonizada
com um País empreendedor, com uma grade curricular objetiva, com professores bem remunerados, bem
preparados, orgulhosos da carreira, felizes, é disto que
o Brasil precisa. Para ontem. De ensino técnico, proﬁssionalizante. Para ontem. Nossa grade curricular é tão
superﬁcial e supérﬂua, que o aluno chega ao ﬁnal do
ensino médio incapaz de conjugar um verbo, incapaz
de localizar a oração principal de um período composto
por coordenação. Não sabe tabuada. Não sabe regra
de 3. Não sabe calcular juros. Não sabe o nome dos
Estados nem de suas capitais. Em casa não sabe sequer consertar o ferro de passar roupa. Não é capaz
de fritar um ovo. O estudante e a estudantA brasileiros
só servem para prestar vestibular, para mais nada. E
tomar bomba, o que é mais triste. Nossos meninos e
jovens leem (quando leem), mas não compreendem o
que leram. Estamos na rabeira do mundo, dona Dilma.
Acorde! Digo isto com conhecimento de causa porque
domino o assunto. Fui a vida toda professora regente
da escola pública mineira, por opção política e ideológica, apesar da humilhação a que Minas submete seus
professores. A educação de Minas é uma vergonha,
a senhora é mineira (é?), sabe disto tanto quanto eu.
Meu contracheque conﬁrma o que estou informando.
Seu presente para as mães miseráveis seria muito
mais aplaudido se anunciasse apenas duas decisões:
um programa nacional de planejamento familiar a partir do seu exemplo, como mãe de uma única ﬁlha, e
uma escola de um turno só, de doze horas. Não sabe
como fazer isto? Eu ajudo. Releia Josué de Castro, A
GEOGRAFIA DA FOME. Releia Anísio Teixeira. Releia
tudo de Darcy Ribeiro. Revisite os governos gaúcho e
ﬂuminense de seu meio-conterrâneo e companheiro
de PDT, Leonel Brizola. Convide o senador Cristovam
Buarque para um café-amigo, mesmo que a Casa Civil
torça o nariz. Ele tem o mapa da mina.
A senhora se lembra dos CIEPs? É disto que o
Brasil precisa. De escola em tempo integral, igual para
as crianças e adolescentes de todas as camadas, miseráveis ou milionárias. Escola com quatro refeições
diárias, escova de dente e banho. E aulas objetivas,
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evidentemente. Com biblioteca, auditório e natação.
Com um jardim bem cuidado, sombreado, prazeroso.
Com uma baita horta, para aprendizado dos alunos e
abastecimento da cantina. Escola adequada para os de
zero a seis, para estudantes de ensino fundamental e
para os de ensino médio, em instalações individuais para
um máximo de quinhentos alunos por prédio. Escola no
bairro, virando a esquina de casa. De zero a dezessete anos. Dê um pulinho na Finlândia, dona Dilma. No
aerolula dá pra chegar num piscar de olhos. Vá até lá
ver como se gerencia a educação pública com responsabilidade e resultado. Enquanto os ﬁnlandeses amam
a escola, os brasileiros a depredam. Lá eles permanecem. Aqui a evasão é exorbitante. Educação custa
caro? Depende do ponto de vista de quem analisa. Só
que educação não é despesa. É investimento. E tem
que ser feita por qualquer gestor minimamente sério
e minimamente inteligente. Povo educado se alimenta corretamente, adoece menos, ganha mais, recolhe
mais imposto para as burras dos governos. Vale a pena
investir mais em educação do que em caridade, pelo
menos assim penso eu, materialista convicta. Só que
tem um detalhe: povo educado deixa de ser eleitor de
cabresto e aí é que a porca torce o rabo.
Antes que eu me esqueça e para ser bem clara:
planejamento familiar não tem nada a ver com controle de natalidade. Aliás, é a única medida capaz de
evitar a legalização do controle de natalidade, que é
uma medida indesejável, apesar de alguns países precisarem recorrer a ela. Uberlândia, inspirada na lei de
Cascavel, Paraná, aprovou, em novembro de 1992, a
lei do planejamento familiar. Nossa cidade foi a segunda do Brasil a tomar esta iniciativa, antecipando-se ao
SUS. Eu, vereadora à época, fui a autora da mesma
e declaro isto sem nenhuma vaidade, apenas para a
senhora saber com quem está falando.
Sra. PresidentA, mesmo não tendo votado na senhora, torço pelo sucesso do seu governo como mulher
e como cidadã. Mas a maior torcida é para que não lhe
falte discernimento, saúde nem coragem para empunhar
o chicote e bater forte, se for preciso. A primeira chibatada é o seu veto a este Código Florestal, que ainda
está muito ruim, precisado de muito amadurecimento
e aprendizado. O planeta terra é muito mais importante
do que o lucro do agronegócio e a histeria da reforma
agrária bandoleira que vocês estão promovendo. Sou
fazendeira e ao mesmo tempo educadora ambiental.
Exatamente por isto não perco a sensatez. Deixe o
Congresso pensar um pouco mais, aﬁnal, pensar não
dói e eles estão em Brasília, bem instalados e bem remunerados, para isto mesmo. E acautele-se durante o
processo eleitoral que se aproxima. Pega mal quando
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um político usa a máquina para beneﬁciar seu partido
e sua base aliada. Outros usaram? E daí? A senhora
não é “os outros”. A senhora á a senhora, eleita pelo
povo brasileiro para ser a presidentA do Brasil, e não
a presidentA de um partidinho de aluguel, qualquer.
Se conselho fosse bom a gente não dava, vendia. Sei disto, é claro. Assim mesmo vou aconselhá-la
a pedir desculpas às outras mães excluídas do seu
presente: as mães da classe média baixa, da classe
média média, da classe média alta, e da classe dominante, sabe por quê? Porque somos nós, com marido
ou sem marido, que, junto com os homens produtivos,
geradores de empregos, pagadores de impostos, sustentamos a carruagem milionária e a corte perdulária
do seu governo tendencioso, refém do PT e da base
aliada oportunista e voraz.
A senhora, conﬁnada no seu palácio, conhece
ao vivo os beneﬁciários do programa BOLSA-FAMÍLIA? Os muitos que eu conheço se recusam a aceitar
qualquer trabalho de carteira assinada, por medo de
perder o benefício. Estou ﬁrmemente convencida de
que este novo programa, BRASIL CARINHOSO, além
de não solucionar o problema de ninguém, ainda terá
o condão de produzir uma casta inoperante, parasita
social, sem qualiﬁcação proﬁssional, que não levará
nosso País a lugar nenhum. E, o que é mais grave,
com o excesso de propaganda institucional feita incessantemente pelo governo petista na última década,
o Brasil está na mira dos desempregados do mundo
inteiro, a maioria qualiﬁcada, que entrarão por todas
as portas e ocuparão todos os empregos disponíveis,
se contentando até mesmo com a informalidade. E aí
os brasileiros e brasileiras vão ﬁcar chupando prego,
entregues ao deus-dará, na ociosidade que os levará
à delinquência e às drogas.
Quem cala, consente. Eu não me calo. Aos setenta e quatro anos, o que eu mais queria era poder
envelhecer despreocupada, apesar da pancadaria de
1964. Isto não está sendo possível. Apesar de ter lutado a vida toda para criar meus cinco ﬁlhos, de ter
educado milhares de alunos na rede pública, o País
que eu vou legar aos meus descendentes ainda está
na estaca zero, com uma legislação que deu a todos
a obrigação de votar e o direito de ser votado, mas
gostou da sacanagem de manter a maioria silenciosa
no ostracismo social, desprecisada e desinteressada
de enfrentar o desaﬁo de lutar por um lugar ao sol, de
ganhar o pão com o suor do seu rosto. Sem dignidade, mas com um título de eleitor na mão, pronto para
depositar um voto na urna, a favor do político paizão/
mãezona que lhe dá alguma coisa. Dar o peixe, ao invés de ensinar a pescar, esta foi a escolha de vocês.
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A senhora não pediu minha opinião, mas vai mandar a fatura para eu pagar. Vai. Tomou esta decisão
sem me consultar. Num país com taxa de crescimento
industrial abaixo de zero, eu, agropecuarista, burro de
carga brasileiro, me dou o direito de pensar em voz
alta e o dever de me colocar publicamente contra este
cafuné na cabeça dos miseráveis.
Vocês não chegaram ao poder agora. Já faz nove
anos, pense bem! Torraram uma grana preta com o
FOME ZERO, o bolsa-escola, o bolsa-família, o vale-gás, as ONGs fajutas e outras esmolas que tais. Esta
sangria nos cofres públicos não salvou ninguém? Não
refrescou niente? Gostaria que a senhora me mandasse o mapeamento do Brasil miserável e uma cópia dos
estudos feitos para avaliar o quantitativo de miseráveis
apurado pelo Palácio do Planalto antes do anúncio do
BRASIL CARINHOSO. Quero fazer uma continha de
multiplicar e outra de dividir, só para saber qual a parte
que me toca nesta chamada de capital. Democracia é
isto, minha cara. Transparência. Não ofende. Não dói.
Ah, antes que eu me esqueça, a palavra certa é
PRESIDENTE. Não sou impertinente nem desrespeitosa, sou apenas professora de latim, francês e português. Por favor, corrija esta informação.
Se eu mandar esta correspondência pelo correio,
talvez ela pare na Casa Civil ou nas mãos de algum
assessor censor e a senhora nunca saberá que desagradou alguém em algum lugar. Então vai pela internet.
Com pessoas públicas a gente fala publicamente para
que alguém, ciente, discorde ou concorde. O contraditório é muito saudável.
Não gostei e desaprovo o BRASIL CARINHOSO.
Até o nome me incomoda. R$2,00 (dois reais) por dia
para cada familiar de quem tem em casa uma criança
de zero a seis anos, é uma esmolinha bem insigniﬁcante, bem insultuosa, não é não, dona Dilma? Carinho de
presidentE da república do Brasil neste momento, no
meu conceito, é uma campanha institucional a favor
da vasectomia e da laqueadura em quem já produziu
dois ﬁlhos. É mais creche institucional e laica. Mais
escola pública e laica em tempo integral com quatro
refeições diárias. É professor dentro da sala de aula, do
laboratório, competente e bem remunerado. É ensino
proﬁssionalizante e gente capacitada para o mercado
de trabalho. PAÍS RICO É PAÍS QUE ESTUDA E TRABALHA. Vamos mudar o slogan, dona Dilma Rousseff?
Eu podia vociferar contra os descalabros do poder
público, fazer da corrupção escandalosa o meu assunto
para esta catilinária. Mas não. Preﬁro me ocupar de algo
mais grave, muitíssimo mais grave, que é um desvio
de conduta de líderes políticos desonestos, chamado
populismo, utilizado para destruir a dignidade da massa
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ignara. Aliciar as classes sociais menos favorecidas é
indecente e profundamente desonesto. Eles são ingênuos, pobres de espírito, analfabetos, excluídos? Os
miseráveis são. Mas votam, como qualquer cidadão
produtivo, pagador de impostos. Esta é a jogada. Suja.
A televisão mostra ininterruptamente imagens de
desespero social. Neste momento em todos os países,
pobres, emergentes ou ricos, a população luta, grita,
protesta, mata, morre, reivindicando oportunidade de
trabalho. Enquanto isto, aqui no País das Maravilhas,
a presidente risonha e ricamente produzida anuncia
um programa de estímulo à vagabundagem. Estamos
na contramão da História, dona Dilma!
Pode ter certeza de que a senhora conseguiu
agredir a inteligência da minoria de brasileiros e brasileiras que mourejam dia após dia para sustentar a
máquina extraviada do governo petista.
Último lembrete: a pobreza é uma conseqüência
da esmola. Corta a esmola que a pobreza acaba, como
dois mais dois são quatro.
Não me leve a mal por este protesto público. Tenho obrigação de protestar, sabe por quê? Porque, de
cada delírio seu, quem paga a conta sou eu.
Atenciosamente, – Martha de Freitas Azevedo
Pannunzio, Fazenda Água Limpa, Uberlândia, em
16-05-2012, marthapannunzio@hotmail.com CPF nº
394172806-78.
*CONSTITUIÇÃO FEDERAL
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:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;
....................................................................................
JUIZ QUE DEIXOU CASO CACHOEIRA REVELA
QUE FOI AMEAÇADO DE MORTE
O juiz federal Paulo Augusto Moreira Lima, que
comandava a Operação Monte Carlo e pediu afastamento do caso, relata que sofreu ameaças de mortes
e revela que homicídios podem ter sido cometidos
por integrantes do esquema do bicheiro Carlinhos
Cachoeira. Em ofício encaminhado no último dia 13
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ao corregedor-geral do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, Carlos Olavo, o juiz federal aﬁrma não ter
mais condições de permanecer no caso por estar em
“situação de extrema exposição junto à criminalidade
do Estado de Goiás”. As informações são do jornal O
Estado de S.Paulo.
No documento, o juiz relata que segue esquema rígido de segurança por recomendação da Polícia
Federal, mas revela que sua família foi recentemente
abordada por policiais e diz que foi alertado da possibilidade de sofrer represálias nos próximos meses.
“Minha família, em sua própria residência, foi procurada
por policiais que gostariam de conversar a respeito do
processo atinente a Operação Monte Carlo, em nítida ameaça velada, visto que mostraram que sabem
quem são meus familiares e onde moram”, diz no documento. Em setembro, Lima aﬁrma que tirará os três
meses de férias que teria acumulado e sairá do País
por “questões de segurança”.
Carlinhos Cachoeira
Acusado de comandar a exploração do jogo ilegal em Goiás, Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos
Cachoeira, foi preso na Operação Monte Carlo, da
Polícia Federal, em 29 de fevereiro de 2012, oito anos
após a divulgação de um vídeo em que Waldomiro
Diniz, assessor do então ministro da Casa Civil, José
Dirceu, lhe pedia propina. O escândalo culminou na
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Bingos
e na revelação do suposto esquema de pagamento de
parlamentares que ﬁcou conhecido como mensalão.
Escutas telefônicas realizadas durante a investigação da PF apontaram contatos entre Cachoeira e
o senador democrata Demóstenes Torres (GO). Ele
reagiu dizendo que a violação do seu sigilo telefônico
não havia obedecido a critérios legais.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.
Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos brasileiros que nos ouvem pela Rádio Senado e que nos
veem pela TV Senado, volto a esta tribuna para falar
das ameaças que vêm sofrendo aqueles operadores
do Direito que tratam do caso Monte Carlo, que resultou na chamada CPI do Cachoeira.
Gabriel García Márquez tem um livro chamado
A crônica de uma morte anunciada. Nesse livro, ele
conta a história de um personagem que todos sabem
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que vai morrer, mas ninguém toma conta para que
ele ﬁque vivo.
A história desse juiz, Sr. Presidente, repete a mesma história da Drª Patrícia Acioli, no Rio de Janeiro.
Ela pediu segurança ao Tribunal, e este não honrou
essa magistrada, essa cidadã brasileira com segurança. Depois, vimos a morte dessa servidora pública no
Estado do Rio de Janeiro.
O Dr. Paulo Moreira Lima, no dia 13 de junho, endereça um ofício à Corregedoria do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, à Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e dá conta, Sr. Presidente,
de sua situação hoje no Estado de Goiás. Em um dos
tópicos do seu ofício, ele diz o seguinte: “Atualmente,
conduzo o processo envolvendo a denominada Operação Monte Carlo”. Repito: essa operação resultou
na famosa CPI do Cachoeira. Muitos não querem que
o Fernando Cavendish nela seja ouvido.
O juiz diz o seguinte: “Foram denunciados 79
réus, sendo 35 policiais integrantes da Polícia Federal,
da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado de Goiás.
Ainda há respondendo processo, com prisão preventiva, sete pessoas”. O juiz continua:
“Determinei o afastamento das funções
de todos os policiais. Em razão disso, não vem
sendo feita pela diretoria do Foro qualquer
designação para que este Magistrado possa
substituir Varas do interior, uma vez que as
Varas do interior de Goiás não têm condições
de dar segurança a este Magistrado, a este
servidor público federal.”
O Dr. Paulo continua: “O Ministério Público Federal requereu ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
instauração de procedimento para garantir minha segurança”. O Magistrado diz isto e assina: “O Ministério
Público Federal requereu ao Conselho Nacional de Justiça que esse órgão dê segurança a este Magistrado”.
O CNJ mandou até Goiás um juiz auxiliar.
E o juiz Paulo continua:
“Por orientação do Departamento de Polícia Federal, venho seguindo rígido protocolo,
segundo o qual não devo frequentar bares,
restaurantes e outros. Além disso, coloco-me
sob algumas restrições. Atualmente, não tenho feito mais nada além de trabalhar e ﬁcar
em casa, não podendo desfrutar de qualquer
momento de repouso ou lazer.”
O Magistrado assim diz e continua: “Minha família, em sua residência, foi procurada por policiais que
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gostariam de conversar a respeito do processo atinente
à Operação Monte Carlo”.
Vejamos a cara de pau de policiais que procuram
um juiz federal para conversar sobre um processo em
que o juiz federal afastou 37 policiais!
O Juiz continua: “Pelo que se tem informado até
o presente momento, existem crimes de homicídio,
provavelmente praticados a mando da organização
que vem sendo processada nessa chamada operação Monte Carlo”.
E o juiz assim prossegue:

“Por que você foi tão dura comigo? Estão
errados! Eu vou provar, no curso do processo, que, no que diz respeito à minha pessoa,
tudo é ilusão, nada é verdade. Talvez, eu me
apresente. Mas quero dizer que você foi dura
comigo. Por pouco, não destruiu minha família.
Meu trabalho lícito, você quase o liquidou. Pois
bem, diga-me por que não pegaram quem ganha dinheiro com estas porcarias de jogos e
aﬁns, Júlio César Ramos, Sebastião Almeida
Ramos [e aí relaciona outras pessoas].”

“Infelizmente, Excelência [refere-se ao
Presidente do TRF da 1ª Região], Goiânia é
uma cidade pequena, onde todos se conhecem
e terei que conviver com as consequências da
Operação Monte Carlo e dessas outras operações por muito tempo, principalmente porque
nasci em Goiânia e fui criado neste Município.
Conforme conversado com três delegados da Polícia Federal, responsável pela área
de segurança, a situação mais crítica para minha segurança ocorreria no semestre que vem,
quando poderá ocorrer alguma represália pela
atuação neste processo.
Em fevereiro de 2012, requeri a esta Corregedoria autorização para uso de veículo blindado desta seção judiciária federal.
Informo a V. Exª que formulei requerimento de férias com cumulação de três períodos a serem gozados a partir de setembro
do corrente ano, por questões de segurança,
haja vista a necessidade de me ausentar do
País pelo período. Por ocasião do pedido de
cumulação dos períodos de férias, encaminhei à Corregedoria parte dos documentos
que comprovam a situação que ora exponho.”

Esse cidadão – temos de chamar, inclusive, os
criminosos que ameaçam procuradores da República
e juízes federais de cidadãos – conclui assim: “Tudo
bem, sei que vão saber quem sou. Não sou burro, sou
preparado, inteligente e capaz”.
A Drª Léa Batista tomou as providências que o
cargo a ela determina. Quais? Comunicou o ocorrido
a S. Exª o Procurador-Geral da República, dando conta dessa ameaça velada do crime organizado a um
membro do Ministério Público Federal e a um membro
da Magistratura.
Senhores, estamos aqui a tratar de uma organização criminosa da qual fazem parte policiais federais,
policiais militares, policiais civis, parlamentares, governadores – quem sabe? –, grandes empresários da República, e dois servidores do Estado estão ameaçados.
Senador Moka, que preside esta sessão, quando
um servidor público federal é ameaçado, é a própria
existência do Estado que está a perecer, porque, naquele instante, aquele juiz federal, aqueles policiais
federais, aqueles membros do Ministério Público estão
ali representando parcela da soberania do Estado. Não
podemos permitir que o crime organizado se adone da
Administração Pública.
E o que nós fazemos, Sr. Presidente? Nós não
fazemos nada, nós ﬁcamos em silêncio diante dessa
verdadeira máﬁa, no sentido técnico-jurídico do termo, que se adona da Administração Pública. E nós
faremos o quê?
Para minha honra, concedo um aparte ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador Pedro Taques, é certo que, na história do Judiciário brasileiro, esta não é a primeira vez que um magistrado é ameaçado por organizações criminosas. V.
Exª lembrou muito bem a juíza Patrícia Acioli, que se
tornou um símbolo do Judiciário brasileiro em razão
das ameaças que sofreu e que culminaram no seu assassinato. As ameaças se consumaram em morte, em
assassinato, partindo de organizações criminosas no

Qual é essa situação, Senador Alvaro? Qual é essa
situação, Senador Mozarildo? V. Exª é pai de um magistrado. Essa situação é de ameaça à vida de um
magistrado.
Aí o Juiz pede o afastamento da 11ª Vara de
Goiás. Ele pediu o afastamento, e o Tribunal Regional
Federal o designou para a 12ª Vara.
No Ministério Público Federal, em Goiás, dois
Procuradores da República conduziram a investigação
que resultou na Operação Monte Carlo: o Dr. Daniel
Salgado e a Drª Léa Batista. A Drª Léa, agora, no dia
13, recebeu o seguinte e-mail na máquina que utiliza
na Procuradoria da República:
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Rio de Janeiro. Agora, estamos diante de outro fato,
que é uma repetição. Há, portanto, esse precedente
recente, que, quem sabe, poderá alertar a autoridade
responsável. Talvez, Senador Pedro Taques, caiba ao
Ministro da Justiça determinar que se investiguem de
forma eﬁciente essas ameaças ao Juiz. Imagino que a
responsabilidade do Ministério da Justiça, nesta hora,
seja, além da proteção evidentemente aos juízes e a
suas famílias, a de determinar que uma investigação
rigorosa se faça, para tentar alcançar os responsáveis
por essas ameaças. Conforme o Juiz diz, essas ameaças, veladas ou não, existem e, portanto, devem ser
investigadas. E quem sabe, Senador Pedro Taques,
possamos também, por meio dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, contribuir para que o Governo, pela
Polícia Federal, determine uma investigação rigorosa
para alcançar os responsáveis por essas ameaças?
Essas ameaças acabaram atemorizando o Juiz, que
estava no caso já há algum tempo. Isso, certamente,
é um prejuízo, porque já assume outro juiz, que é colocado sob suspeição, em razão de uma relação de
amizade com um dos integrantes do esquema de Cachoeira. Portanto, parabéns a V. Exª pelo pronunciamento, sempre oportuno! Como sempre, escolhe bem
o momento adequado para o pronunciamento. Vamos
juntos, nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, estimular o Ministério da Justiça a determinar a imediata
investigação.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Alvaro.
Concedo o aparte a S. Exª o Senador Humberto Costa.
O Sr. Humberto Costa (Bloco/PT – PE) – Senador Pedro Taques, quero me associar integralmente
ao pronunciamento de V. Exª, não sem antes aqui me
referir, de maneira respeitosa e elogiosa, à postura
que V. Exª assumiu ontem no Conselho de Ética ao
analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal no
que concerne ao andamento do processo disciplinar
a que responde o Senador Demóstenes Torres, bem
como ao pronunciamento de V. Exª no plenário tratando
do voto de um desembargador integrante do TRF da
1ª Região que votou, felizmente, isoladamente, pela
anulação das provas das operações que permitiram o
desmonte do esquema do Sr. Cachoeira. Hoje, V. Exª
traz outro assunto da mais absoluta relevância, que é
a existência de ameaças tanto ao juiz que preside um
dos inquéritos quanto a integrantes do Ministério Público que patrocinaram essas causas. Portanto, quero
aqui também me associar à preocupação de V. Exª e
dizer que, num País onde há democracia plena, não é
aceitável que um servidor público não possa exercer
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seu papel por conta de ameaças à sua integridade física, psicológica e moral e à de suas famílias. Então,
quero me associar a V. Exª na cobrança das autoridades
para a garantia das condições para que não apenas
esse Magistrado ou essa Procuradora possam exercer
sua função, como também todos aqueles que militam
nessa área. Parabéns!
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Humberto Costa. Sua fala traz
luzes ao que eu aqui vim falar nesta tarde.
Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que, no instante em que permitirmos que um servidor público –
não interessa o cargo que ocupe, não interessa se é
Senador, trabalhador ou operário, não interessa quem
seja – venha a ser ameaçado em razão do exercício
de suas funções, nós, nesta Casa, não teremos mais
razões de existir, porque não haverá mais o Estado
democrático de direito.
Imaginem o cidadão cumprindo o seu papel. O
Juiz federal não pode sair de casa. O Juiz federal requer ao Tribunal a utilização de carro blindado. O Juiz
federal requer a utilização de escolta da Polícia Federal.
O Juiz federal não aguenta mais a pressão, pede para
sair do processo! Não conseguiram afastar o processo do Juiz, mas, agora, conseguem afastar o Juiz do
processo! O Juiz pede para fazer curso fora do Brasil.
Este País é a Colômbia daqueles momentos terríveis? Este País é a Itália, em que a máﬁa mata juízes?
Será que, daqui a pouco, vão ameaçar Senadores que
estão conduzindo a CPMI? Será que vão ameaçar o
relator no processo do Conselho de Ética? Será que
seremos ameaçados em razão disso?
Nós não podemos ﬁcar em silêncio. E tenho absoluta certeza e compreensão de que o Judiciário
brasileiro e o Ministério Público brasileiro não vão se
quedar diante de acontecimentos como esse.
Já vou conceder um aparte ao Senador Mozarildo
Cavalcanti e, depois, ao Senador Vital do Rêgo, após
dizer que o Dr. Tourinho, em um dos seus despachos
na semana passada, Senador Humberto Costa, disse
o seguinte:
“Na semana passada, numa das sessões da 3ª Turma, o Desembargador Tourinho
Neto criticou o desempenho do Juiz Moreira
Lima [esse mesmo Magistrado] e até ameaçou acolher o pedido de suspeição formulado
contra ele pelos advogados da organização
do Cachoeira. Em tom de deboche, Tourinho
Neto disse que o juiz estava prestes a ‘pular
o corguinho’.”
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Dr. Tourinho Neto, “pular o corguinho”? Essa é
uma expressão que um Desembargador deve usar
diante de um Juiz de 1º Grau de Jurisdição? Alguns
desembargadores vivem na ilha da fantasia, acreditando, em seus nababescos gabinetes em Brasília, que o
crime organizado não existe. E são aqueles mesmos
gabinetes a que ﬁz referência ontem, todos enfeitados com a bandeira do seu Estado. Bonito! “Pular o
corguinho”? Nós não podemos pular esse corguinho,
porque os canalhas estão a buscar solapar os princípios da República!
Para minha honra, passo a palavra ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR)
– Senador Pedro Taques, V. Exª tem abordado, com
muita isenção e com muita coragem, temas dos quais
muita gente se esquiva ou não pode abordar. Felizmente, este Senado aprovou há pouco tempo aquela
lei que permite que somente colegiado investigue organizações criminosas. Realmente, um juiz, sozinho,
investigar organização criminosa é uma temeridade.
E falo isso não porque sou pai de dois magistrados,
mas porque a prática nós a estamos vendo toda hora.
Se o povo já acha que a Justiça é lenta e que justiça
só se faz contra os pobres, se ainda se chega ao ponto de que o magistrado não pode investigar, estamos
chegando ao ﬁm do mundo. Então, quero solidarizar-me com o pronunciamento de V. Exª e dizer que, de
fato, isso é muito temerário. Inclusive, quero registrar
que minha ﬁlha que é magistrada saiu de férias e teve
a casa dela arrombada. “Ah, pode ser uma coincidência!” Evidentemente, pode ser uma coincidência, mas
também pode ser um recado, porque, incrivelmente,
nada foi levado. Então, é muito importante que nós, do
Legislativo, possamos dar garantias a que o Judiciário, de fato, funcione e possamos ﬁscalizar o funcionamento e o comportamento de determinados membros
do Judiciário.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Mozarildo.
Passo a palavra ao Senador Vital do Rêgo e, logo
depois, ao Senador Romero Jucá.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Prezado Senador Pedro Taques, em rápidas palavras,
eu queria apenas manifestar minha solidariedade ao
pronunciamento de V. Exª, que tem sido, na Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, o Senador espelho do
plenário, das Comissões, do Parlamento, de um modo
geral. É um Senador exemplar e correto nas suas posturas, ﬁrme, que tem nos ajudado muito na condução
dos nossos trabalhos. V. Exª faz esse discurso, essa
proclamação pela independência e altivez do Poder Ju-
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diciário, destacando o papel da Magistratura nacional e
sua necessária independência. Cita a situação desse
magistrado que teve de se ausentar desse processo
e da Vara por força de pressões exógenas. E precisamos saber quais são essas pressões, precisamos
identiﬁcá-las. S. Exª o magistrado precisa colaborar
com o País e identiﬁcar efetivamente essas pressões,
para que possamos, como Poder constituído, ir ao encontro dessas pressões e saneá-las. Por isso, mais do
que se veste de importância o papel que estamos hoje
executando à frente da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito. Fica esse pronunciamento de V. Exª no
Senado como um gesto de desagravo à Magistratura
nacional e ao Poder Judiciário pátrio.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Senador Vital. Quero cumprimentá-lo pela
Presidência da CPI e dizer que os canalhas envelhecem, que a súcia de vagabundos querem se adonar
da República e que nós não podemos permitir isso.
Concedo um aparte ao Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Senador Pedro Taques, quero somar ao pronunciamento de
V. Exª a minha voz no sentido exatamente de corroborar
todas as ações e todo o posicionamento político do País
para proteger os servidores públicos, principalmente
os do Judiciário, que exercem seu papel. Quero lembrar que, há dias, aprovamos uma lei aqui, exatamente
para enfrentar organizações criminosas no processo
de julgamento dos juízes sem rosto, exatamente montando uma estrutura que dá mais proteção aos juízes.
Temos de avançar nas legislações. Então, é importante
essa relação de apoio, de conclamação da sociedade
que V. Exª faz. Eu gostaria de me colocar também à
disposição, dizendo que estaremos sempre ﬁrmes no
sentido de darmos os instrumentos necessários para
que a justiça seja cumprida no nosso País e para que
esses criminosos possam ser enfrentados efetivamente com rigor, com perseverança e com ação pública
coerente, dando o direito de defesa a todos, é claro. V.
Exª falou que todos têm de ser chamados de cidadãos
até serem condenados efetivamente e serem punidos.
Mas, efetivamente, é preciso haver uma lei dura, uma
lei que proteja a sociedade. Quero parabenizar V. Exª
por esse pronunciamento.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito
obrigado, Senador Romero. Conheço o trabalho de V.
Exª nesse projeto de lei importantíssimo para o combate ao crime organizado no Brasil e para a proteção
dos magistrados.
Sr. Presidente, muito obrigado por sua fala.
Quero encerrar meu pronunciamento, fazendo um
pedido: que nós todos possamos velar, que nós todos
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possamos ﬁcar atentos. Magistrados brasileiros em
primeiro grau de jurisdição, aqueles que se encontram
nas mais longínquas paragens deste País, membros
do Ministério Público e policiais estão colocando suas
vidas em risco de morte. E, em Brasília, não estamos
ouvindo isso. Nós ouviremos apenas o choro daqueles
que morrem, daqueles que tombam diante do crime
organizado.
Não podemos permitir que o magistrado Paulo
Moreira Lima e os dois procuradores da República Léa
Batista e Daniel Salgado sejam, daqui a algum tempo,
nomes de estradas, de monumentos, de edifícios. Que
eles possam continuar a exercer sua atribuição, como
determina a Constituição da República!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, eu solicitaria a palavra pela Liderança
do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª tem a palavra, pela Liderança
do PMDB, Senador Romero Jucá.
Senador Pedro Taques, eu queria me colocar à
disposição de V. Exª no encaminhamento do que V.
Exª julgar necessário. A Mesa se coloca à disposição
de V. Exª.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, serei breve, mas pedi a palavra – quero saudar a todos que nos acompanham pela
Rádio Senado, pela TV Senado, pelas redes sociais
– para fazer um registro; aliás, dois registros que dizem respeito ao mesmo encontro, mas que considero
importantes, pelo posicionamento do Governo brasileiro, pelo posicionamento da Presidenta Dilma no
encontro do G-20, que ocorreu no México, na cidade
de Los Cabos.
Vimos os Brics – grupo de países formado pelo
Brasil, pela Rússia, pela Índia, pela China e pela África
do Sul – tomarem dois posicionamentos que considero
importantes na área econômica mundial. O primeiro
deles, a decisão de colaborar no sentido de ampliar o
fundo do FMI para aporte de recursos, formando um
colchão anticrise. Os Brics, os governos dos cinco países em desenvolvimento deﬁniram que vão aumentar
sua colaboração no fundo do FMI, exatamente conﬁando, inclusive, na própria reformulação que será feita no
FMI, aumentando a participação desses países na sua
composição. Mas deverá ser alocado algo em torno de
US$70 bilhões, exatamente para ampliar esse fundo,
que procura dar condições de o mundo superar a crise
que está instalada, principalmente na União Europeia.
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Os Brics também discutiram a fórmula de sair da
crise mundial, e todos os cinco países defenderam a
recuperação do crescimento econômico como fórmula
efetiva de gerar empregos, de gerar atividade econômica e de fazer com que o mundo possa voltar a crescer.
A política recessiva defendida por alguns países
não deve ser o caminho único para que o mundo retome
o seu processo de crescimento. E a Presidenta Dilma
defendeu isso com muita tranquilidade, com muita ﬁrmeza. Já havia falado nisso quando esteve na Europa, em
outros eventos, e voltou, em Los Cabos, lá no México,
a defender esse posicionamento, que é um posicionamento do Brasil e que deu certo no País. Portanto, a
Presidenta Dilma quando fala, fala dando um exemplo
concreto, de resultado positivo, que fez com que o Brasil
fosse o primeiro País a sair da crise de 2008 e de 2009.
Portanto, o primeiro registro que eu gostaria de
fazer era exatamente esse de que os países do Brics
vão injetar recursos no fundo do FMI, exatamente para
colaborar, participar e, mais que isso, ajudar no debate e ter condições de inﬂuenciar, para que tenhamos
condição de uma retomada do crescimento econômico
no cenário mundial.
O outro registro que eu gostaria de fazer também
diz respeito ao encontro de Los Cabos, no México, e
diz respeito também ao encontro do Brics: o Ministro
Guido Mantega anunciou que os países do Brics vão
criar um colchão cambial anticrise, exatamente nos
moldes do que já tem a Ásia, no sentido de ter com o
Brasil, com a China, com a Rússia, com a Índia e com
a África do Sul a condição de que suas reservas internacionais, algo em torno de US$4,5 trilhões, possam
servir de garantia para o crédito e para o fortalecimento
e sustentabilidade da ação econômica desses países.
Então, é uma medida também extremamente importante, que mostra não só a união dos países em
desenvolvimento, mas a perspectiva de fortalecimento
desses países, criando esse colchão cambial anticrise, exatamente para continuar a incentivar a criação
de empregos, atividade econômica e as exportações.
Eram esses os dois registros que eu gostaria de
fazer, Sr. Presidente.
Peço a transcrição das matérias: “Países do Brics
criam colchão cambial anticrise” e “Emergentes vão
injetar US$70 bilhões no FMI”.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido regimentalmente.
A Presidência designa o Deputado Nelson Marquezelli, como membro titular, em substituição ao Deputado Jovair Arantes, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
570, de 2012, conforme Ofício nº 233, de 2012, da
Liderança do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), na
Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 233/2012
Brasília, 19 de junho de 2012
Assunto: Indicação para Relator da Medida Provisória nº 570
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado
Nelson Marquezelli PTB/GO, na qualidade de Titular
e em substituição ao Senhor Deputado Jovair Arantes
PTB/GO, para a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 570,
adotada em 14 de maio de 2012 e publicada no dia 15
do mesmo mês e ano, que “Altera a Lei nº 10.836, de
9 de janeiro de 2004: dispõe sobre o apoio ﬁnanceiro
da União aos Municípios e ao Distrito Federal para
ampliação da oferta da educação infantil; e dá outras
providências”.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência, protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Antônio Brito, Vice-Líder no exercício da Liderança do PTB.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Só um minuto.
A Presidência também quer atender à solicitação
de transcrição do documento, feita pelo Senador Alvaro
Dias, que será atendido na forma do Regimento Interno.
V. Exª tem a palavra, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, apenas para registrar a presença,
nesta tarde, em plenário, do Sr. Isnel Leite de Almeida,
do Sr. Fernando Toledo, do Sr. Eron Cabral e do Sr. Ilídio Gonçalves dos Santos. O Sr. Ilídio é Presidente da
Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores; e o Sr. Isnel Leite de
Almeida é o representante, no Estado, dessa federação.
Vieram a Brasília para tratarmos dos impostos
aplicáveis na aquisição de veículos automotivos usados.
Apenas isso, Sr. Presidente.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência deseja boas-vindas
àqueles que estão visitando hoje o plenário do Senado.
Com a palavra, o Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos aqueles que nos assistem e nos ouvem pela TV Senado e
Rádio Senado, nesse ﬁnal de semana nós tivemos a
Primeira Conferência de Cúpula de Legisladores sobre a questão de meio ambiente, no Rio de Janeiro.
Foram mais de 80 parlamentos representados, mais
de 30 presidentes desses parlamentos e mais de 200
parlamentares que se ﬁzeram presentes.
Vou ler aqui parte de meu pronunciamento de
abertura, em que eu disse:
“Este é um encontro que pretende tornar-se um
marco e uma referência para o desaﬁo de concretizar,
em cada nação, em todos os pontos do Planeta, as
diversas agendas que há 20 anos vem sendo estruturadas a partir dos princípios estabelecidos na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, mais conhecida como Rio-92.
Naquela ocasião, representantes de quase todos
os países do mundo – pertencentes não somente aos
extratos governamentais, mas também a faixas mais
amplas das diversas comunidades internacionais –
conseguiram revolucionar a discussão sobre o desenvolvimento sustentável e o imperativo de reverter
o processo de degradação ambiental global.
Decorridas duas décadas, trazemos para esta
Cúpula um objetivo igualmente revolucionário: integrar a esse movimento transnacional a capacidade
de liderança dos parlamentos, utilizando seu poder,
suas competências e suas funções na administração
do Estado como alavanca de internalização e de estabilização institucional, em cada país, dos consensos
mundiais relativos ao meio ambiente.
É expressivo o rol das realizações resultantes da
Rio-92. Mas é também expressiva a necessidade de
promover avanços mais profundos e mais sistemáticos
em determinados temas, em determinadas regiões e
junto a determinados setores de atividade ainda pouco
engajados, ainda pouco comprometidos com um esforço cujo objetivo ﬁnal, para ser bem sucedido, haverá
de ser universal.
É aí, precisamente, que a atuação dos parlamentos se torna única e insubstituível.
Inicialmente, quando o parlamento promove o
aprimoramento das legislações nacionais para que
reﬂitam com integridade – em nível local, respeitando
as especiﬁcidades que caracterizam o ordenamento
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jurídico de cada país – os sucessivos consensos globais que estejam ou venham a ser construídos em
matéria ambiental.
Também, quando incorporam à rotina dos seus
sistemas próprios de ﬁscalização e de controle o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação dos processos e dos resultados das políticas públicas voltadas
ao meio ambiente, legitimando-as como verdadeiros
focos geradores de sentido da atuação estatal.
Quando, da mesma forma, aplicam o princípio da
sustentabilidade como geratriz de valor, como guia indispensável ao processo de equacionamento objetivo
da agenda de desenvolvimento social, da agenda de
desenvolvimento econômico e da agenda de desenvolvimento cientíﬁco e tecnológico.
E, por ﬁm, conferem a esse conjunto de políticas o
sentido de estabilidade que cabe aos temas de Estado
e as desvinculam, na proporção adequada, das naturais
turbulências que marcam a alternância no exercício do
poder – alternância essa decerto justa, necessária e
incontornável num mundo que rapidamente amplia e
aprofunda a prática da democracia.
O convite é para que possamos, ao longo desses
poucos dias, discutir, aprimorar e estabelecer, sob a
forma de um “Protocolo de Legisladores Rio+20”, um
instrumento comum de orientação da ação parlamentar
na esfera ambiental, uma plataforma a partir da qual
se construa, no decurso do tempo, uma sólida base
de princípios comuns e convergentes de atuação parlamentar; um rico processo de troca de experiências
e de mútuo aprendizado; e, não menos importante,
um histórico cada vez mais signiﬁcativo de resultados
nesse desaﬁo que é tão crítico para o conjunto de toda
a vida neste Planeta.
Sou Parlamentar com muitos anos de atuação
no Poder Executivo. Posso aﬁrmar e reconhecer o papel fundamental dos parlamentares na construção de
uma legislação que atenda aos anseios da sociedade
e a necessidade de sermos práticos e cobrarmos a
execução de políticas no Executivo.
Em nome da Globe Brasil, que tenho a honra de
presidir, desejo que o esforço de todos nós seja recompensado, ao ﬁnal, com o nível esperado de aprendizado, de troca de experiências e de compartilhamento de
valores e de visões de mundo que cabe a um encontro do nível desta 1ª Cúpula Mundial de Legisladores.
Desejo, mais ainda, que alcancemos produzir,
na consumação de nossa jornada, um documento que
traduza, junto a nós mesmos e às nações que aqui representamos, a centralidade do tema ambiental, bem
como o renovado papel que nele vislumbramos para
o legislador.”
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Devo dizer, Sr. Presidente, que, depois de um
exaustivo debate e participação dos parlamentares
nesse primeiro encontro da Cúpula Mundial de Legisladores, nós tivemos a felicidade de ter o Senador
Rodrigo Rollemberg como relator do protocolo ﬁnal,
que conseguiu, na sua construção, fazer com que as
tendências e reivindicações de todos os parlamentares fossem devidamente equacionadas e participassem desse protocolo, que foi assinado na presença
do coordenador da Rio+20, o Subsecretário-Geral da
ONU, e que, em resumo, diz o seguinte, em termos de
comprometimento por parte dos legisladores.
Comprometemo-nos a:
– Renovar o compromisso político dos países com o
desenvolvimento sustentável, levando em consideração as três dimensões principais: o crescimento econômico, a proteção ambiental e a
justiça social;
– O princípio do não retrocesso no direito ambiental
[que é uma preocupação em relação à Rio+20];
– Fortalecer a governança para o desenvolvimento sustentável nos níveis internacional, regional e local;
– Fortalecer a resposta legislativa em nossos respectivos parlamentos para atingir os objetivos da Rio;
– Fortalecer nosso comprometimento com políticas
públicas sobre desenvolvimento sustentável e
uma economia verde inclusiva, respeitando a
soberania nacional;
-·Trazer para o centro dos debates na formulação de
políticas a redução dos riscos de desastre;
– Promover ou apoiar políticas públicas de erradicação da pobreza;
– No contexto do desenvolvimento sustentável:
– Incentivar a inclusão do capital natural nas contas
nacionais de nossos respectivos países;
– Fazer avançar legislação que integre a abordagem
do capital natural na análise de políticas e no
processo decisório;
– Desenvolver um plano de controle por parte dos
legisladores nacionais para ﬁscalizar nossos
governos e seus compromissos em relação à
Conferência do Rio, bem como na forma de eles
interagirem nos processos internacionais e com
as agências das Nações Unidas sobre o tema
do desenvolvimento sustentável, inclusive o início dos debates em nossos Legislativos, pelo
menos anualmente, para avaliar o progresso da
implementação dos objetivos da Rio+20;
– Reunir-nos, a cada dois anos, no Rio de Janeiro,
Brasil, na Cúpula Mundial de Legisladores, com
o intuito de:
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– Destacar e compartilhar as melhores práticas legislativas e
– Relatar o progresso nacional frente a cada um dos
objetivos da Cúpula Mundial de Legisladores,
em relação ao avanço da legislação e ao fortalecimento do controle;
– Debater novas estratégias internacionais para o desenvolvimento sustentável, ao passo que
Recomendamos que os governos ratiﬁquem o Protocolo de Nagoya, e
Convocamos os governos a apoiar a iniciação do processo da Cúpula de Legisladores, de modo a
reconhecê-lo no documento ﬁnal da Rio+20, bem
como a apoiar os legisladores em seus esforços
de promulgação de leis e de fortalecimento da
ﬁscalização e do controle da implementação dos
compromissos assumidos no Rio pelos governos.
Esse foi o protocolo, Sr. Presidente, que foi assinado por todos os parlamentares presentes e entregue ao Subsecretário-Geral da ONU e Coordenador
da Rio+20.
A dimensão desse processo faz com que, amanhã, mais uma vez, nós tenhamos, entre outros encontros, o do R20, que tem como chairman o Governador
Schwarzenegger, em que também a Globe se fará presente, por mim representada, para que possamos dar
continuidade e discutir, principalmente com os governadores, no sentido da consolidação e da efetivação
daquilo que está sendo devidamente debatido não só
na Rio+20, mas no mundo como um todo.
E, por ﬁm, quero agradecer minha indicação para,
ao lado dos Senadores Aloysio Alves, Roberto Requião,
Rodrigo Rollemberg e Romero Jucá, também participar da Cúpula+20, representando o Senado naquele
debate, naquela discussão, em âmbito de governo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Meu muito obrigado.
E que Deus proteja a todos.
O SR.PRESIDENTE (Waldemar Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo o Senador Cícero Lucena,
concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador
Humberto Costa.
Tem a palavra V. Exª, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores, espectadores
da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, semana
passada, mais precisamente no dia 12 de junho, foi o
Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. É extremamente triste perceber como, em pleno século XXI, ainda
são comuns os maus tratos contra as crianças e adolescentes.
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Segundo estatísticas da Organização Internacional do Trabalho, 215 milhões de crianças trabalham no
mundo, das quais 115 milhões são vítimas dos mais
perversos tipos de exploração, tais como a escravidão
e a participação em conﬂitos armados, exploração comercial com ﬁns sexuais e servidão por dívidas.
O Brasil é parceiro da Organização Internacional
do Trabalho, com a Campanha Nacional de Erradicação
do Trabalho Infantil, articulada pelo Fórum Nacional de
Erradicação do Trabalho Infantil.
Durante a semana passada, várias ações de
mobilização foram realizadas pelos Governos Federal,
estaduais, municipais, do Distrito Federal, pela sociedade civil, por organizações não governamentais e por
instituições privadas.
Com o lema “Vamos acabar com o trabalho infantil – em defesa dos direitos humanos e justiça social”, adotado mundialmente, a campanha realizada
no País focou no trabalho doméstico, urbano (que são
os praticados na rua), na agricultura e no trabalho infantil nos lixões.
No Brasil, de acordo com o IBGE, infelizmente
ainda existem cerca de 3,4 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. Entre 2000 e 2010, conseguimos tirar 530 mil menores – crianças e adolescentes
– dessa realidade, mas muito trabalho ainda precisa
ser feito para melhorar essas estatísticas, com o apoio
e a conscientização de toda a sociedade.
Diferentes políticas são adotadas para reduzir o
trabalho infantil. Entre elas, as bolsas pagas a famílias
mais carentes com crianças e adolescentes de até 16
anos, benefício que ﬁca condicionado à matrícula e à
frequência do jovem à escola. Ações socioeducativas,
de convivência e de ﬁscalização também são outras
iniciativas importantes.
O Brasil assumiu o compromisso com a Organização Internacional do Trabalho e, sobretudo, com a
sociedade de erradicar as piores formas de trabalho
infantil até 2016 e, até 2020, eliminar todas as formas
de exploração do trabalho precoce. Teremos um papel
protagonista em 2013 ao sediarmos a próxima Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, cujo objetivo
é alimentar a troca de experiências e políticas adotadas pelos países engajados no enfrentamento dessa
problemática.
Caros colegas Senadores e Senadoras, aproveito para lembrar que 4 de junho foi o Dia Internacional
contra a Agressão Infantil, data criada em 1982 pela
Organização das Nações Unidas, para reﬂetirmos e
avaliarmos a situação e as políticas de proteção às
nossas crianças e adolescentes.
O Brasil também obteve importantes progressos
na redução da violência e nas políticas de proteção e
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de promoção de uma melhor qualidade de vida para
as crianças e adolescentes, com a redução da taxa de
mortalidade infantil e a queda da taxa de sub-registro
de nascimento. Mas ainda é preciso combater muito
a violência contra a criança e o adolescente e garantir
uma vida mais saudável e digna para todos eles.
De acordo com o Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef), a cada dia o Disque Denúncia 100
registra 129 casos de violência psicológica e física contra crianças e adolescentes, incluindo a violência sexual
e a negligência. Ou seja, a cada hora, cinco casos de
violência contra meninos e meninas são denunciados
no País. O mais triste é que geralmente o agressor é
parente ou conhecido da vítima, justamente aquelas
pessoas que deveriam oferecer mais conforto e segurança aos mais jovens. De acordo com o Ministério da
Saúde, 58% dos casos de violência contra crianças
ocorrem na residência delas.
Além do sofrimento gerado à criança, as agressões físicas e psicológicas trazem consequências
duradoras, que afetam o desenvolvimento cognitivo
e afetivo das vítimas. Uma criança agredida torna-se
mais facilmente um adulto dependente do álcool e de
outras drogas e uma pessoa mais suscetível a problemas de saúde mental e social.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 1990, é dever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao esporte, ao lazer, à proﬁssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária da criança e do
adolescente.
O Ministério da Saúde tem trabalhado com várias
ações e programas voltados à saúde, ao desenvolvimento saudável, à prevenção de violências e à promoção da cultura da paz em benefício das crianças e
dos adolescentes. Com isso, tem formulado diretrizes,
estratégias e metodologias para apoiar os Estados e
Municípios nas ações de prevenção e atenção integral
à saúde das crianças e dos adolescentes.
Dentre os vários programas que podemos citar,
lembro aqui a Rede Cegonha, que sistematizou e institucionalizou um modelo de atenção ao parto e ao nascimento com segurança e dignidade. O Ministério da
Saúde também tem capacitado proﬁssionais da saúde
para atuar no Método Canguru, de cuidado aos bebês
recém-nascidos ou com baixo peso.
A Secretaria de Direitos Humanos, por sua vez,
tem atuado com o Programa Nacional de Enfrentamento
da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes.
Umas das principais medidas do programa é a mobili-
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zação e a integração de uma série de iniciativas, com
participação do Governo, de organismos e de agências
internacionais, de universidades e da sociedade civil. O
programa responde ainda pela disseminação de boas
práticas e pela sistematização de dados e informações.
Entre outras políticas, podemos citar ainda o Brasil
Carinhoso. Lançado pela Presidenta Dilma no dia 14
de maio deste ano, o programa tem como grande meta
o combate à miséria na primeira infância. Muitas das
agressões às crianças e aos adolescentes, tal como
o trabalho forçado, estão associadas à miséria das famílias. O programa garantirá uma renda mensal de, no
mínimo, R$70,00 a toda família que tenha pelo menos
uma criança de zero a seis anos. Ele também amplia
o número de vagas nas creches; garante a gratuidade de remédios para o tratamento de asma na rede
Aqui tem Farmácia Popular e distribuirá vitamina A e
suplemento de ferro às crianças.
Apesar de todas essas iniciativas, todos nós,
cidadãos e cidadãs, precisamos dar as mãos para reverter o histórico quadro de violência contra a criança
e o adolescente. Foi com essa preocupação que apresentei o Projeto de Lei do Senado n° 436, de 2011,
que altera a Lei Orgânica de Assistência Social, para
permitir o pagamento de benefício social às crianças
e aos adolescentes que tenham sofrido violência física
ou psicológica, para que eles possam suportar esses
períodos de vida de forma mais digna.
Já aprovado nesta Casa, o projeto agora tramita
na Câmara dos Deputados. Nosso desejo é que o de
que ele seja aprovado logo, para que possamos dar
mais essa contribuição à sociedade, minimizando o
sofrimento de todos os jovens que, infelizmente, ainda
são vítimas da violência.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs Senadoras
e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Humberto Costa, ouvi atentamente o pronunciamento de V. Exª, que acho fundamental.
Estou presidindo a Comissão Mista que está analisando a medida provisória do chamado Brasil Carinhoso. É um debate interessante. O Deputado Federal
Pedro Uczai é o nosso Relator. Tenho certeza de que
vamos aprovar essa medida provisória, que acho que
foi fundamental. Também acho que não tem nada mais
covarde do que você privar um ser humano, sobretudo
de zero a seis anos – V. Exª é médico e sabe disso –,
porque é exatamente nesse momento que o sistema
nervoso central realmente consegue a sua maturidade.
Então, acho fundamental que a gente consiga,
cada vez mais, proteger as nossas crianças, sobretudo
na chamada primeira infância.
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Então, parabenizo V. Exª pelo pronunciamento,
um importante pronunciamento.
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, como
oradora inscrita.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Waldemir Moka, Srs.
Senadores e Srªs Senadoras, nossos telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e
senhores, a primeira notícia é que tive hoje à tarde – e
ﬁquei muito feliz –, um telefonema para São Paulo, ao
nosso Colega Jarbas Vasconcelos, que se recupera de
cirurgias de pontes de safena e mamárias.
Mas ﬁquei muito feliz, porque ele estava com
uma voz vigorosa, animado e brevemente deixará
o hospital. Junto com ele, também, o Senador Luiz
Henrique deu uma saudação, dizendo o quanto ele
faz falta nesta Casa.
Então, pronta recuperação, caríssimo Colega
Senador Jarbas Vasconcelos, que honra tanto o Parlamento, e honra tanto a classe política brasileira.
Tenho um grande orgulho de conviver com ele
aqui, nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu queria somar-me a V. Exª. É incomum que a Presidência faça o aparte, mas queria dizer
da minha amizade e da alegria que tenho de receber
essa notícia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Fico muito
grata, Senador Moka. O protocolo e o Regimento têm
de ser quebrados nessas horas.
Também queria registrar e endossar inteiramente
apoio à manifestação do Senador Pedro Taques, feita
neste plenário, nesta tarde. Ontem, também, de forma
magistral e muito competente, ele elogiou o trabalho
desenvolvido pelo Juiz Paulo Augusto Moreira Lima
na investigação de dois anos, que levou à prisão de
Carlinhos Cachoeira e sua quadrilha.
O Senador Pedro Taques lamentou que o juiz
tenha pedido afastamento, na última quinta-feira, da
11ª Vara de Goiás e alertou para a necessidade de
se esclarecerem quais os motivos de sua substituição
por outro magistrado na ação penal contra Cachoeira.
Coincidentemente, Senador Moka, quando o Senador Pedro Taques deixou a tribuna e veio até onde eu
estava – porque eu estava presidindo a sessão –, eu
lhe indaguei se, eventualmente, não havia, diante desse
cenário tão dramático e tão policialesco, que envolve
tantos crimes, tantos ilícitos, uma ameaça de morte.
Perguntei a ele instintivamente, porque o caso é
tão rumoroso, tão incrível, diria até que é quase a ﬁcção
se misturando à realidade, é realmente inexplicável.
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Pois hoje, no jornal O Estado de S.Paulo – e imagino que o Senador Pedro Taques tenha feito a revelação –, o repórter Felipe Recondo mostra que o Juiz
Paulo Augusto Moreira Lima, que comandava essa
Operação Monte Carlo, relata ser alvo de ameaças
de morte e revela que homicídios podem ter sido cometidos por integrantes do esquema do contraventor
Carlinhos Cachoeira e pediu para ser retirado do caso.
Então, a situação é mais grave e conﬁrma as suspeitas levantadas ontem pelo Senador Pedro Taques,
a quem eu renovo o apoio nessa matéria.
Estou chegando agora, Senador Waldemir Moka,
de uma reunião feita pelo Senador Roberto Requião,
Presidente do Parlamento do Mercosul – sou Vice-Presidente desse Colegiado –, na sala de Comissões – está
por terminar essa reunião, por isso não cheguei antes
ao plenário –, trazendo a Senadora Laura Montero, do
Senado argentino, que faz oposição ao governo de
Cristina Kirchner, e um representante dos Deputados,
Presidente da Comissão de Relações Exteriores dos
Deputados da Argentina, Guillermo Carmona.
Os dois ﬁzeram um relato das iniciativas e das
possibilidades negociais de manter uma boa convivência com a Argentina neste momento tumultuado de
um contencioso comercial que afeta dramaticamente
os Estados do Rio Grande do Sul, meu Estado, Santa
Catarina e também o Paraná.
Presentes os Embaixadores, representantes do
Brasil, Samuel Pinheiro Guimarães, e também o Embaixador Ruy Pereira e Alessandro Teixeira, que deram
os seus pontos de vista sobre a situação do bloco do
Mercosul, registrando que o comércio intrarregional
registrou, em 2011, um volume de US$53 bilhões,
revelando uma vitalidade muito grande do comércio.
Ninguém discute isso.
O problema é que a Argentina está agora numa
política de estimular, evidentemente, a sua produção
interna, levando indústrias do Brasil para lá, no caso
do meu Estado, indústrias de máquinas agrícolas, de
uma forma não negociada, de uma forma pouco diplomática, para dizer o mínimo. Promessas feitas ao
Ministro Mendes Ribeiro Filho de que haveria abertura do mercado argentino à carne suína brasileira não
aconteceu. E outras atitudes: barreiras para calçados,
setor moveleiro, máquinas agrícolas, tudo isso está
levando a uma situação de absoluta desconﬁança e
enfraquecimento do Mercosul, embora as autoridades
brasileiras reconheçam que o Mercosul é uma realidade, tem de ser estimulado.
Nós também queremos isso, só que queremos
que essa relação seja de trocas e não uma disputa
que vai levar, no caso do Rio Grande do Sul, a perdas
de quatro a cinco mil empregos, se essas indústrias,
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de fato, se transferirem para a Argentina, gerando um
problema social muito grave.
Então, temos de fazer a construção desse mercado. A área de transporte de cargas internacionais
também está sofrendo as consequências. José Carlos
Becker, presidente da ABTI, fala em uma queda de 30%
nesse comércio, as barreiras não param de crescer e
assim por diante. Algumas iniciativas interessantes na
área, por exemplo, de uma cadeia produtiva de vinhos,
que poderíamos ter discutido complementaridade, cooperação bilateral, parou no tempo.
Há um ano e quatro meses, começamos esta Legislatura e ainda não houve nenhuma reunião formal
do Parlamento do Mercosul, simplesmente porque a
Argentina não indicou seus Deputados e Senadores
para comporem essa comissão especial, este fórum
que é o Parlamento do Mercosul, onde pretendíamos
discutir essas questões. Como falta informação, levanta-se dúvida sobre a sinceridade nessas negociações.
Então, vamos acompanhá-las.
Queria renovar os cumprimentos ao Senador Roberto Requião, porque foi iniciativa dele, exclusivamente
dele, pessoal, de convidar os parlamentares argentinos
para vir à reunião de hoje, que foi muito produtiva do
ponto de vista dos debates e da franqueza com que
tratamos desse assunto.
Agora, o tema, caro Presidente Waldemir Moka.
Tenho certeza de que V. Exª, como eu e como a maior
parte dos brasileiros, no domingo, quando assistiu ao
Fantástico e viu aquela verdadeira maracutaia dos
concursos fajutos, armados, montados para beneﬁciar
apadrinhados políticos, sabe que isso deixou mais indignada ainda a sociedade brasileira e o contribuinte,
que paga a conta, para ver tanta desfaçatez em um
assunto tão sério quanto esse.
Assim, desta forma popular, bem brasileira, quero
dizer, uma maracutaia atrás da outra, o nível de corrupção que chegamos a ter nos concursos públicos de
todos os Estados brasileiros é, no mínimo, revoltante.
Um sistema organizado para evitar a contratação fraudulenta de funcionários no serviço público, o
concurso, está sendo usado para passar a perna em
milhões de brasileiros e oﬁcializar o popular cabide
de empregos.
Se contratar parentes sem concurso não pode,
a chamada prática do nepotismo nos governos é proibida por decreto desde 2010, os corruptos arrumaram
um jeito de colocar esses parentes ou apadrinhados
políticos de qualquer jeito no cargo que deveria estar
sendo preenchido pelo candidato mais preparado,
aquele que poderia exercer a função pública de forma
correta e ser escolhido de forma democrática, que é
o concurso público.
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Falo das recentes denúncias feitas por equipe
de reportagem e veiculadas pelo programa Fantástico, da Rede Globo. São recentes as denúncias, mas
é um velho jeito de passar a perna na lei, de enganar
e roubar a conﬁança do povo brasileiro.
O jornalista Giovani Grizotti, que conheço, mostrou que os concursos se transformaram em mais uma
mancha no já desgastado serviço público. Na Bahia,
foram registrados 36 casos de fraudes. No Mato Grosso, provas tinham questões já usadas em concursos no
Pará. No Maranhão, um analfabeto foi aprovado para
ocupar o cargo de servidor público em um Município.
Recentemente, o concurso feito para esta Casa,
o Senado Federal, também resultou em denúncias de
irregularidades, com a utilização de questões de provas anteriores.
A manipulação deslavada de provas e vagas em
todo o País revolta todos.
A reportagem, que foi ao ar no último domingo,
mostrou também, com todos os detalhes, a ação de
verdadeiros criminosos, principalmente nos Municípios do interior. De um lado, prefeitos, vereadores e
secretários estaduais fazem de tudo para colocar nos
gabinetes públicos a esposa, o sobrinho, a prima, seja
qual parentesco for, ou um apadrinhado político. Em
alguns casos, vejam só, os secretários estaduais garantem uma vaga para eles próprios, incluindo o próprio
nome na lista de aprovados do concurso.
Do outro lado do balcão desse negócio ilícito,
estão as empresas que organizam e preparam essas
provas tão fajutas. Durante o processo, essas empresas garantem certo número de vagas para as pessoas
indicadas pelos políticos corruptos, trocam os cartões
de respostas, ou seja, fazem o que for preciso para
aprovar, a qualquer custo, o candidato envolvido no
esquema, conforme o gosto do freguês – no caso aqui,
o político. Por cada inclusão ilegal de nome na lista dos
aprovados, as empresas podem cobrar até R$5 mil
por candidato. Se não bastasse isso, Senador Moka,
o funcionário da empresa ainda cobra propina por fora
para montar a farsa e dá nota ﬁscal com recolhimento
de imposto. É o máximo da desfaçatez! Ou seja, é um
jogo de cartas e vagas marcadas.
Um caso especíﬁco chama ainda mais a atenção:
um prefeito não só vendia os cartões de resposta das
provas do concurso para os supostos candidatos, mas
também facilitava o pagamento, descontando o valor
no salário do servidor envolvido em suaves prestações.
Só na reportagem, foram denunciadas seis empresas organizadoras de concursos, localizadas nos
Estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.
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No meu Estado, Srªs e Srs. Senadores, o Tribunal
de Contas registrou, nos últimos meses, um crescimento de denúncias de irregularidades nos tais concursos
públicos. Nos primeiros cinco meses deste ano, foram
registradas 201 ocorrências, praticamente o dobro de
denúncias no mesmo período do ano anterior. Os concursos públicos estão hoje no topo da lista de queixas
no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul.
Mas o mal deve ser ainda maior porque o Ministério Público já investiga a ocorrência de casos semelhantes nos 26 Estados brasileiros e no Distrito Federal.
Srªs e Srs. Senadores, hoje, no Brasil, os concursos públicos mobilizam mais de 10 milhões de estudantes, de candidatos. É um setor que movimenta,
segundo reportagem divulgada pela Folha de S.Paulo
em maio do ano passado, cerca de R$50 bilhões a cada
ano, entre venda de livros, aulas presenciais, aulas na
Internet, inscrições e outros serviços.
E o número de pessoas que tentam uma vaga no
serviço público deve saltar para 20 milhões de pessoas até 2014, ou seja, praticamente 10% da população
brasileira estudarão para algum concurso público no
ano da Copa do Mundo.
Trata-se, portanto, de uma indústria que vende
o sonho do emprego perfeito, o que já é, por si só, um
problema. E, como qualquer atividade comercial no
País, essa indústria de concursos precisa de regulamentação séria e eﬁciente.
O Decreto nº 6.944, do Governo Federal, publicado em 2009, criou normas gerais para os concursos
públicos, mas não parece ser suﬁciente para conter a
corrupção também nesse setor. Enquanto isso, a regulamentação dos concursos públicos é tema de vários
projetos em tramitação no Congresso. Na Câmara, há
pelo menos três projetos: o PL nº 252, de 2003; o PL
nº 6.582, de 2009; e outro projeto de lei mais recente,
o PL nº 749, de 2011, do Senador Acir Gurgacz.
No Senado, outro projeto de lei, o PL nº 74, de
2010, também dorme nas gavetas, à espera de nossa
atenção. Esse Projeto, que têm a relatoria do Senador
pelo Distrito Federal Rodrigo Rollemberg, está na Comissão de Constituição e Justiça e trata dos concursos
em todos os níveis da Administração Pública da União,
Estados, Municípios e do Distrito Federal. O Projeto
cria regras para a cobrança de taxa de inscrição, publicação do edital e aplicação das provas. A proposta
ainda proíbe a realização de concurso só para formação de cadastro de reserva e garante a nomeação
do candidato que passar dentro do número de vagas
previsto no edital. A transparência da lei prevê ainda a
divulgação dos nomes dos integrantes da banca examinadora, que irá corrigir as provas.
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Em novembro de 2011, uma audiência pública
foi requerida pelos Senadores Rodrigo Rollemberg e
Antônio Carlos Valadares. Essa audiência foi aprovada, mas ainda não foi realizada.
O debate sobre os concursos públicos precisa
acontecer o mais rápido possível, para que todas as
regras e crimes sejam discutidos, para que possamos
fazer justiça a esses milhões de estudantes brasileiros
que dedicam horas de estudo e investem muito, na
esperança de um futuro melhor.
Hoje, a maioria dos candidatos está sendo enganada por verdadeiras quadrilhas, formadas com um
único objetivo: roubar dos cofres públicos e perpetuar
esse roubo, colocando parentes ou apadrinhados políticos no serviço público. Se não agirmos contra isso,
quando iremos extrair de nossa sociedade esse mal
da corrupção?
Os Ministérios Públicos de todos os Estados e
também o Ministério Público Federal e do Distrito Federal têm agora um desaﬁo: buscar todos os responsáveis pela maracutaia dos concursos em todos os
Municípios brasileiros e apontar os crimes praticados.
Se a reportagem competente da equipe do Fantástico conseguiu mostrar o rosto de algumas pessoas
envolvidas nessas fraudes, é esperado que o Ministério
Público consiga ter aí a prova documental e facilitar a
investigação.
Enquanto discutimos na Capital Federal o destino de parlamentares, de governadores e de empresas
supostamente envolvidos com ações de contraventores, estamos assistindo, nos Estados e nos Municípios, à ação dos futuros corruptos que, certamente,
serão motivo de futuras CPIs no Congresso Nacional.
O que está sendo denunciado é o que podemos chamar de “escola primária da corrupção”. Se admitirmos
a contratação de pessoas através da compra de vagas
no serviço público municipal, inevitavelmente, essas
mesmas pessoas continuarão a praticar a mesma corrupção nos cargos que assumirem e, mais tarde, em
posições de maior importância e relevo.
É preciso acabar com a sensação de impunidade que a indústria da fraude tem produzido no nosso
País. Já temos sinais suﬁcientes da sociedade sobre
a necessidade de transparência no serviço público. Se
não matarmos esse mal pela raiz, não haverá Lei da
Ficha Limpa ou Portal de Transparência que dê conta
do combate à corrupção.
Senador Moka e Senador Valdir Raupp, esse trabalho precisa ser feito em conjunto. É um cerco total
contra os corruptos: o Congresso cria leis mais eﬁcientes, o Ministério Público intensiﬁca as investigações,
e a sociedade mantém-se mobilizada, principalmente
pelas redes sociais. Só dessa forma, poderemos um
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dia decretar o ﬁm desse mal que vem corroendo as
bases democráticas da nossa sociedade.
Aproveito também para cumprimentar o repórter
Giovani Grizotti, pela contribuição que deu nessa matéria, que é puro jornalismo investigativo.
Eu queria dizer que o projeto do Senador Acir
Gurgacz, o Projeto de Lei do Senado nº 30, de 2012,
estabelece normas para a realização de concursos
públicos no âmbito da Administração Direta e Indireta
da União e dá outras providências; estabelece normas aplicáveis aos concursos públicos para a investidura em cargos públicos da Administração Direta e
Indireta da União, bem como a empregos públicos no
que couber; dispõe acerca dos requisitos e exige a
observância de princípios constitucionais expressos
e implícitos nos certames públicos; estabelece ainda
que a banca realizadora do concurso seja obrigada a
fornecer ao interessado, mediante requerimento escrito, informação ou certidão de ato ou omissão relativa
ao certame; estabelece os ilícitos administrativos e os
atos abusivos referentes aos concursos; dispõe acerca dos atos do concurso passíveis de exame judicial;
estabelece também a forma de participação dos candidatos portadores de deﬁciência no concurso público;
dispõe sobre as características, forma de publicação e
conteúdo mínimo do edital do concurso público; dispõe
também sobre o aproveitamento dos aprovados nos
concursos e em outros órgãos. Está aí uma iniciativa
que se soma às outras que estão em tramitação no
Congresso Nacional.
Por ﬁm, recebo uma informação do repórter J.
Mendes:
“Um projeto de iniciativa popular quer
criar o Estatuto do Concursando.
Um projeto de lei de iniciativa popular que
visa à regulamentação dos concursos públicos
municipais deve chegar à Câmara Municipal
de Salvador, na Bahia, em breve.
De autoria da pré-candidata à Vereadora Luzi Pimentel [que, casualmente, é do meu
Partido], a proposta tem o objetivo de criar um
Estatuto do Concursando que padronize as
regras que demarcam a realização dos processos seletivos de cunho público.”
São iniciativas, portanto, que podem resolver essa
chaga, essa doença que corrói a sociedade, essa doença chamada corrupção.
Muito obrigada, Senador Waldemir Moka.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Obrigado, Senadora Ana Amélia.
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Senadora Ana Amélia, dei aulas durantes 15
anos em preparatórios para vestibular. É claro que são
coisas diferentes, mas já tivemos notícias e não são
incomuns esses tipos de fraude. Não há nada mais
injusto do que um jovem, alguém que se prepara para
um concurso público, ver essa relação ser fraudada.
É profundamente injusto. Acho que o que nós tínhamos de fazer é agilizar, realmente, uma legislação que
possa disciplinar e tornar quase impossível a fraude
em qualquer tipo de concurso. Que a gente possa, realmente, dar essa contribuição ao nosso País.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvi parte
do pronunciamento da Senadora Ana Amélia e quero parabenizá-la por essa fala oportuna no momento
em que estamos trabalhando para, se não combater
totalmente, diminuir a corrupção e as fraudes neste
País. Fui Prefeito, Senadora Ana Amélia, por duas vezes, Governador do Estado, Secretário de Estado, e
realizei inúmeros concursos. Bem que tentaram, mas
nunca permiti que se fraudasse um concurso nas administrações de que fui gestor.
Neste momento se encerra, no Auditório Petrônio Portella, aqui no Senado Federal, um dos eventos
mais bonitos dos últimos tempos. Estava lá presente
Presidente, Senador Moka, o Presidente do Supremo
Tribunal Federal, o Presidente do Tribunal de Contas
da União, o Controlador-Geral da República, representantes do Governo Federal, o Senador Aécio Neves,
que é um dos Vice-Presidentes; eu sou também um
dos Vice-Presidentes da Frente; o Deputado Luiz Pitiman, que é o Presidente da Frente Parlamentar Mista
em defesa da gestão pública; e inúmeras outras autoridades. O plenário estava completamente lotado. Eu
vi o apelo que teve e que está tendo este movimento
da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Gestão
Pública, porque realmente, neste momento, o Brasil
está precisando disso. E é inadmissível aquilo a que
nós assistimos ontem na televisão sobre as fraudes
do concurso público. E esse fortalecimento da gestão
signiﬁca tudo isto: modernizar a gestão pública para
que fraudes não ocorram e para que a corrupção seja
combatida.
Recentemente, pronunciei na tribuna do Senado Federal um discurso sobre o excesso de burocra-
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cia que impera na administração pública, e como isso
atrapalha o desenvolvimento do País.
É triste constatar, mas nos tornamos um dos países mais burocratizados do mundo, apesar de que já
tivemos no passado um Ministério especíﬁco para a
desburocratização do Estado. Quem não se lembra do
Ministro Beltrão, cuja propaganda era queimar pilhas
e pilhas e carimbos? Quanto mais burocracia, mais
corrupção, porque se cria diﬁculdade para vender facilidade. Então, nós temos que desburocratizar.
O prejuízo que a cultura burocrática, que é sinônimo de má gestão, causa ao País, segundo estudo
da Fiesp, chega a R$46 bilhões por ano.
Isso corresponde a cerca de US$25 bilhões anuais. Imaginemos o que poderia ser feito com esses
mesmos recursos, uma vez que uma boa gestão signiﬁca trazer com um mesmo gasto público mais brasileiros à mesa ou tirá-los do analfabetismo e da ﬁlas
dos hospitais públicos.
Mas, infelizmente, embora tamanhas necessidades, esse dinheiro que é de todos nós, é jogado fora a
cada ano por conta da nossa gestão ineﬁciente.
A correção dessas distorções é um trabalho para
gerações, especialmente porque a burocracia já permeia a vida do brasileiro em todas as suas esferas. Ela
está enraizada no aparelho de gestão e, infelizmente,
na própria cultura do brasileiro.
É disso que devemos cuidar, não só com medidas
desburocratizantes do Estado, como também com um
trabalho educativo junto à população brasileira.
Tenho convicção de que a Frente Parlamentar
Mista para o fortalecimento da gestão pública será
um agente importante na discussão de medidas para
atenuar esses entraves na vida de todos os brasileiros, seja o cidadão comum, seja o agente do Poder
Público, tornando a gestão pública mais eﬁciente, mais
correta e mais eﬁcaz.
Assim, vejo com muito otimismo a atuação dessa
Frente Parlamentar e faço votos de que consigamos,
juntamente com as instituições da sociedade civil, superar as diﬁculdades existentes na gestão do Estado
como um todo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, era essa a
mensagem que eu queria deixar aqui, tendo em vista
o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Gestão Pública. Nós precisamos, mais do que
nunca, e eu vi hoje o interesse de todos os poderes,
de todos os órgãos de Estado, para que essa frente
realmente possa, assim como a Frente Parlamentar
Mista em Defesa da Agricultura e da Pecuária, de que
V. Exª é membro e um dos diretores e da qual também
faço parte – é a frente mais ativa, mais importante hoje,
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com todo respeito às outras frentes, aqui no Congresso Nacional... E essa frente, instalada hoje, não tenho
dúvida de que também fará um papel na sua área, na
área da gestão pública, tão forte como está fazendo
a Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura e da
Pecuária.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Também quero me associar a V. Exª
e desejar sucesso. Eu estou inscrito na Frente Parlamentar. Só não fui, em função da Presidência aqui dos
nossos trabalhos.
Eu indago ao Senador Sérgio Petecão... (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
OF. Nº 198/2012-GSPBAU
Brasília, 18 de junho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico-lhe, para as providências julgadas
cabíveis, que, por motivos alheios a minha vontade,
vejo-me impossibilitado de comparecer ao evento internacional denominado “Rio + 20”.
Respeitosamente, – Senador Paulo Bauer.
Ofício GSINAR nº 157/2012
Brasília, 12 de junho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Reportando-me ao Requerimento nº 387/2012SF, de 2-5-2012, informo a Vossa Excelência que participei, no dia 8 de maio último, na cidade do Rio de
Janeiro, como representante da Comissão de Serviços
de Infraestrutura do Senado Federal, do II Congresso Internacional sobre a Infraestrutura do Transporte
Ferroviário e Metroviário na América Latina (Rail and
Metro: Latin America 2012), a convite da empresa Global Transport Fórum.
Tanto a palestra que tive a oportunidade de proferir – sobre o tema “A importância do transporte metro/
ferroviário para o desenvolvimento nacional e como
instrumento de integração da América Latina” – como
os debates de que participei foram extremamente proveitosos, e repercutirão, com certeza, nos trabalhos da
Comissão que tive a honra de representar.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência as
manifestações do meu elevado apreço.
Respeitosamente, – Senador Inácio Arruda,
Líder do PCdoB.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os ofícios que acabam de ser lidos
vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Sr. Senador Ciro Nogueira enviou
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, na semana em que sediamos a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento
Sustentável, no Rio de Janeiro, e celebramos o Dia
Mundial de Combate à Desertiﬁcação e à Seca, temos
a obrigação de discutir a fundo esse tema, tão grave
quanto urgente.
Na atualidade, estima-se que cerca de um terço
da superfície da Terra e um bilhão de pessoas são afetados, diretamente, pelo processo de desertiﬁcação e
degradação dos solos.
No Brasil, temos diversas áreas em regiões áridas,
semiáridas e subúmidas que vem sofrendo, de maneira
clara e inequívoca, mutações ambientais nesse sentido,
fortemente inﬂuenciadas e condicionadas pela ação
humana e que acabam por retirar, aceleradamente,
qualidade de vida de seus habitantes.
Apenas no meu querido Estado do Piauí, Senhoras e Senhores Senadores, as áreas susceptíveis
a processos de desertiﬁcação abrangem 173 das 224
sedes municipais existentes, ameaçando mais de 75%
de suas cidades!
Como exemplo concreto dessa situação, temos
a região próxima ao município de Gilbués, no sul do
Estado. São 800 mil hectares e 22 cidades já afetadas,
de maneira drástica, pelo acentuado processo de degradação e secura extrema do solo.
Tais erosões, meus Caros Colegas, que formam
primeiramente sulcos na terra – evoluindo, caso não
sejam contidos, para a formação de voçorocas e grandes rachaduras –, vem avançando progressivamente
para estradas, residências e coberturas vegetais da
região, culminado com o assoreamento de riachos,
rios, açudes e barragens espalhadas pelas localidades atingidas.
Até o começo da década passada – e apesar do
processo ter sido identiﬁcado há, pelo menos, 40 anos
-, nada se fazia para mitigar ou estancar o processo
de degradação dessa área. Somente a partir de 2003,
algumas ações começaram a ser desenvolvidas no
sentido de enfrentar a grave questão, que se acentua
a olhos vistos.
É triste, Srªs e Srs. Senadores, constatar que
justamente nessa região de Gilbués se encontra um
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dos solos mais ricos e potencialmente férteis de nosso
País, dotado de vasta quantidade de calcário e fósforo.
A ação humana pretérita, desprovida de sustentabilidade e planejamento, acabou por momentaneamente “esterilizar” essas terras, retirando-lhes
imensas e abundantes possibilidades produtivas de
utilização do solo.
O fato, Sr. Presidente, é que esse último período de estiagem no semiárido nordestino – fenômeno
recorrente que, de forma trágica, se estende até o
momento –, nos alerta para a absoluta necessidade
de construirmos soluções concretas, perenes e sustentáveis para a minoração de suas conseqüências.
Considerando, Nobres Colegas, que o Nordeste
Brasileiro comporta a região semi-árida mais populosa de todo o mundo, são milhões de brasileiros que
no momento sofrem os duros efeitos da terra seca,
presos em uma triste rotina de ﬂagelo e falta do bem
mais precioso para a sobrevivência humana – a água.
Entretanto, a mesma ação humana que, por um
lado, contribui para agravar os efeitos desse processo,
por outro pode contribuir positivamente para minorar
os problemas decorrentes da seca e incrementar, de
maneira signiﬁcativa, a qualidade de vida das populações das áreas atingidas.
Em um primeiro momento, Senhor Presidente,
as ações de apoio a essas localidades, notadamente
aquelas patrocinadas e apoiadas pelas esferas estadual e federal de governo, devem se concentrar no desenvolvimento de tecnologias simples e efetivas para
o enfrentamento da questão.
Nesse sentido, iniciativas direcionadas para a
construção de barragens de terra e captação da água
da chuva, contenção do escoamento superﬁcial, aumento da inﬁltração de água no solo e recarga do
lençol freático, além da identiﬁcação de espécies vegetais adequadas para plantio e recomposição ﬂorestal, surgem como medidas prioritárias e imediatas
de combate à seca e à desertifícação dessas áreas e
regiões ameaçadas.
Estudos geológicos e topográﬁcos também já
conﬁrmaram, na mesma medida, a efetividade da
construção de adutoras como ação concreta e deﬁnitiva de combate à falta d’água para a população
do semiárido.
No Piauí, há o projeto concebido pela Companhia
de Pesquisa dos Recursos Minerais para a construção da chamada Adutora do Semiárido, beneﬁciando
mais de 600 mil pessoas em 42 municípios do Estado.
De acordo com o Projeto, meus Caros Colegas, a
Adutora utilizaria o Aqüífero Cabeças, tido como o de
melhor potencial hidrogeológico da Bacia Sedimentar
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do Rio Parnaíba, e cujas águas têm proteção natural
contra a poluição e evaporação.
O fato é que, atualmente, as famílias do semiárido contam com cerca de 20 litros de água por dia,
e com a materialização da Adutora, poderão termais
de 100 litros/dia.
Essas famílias, Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Senadores, castigadas impiedosamente pela
estiagem, não agüentam mais sofrer, de forma regular
e trágica, com o duro ﬂagelo da seca.
Elas necessitam – e clamam por isso! – de medidas efetivas e perenes de enfrentamento do problema, sob pena de repetição, ano após ano, das cenas
chocantes que nos acostumamos a ver em nossos
noticiários.
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Lutemos, portanto, para transformar, de uma vez
por todas, essas trágicas manchetes em boas novas
para o sofrido povo do semiárido nordestino.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Então, nada mais havendo a tratar,
sem orador inscrito, a Presidência vai encerrar a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 41
minutos.)
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Ata da 108ª Sessão, Não Deliberativa
em 20 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim e Sérgio Petecão.

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 4 minutos e encerra-se às 17 horas e 33 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) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu o Aviso nº 13, de 2012-CN (nº 589-Seses-TCU-Plenário/2012, na origem), do Presidente do
Tribunal de Contas da União, que encaminha ao Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 71, inciso I, da
Constituição Federal, o Relatório e sua síntese sobre
as Contas da Presidente da República referentes ao
exercício de 2011, acompanhados das Declarações
de Voto dos Ministros e do Parecer Prévio conclusivo,
acompanhado das Contas do Governo Federal (Mensagem nº 24/2012-CN – nº 108, de 2012, na origem),
e as dos seguintes Órgãos:
– Supremo Tribunal Federal (Mensagem nº 25/2012CN – nº 21/2012, na origem);
– Senado Federal (Ofício nº 20, de 2012-CN– nº 173,
de 2012, na origem);
– Câmara dos Deputados (Ofício nº 21, de 2012-CN
– nº 630/2012, na origem);
– Superior Tribunal Militar (Ofício nº 22/2012-CN – nº
74/2012 na origem);
– Ministério Público da União (Ofício n° 23/2012-CN
– nº 317/2012, na origem);
– Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Ofício nº 24/2012-CN – nº 11.140/2012,
na origem);
– Tribunal Superior Eleitoral (Ofício nº 25, de 2012CN – nº 1.218/2012, na origem);
– Superior Tribunal de Justiça (Ofício nº 26/2012-CN
– nº 337/2012, na origem);
– Tribunal Superior do Trabalho (Ofício nº 27/2012-CN
– n° 370/2012, na origem);
– Conselho da Justiça Federal e Justiça Federal de
primeiro e segundo graus (Ofício nº 28, de 2012CN – nº 1.341/2012, na origem);

– Conselho Nacional do Ministério Público (Ofício nº
29/2012-CN – nº 37/2012, na origem); e
– Conselho Nacional de Justiça (Ofício nº 30/2012CN – nº 101/2012, na origem);
Nos termos do art. 116 da Resolução nº 1, de
2006-CN, a Presidência estabelece o seguinte calendário para a tramitação das contas:
Leitura: 20-6-2012
Até 13/8 prazo para apresentação, publicação e
distribuição na Comissão, do relatório e
do projeto de decreto legislativo, a partir
do recebimento do parecer prévio;
Até 28/8 prazo para apresentação de emendas ao
relatório e ao projeto apresentado, a partir
do término do prazo anterior;
Até 12/9 prazo para apresentação do relatório às
emendas apresentadas, a partir do término do prazo anterior;
Até 19/9 prazo para discussão e votação do relatório
e do projeto de decreto legislativo, a partir
do término do prazo anterior;
Até 24/9 prazo para encaminhamento do parecer à
Mesa do Congresso Nacional, a partir do
término do prazo anterior;
Até 27/9 prazo para sistematização das decisões do
Plenário do Congresso Nacional e geração
dos autógrafos, a partir da aprovação do
parecer pelo Congresso Nacional.
O Parecer Prévio será publicado em suplemento
ao Diário do Senado Federal de 21 de junho do corrente.
À Secretaria de Expediente, para comunicação à
Câmara dos Deputados e posterior envio das matérias
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização – CMO.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 252,
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de 2012, do Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, solicitando a alteração dos prazos de tramitação do Projeto de Lei nº
3, de 2012-CN, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária para 2013
e dá outras providências.
É o seguinte o ofício:
Of. Pres. nº 252/2012/CMO
Brasília, 19 de junho de 2012
Assunto: alteração do cronograma de tramitação do
Projeto de Lei nº 3/2012-CN (PLDO para 2013).
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
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Na qualidade de Presidente da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que o Relatório
Preliminar com emendas referentes ao Projeto de Lei
de Diretrizes Orçamentárias para 2013 – Projeto de Lei
nº 3/2012-CN – foi aprovado, pelo Plenário da CMO, na
Terceira Reunião Extraordinária, realizada nesta data.
Isso posto, encaminho, em anexo, adequação do
cronograma de tramitação da referida matéria às normas constantes da Resolução nº 1, de 2006, alterada
pela de nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
– Deputado Paulo Pimenta, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O ofício será publicado no Diário do
Senado Federal de 21 de junho do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício/GSAESG/122/2012
Brasília, 20 de junho de 2012
Senhor Presidente
Tem o presente a finalidade de comunicar Vossa
Excelência que, por deliberação da Presidente da CPMI
da violência contra a mulher, Deputada Jô Moraes, foi
cancelada a Audiência Pública da CPMI prevista para
acontecer no dia 22 de junho do corrente, na cidade
de Campo Grande(MS).
Acrescento que a respectiva autorização de missão com ônus para o Senado Federal foi objeto do
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Requerimento nº 543, de 2012, aprovado em sessão
do Plenário do dia 12 de junho deste.
Em face ao exposto, solicito os préstimos de Vossa
Excelência no sentido de que as providências administrativas e regimentais pertinentes sejam adotadas.
Atenciosamente, – Senadora Ana Rita.
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, o Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado nº 253, de 2009 (nº 6.359/2009, naquela Casa), do Senador Expedito Júnior, que altera
as Leis nºs 12.468, de 26 de agosto de 2011, e 6.094,
de 30 de agosto de 1974; e dá outras providências.
É o seguinte o Substitutivo:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – O Substitutivo da Câmara vai às Comissões de Assuntos Sociais; de Serviços de Infraestrutura; e de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº
364, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados, comunicando o envio à sanção do Projeto
de Lei do Senado nº 310, de 2003.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 364/12/PS-GSE
Brasília, 19 de junho de 2012
Assunto: Comunica envio de PL à sansão
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado,
sem alterações, o Projeto de Lei nº 4.024, de 2012,

309

Junho de 2012

do Senado Federal (PLS nº 310/03 nessa Casa), que
“institui o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas – SINESP;
altera as Leis nºs 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, e
11.530, de 24 de outubro de 2007, a Lei Complementar nº 79, de 7 de janeiro de 1994, e o Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo
Penal; e revoga dispositivo da Lei nº 10.201, de 14 de
fevereiro de 2001”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, os seguintes Projetos de Lei da Câmara:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 56, DE 2012
(nº9/2009, na Casa de origem, do
Deputado Reginaldo Lopes)
Institui o Dia Nacional da Liberdade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o Dia Nacional da Liberdade a ser comemorado em toda o território nacional no
dia 12 de novembro de cada ano civil.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL N° 5.169, DE 2009
Instituí o Dia Nacional da Liberdade;
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° – Fica instituído o “Dia Nacional da Liberdade” a ser comemorado em todo território nacional
no dia 12 de novembro de cada ano civil.
Art. 2° – Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação. Art. 3° – Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A Liberdade como tema da história do Brasil encontra em seus registros inúmeras páginas, reservadas.
ao acontecimento de lutas que alcançaram grandes
vitórias. Como nos mostra a abolição da escravatura, a inconfidência Mineira e seu ideal de liberdade
republicana, a luta contra a ditadura e o anseio pela
democracia, as diretas já e a promulgação da Constituição Federal de 1988. Destas batalhas fundamentais
despontaram Líderes, Mártires, Heróis e Heroínas que
promoveram o reencontro do Brasil com sua Liberdade. O reconhecimento destas conquistas não pode ser
esquecido nem deixado de lado. A Liberdade como um
dos maiores valores ligada aos princípios da consolidação da democracia merece todo nosso reconhecimento como alicerce fundamental na organização da
sociedade brasileira. É fundamental que a Liberdade
em nosso país não seja apenas reconhecida como
uma palavra ou como um mero direito existente, deve
ser lembrada como um bem essencial garantido por
inúmeros sacrifícios e pelo pela luta por muitas das
vezes mortal de incontestáveis heróis, que merecem
todo nosso reconhecimento, e toda nossa celebração.
É claro que muitas batalhas ainda serão travadas e precisarão outros heróis, mas é importante que possamos
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sempre nos fortalecer com os bons exemplos de nossa
história. É importante para a memória de nosso país o
reconhecimento da importância das garantias de
liberdade alcançadas. Para garantir a realização de tal
reconhecimento, buscamos a criação do Dia Nacional
da Liberdade. Para a sugestão do dia a ser consagrado
dia Nacional da Liberdade é preciso que relembremos
um período muito importante de nossa história que teve
como personagem principal Joaquim José da Silva
Xavier (Tiradentes), fazendo jus aos ditames de nosso Hino Nacional, “Em teu seio, ó liberdade, desafia o
nosso peito a própria morte”, Tiradentes foi enforcado
esquartejado e sua morte colocada como exemplo aos
que ansiavam pelo grito de liberdade e a proclamação
do Brasil como República. A inconfidência Mineira, movimento que sob a Liderança de Tiradentes buscava a
independência, a liberdade e a luta contra um governo
que tratava sua colônia com violência, autoritarismo,
ganância e falta de respeito.
Tiradentes hoje é lembrado como o maior símbolo
da liberdade em nosso país e como grande herói da
Inconfidência Mineira. Símbolo do Sacrifício pela pátria,
Joaquim José da silva Xavier, o Tiradentes, incorpora
todo este sentimento de luta e perseverança na busca
incansável pelos Direitos de Liberdade.
Tiradentes foi batizado em 12 de novembro de
1746, nasceu na Fazenda do Pombal, próxima ao arraial
de Santa Rita do Rio Abaixo, entre a Vila de São José,
hoje Tiradentes, Ritápolis e São João Del Rei. Filho do
português Domingos da Silva Santos, proprietário rural
e da brasileira Antônia da Encarnação Xavier, o quarto
dos sete irmãos, ficou órfão aos 11 anos e ficou sob a
tutela de um padrinho, que era cirurgião. Sua dedicação
às práticas farmacêuticas e ao exercício da profissão
de dentista lhe valeu o cognome Tiradentes.
Reconhecendo Tiradentes como ícone incontestável da luta pela Liberdade do país e considerando a
sugestiva data de seu batismo encaminho projeto de
lei transformando o dia 12 de novembro no Dia Nacional da Liberdade.
Sendo assim, espero contar com o apoio dos nobres colegas parlamentares na aprovação deste projeto
de lei em prol do reconhecimento da Luta dos heróis e
heroínas pelas garantias de liberdade em nosso país.
Sala das Sessões, 05 de maio de 2009. – Deputado Reginaldo Lopes.
(À comissão de educação, cultura e esporte, em decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – 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.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 476, de 2008, 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;
– Projeto de Lei do Senado nº 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; e
– Projeto de Lei do Senado nº 614, de 2011, 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.
Tendo sido apreciados terminativamente pela
Comissão de Assuntos Sociais, os Projetos de Lei do
Senado nºs 476, de 2008; e 614, de 2011, aprovados,
vão à Câmara dos Deputados; e o Projeto de Lei do
Senado nº 252, de 2009, rejeitado, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência comunica que está publicado, em suplemento ao Diário do Senado Federal
de 19 de junho do corrente, o Parecer nº 6, de 2012CN, da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 568, de 2012, concluindo favoravelmente
à Medida Provisória, quanto aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e quanto ao mérito,
nos termos do projeto de lei de conversão apresentado.
O Projeto de Lei de Conversão nº 14, de 2012,
foi encaminhado à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – A Presidência recebeu, do Ministro de
Estado Chefe da Controladoria-Geral da União, o Ofício
nº 16.914/2012, que solicita seja dado conhecimento
aos parlamentares do Congresso Nacional da aprova-
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ção de proposta de abolição do voto secreto nas casas
legislativas municipais, estaduais e federais, por ocasião da 1ª Conferência Nacional sobre Transparência
e Controle Social – Consocial, realizada entre os dias
18 e 20 de maio.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 16.914/2012/GM/CGU-PR
Brasília, 19 de junho de 2012
Assunto: Proposta de Emenda à Constituição – Fim
do Voto Secreto.
Senhor Senador,
Refiro-me à 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social – Consocial, convocada por
Decreto do Excelentíssimo Presidente da República
(DOU de 9-12-2010), cuja Etapa Nacional ocorreu
entre os dias 18 e 20 de maio de 2012, no Centro de
Convenções Ulysses Guimarães, nesta Capital.
2. Durante três dias, reuniram-se cerca de 1.300
delegados, eleitos ao longo das 1.380 conferências preparatórias da Consocial, que envolveram 2.750 municípios – incluídas todas as capitais – de todos os Estados
e do Distrito Federal, abrangendo quase um milhão de
brasileiros. Esses delegados discutiram e aprovaram
propostas para o incremento da transparência e do acesso à informação, o fortalecimento do controle social e o
avanço na prevenção e combate à corrupção no Brasil.
3. Em tal contexto, uma das questões que mereceram especial atenção dos participantes da 1ª Consocial,
por ser considerada prioritária e urgente, foi a abolição
do voto secreto nas casas legislativas municipais, estaduais e federais, nos termos da seguinte proposta:
“Abolir o voto secreto nos parlamentos/
legislativos (câmaras, assembleias, Senado)
em todas as esferas (municipal, estadual e
federal), sessões ordinárias e extraordinárias,
visando à maior transparência em qualquer
decisão, inclusive para cassação e com justificativa de todas as votações, e também, nas
comissões do serviço público.”
4. Portanto, na qualidade de Presidente daquele
evento, solicito a Vossa Excelência os bons préstimos
de suas providências no sentido de dar conhecimento
aos Excelentíssimos Parlamentares dessa proposta
aprovada pela 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, a qual seguramente contribuirá para o debate, ora realizado por essa Casa
Legislativa, acerca de possível alteração da Constituição da República, a fim de estabelecer o voto aberto
nas deliberações do Congresso Nacional, da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal e das Comissões,
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inclusive nos processos de cassação de mandato parlamentar e no exame de vetos presidenciais.
Atenciosamente, – Jorge Hage Sobrinho, Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União,
Presidente da 1ª Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Há oradores inscritos.
Convido para usar da palavra o Senador Paulo
Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente Senador Mozarildo Cavalcanti, Senador Alvaro
Dias, neste clima de Rio+20, meio ambiente, defesa
do Planeta, da saúde, da vida, vou falar um pouco hoje
sobre a situação, grave para mim, do saneamento básico no Brasil.
O Brasil, sem sombra de dúvida, hoje é uma potência mundial, ocupando o sexto lugar no ranking dos
países mais ricos. Passamos a ser uma nação importante, e os maiores do mundo, como Estados Unidos,
China e Alemanha, são agora forçados a olhar para o
Brasil. Temos, é claro, muito ainda por fazer, a resolver,
e uma ferida aberta. Temos de olhar para ela e tentar
salvá-la para que ela pare de sangrar. Refiro-me ao
saneamento básico, que exibe números lamentáveis,
apesar da nossa pujança econômica. O pior de tudo é
que essa questão trágica ainda causa a morte de cerca
de 2 mil pessoas por ano, fora outros graves prejuízos
que traz para todo o País.
Vamos aos números dessa situação, para que
possamos, então, ter uma dimensão exata de onde nos
encontramos em matéria de saneamento básico. Dados
de 2008, do Sistema Nacional de Informação para o
Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades, que
são os últimos disponíveis, indicam que 57% – 57%! –
da população brasileira não têm esgoto coletado. Não
tem esgoto coletado! Pior ainda, menos que 35% do
volume do esgoto recolhido recebem tratamento. Menos que 35% do volume do esgoto recolhido recebem
tratamento! Em muitas comunidades vive-se ainda o
drama do esgoto correndo a céu aberto.
Felizmente, o abastecimento de água tratada
melhorou. Já chegamos ao patamar de 81,2% da
população brasileira assistida com água tratada. Se
considerarmos apenas as áreas urbanas, onde vivem
84% dos brasileiros, a situação é melhor no que diz
respeito ao fornecimento dessa água tão importante.
Na área urbana, chegamos a 95% da população.
No que tange à coleta de esgotos, no entanto, o quadro é precário, mesmo nas cidades. Apenas metade
da população urbana, 50,6%, é atendida. Isso equivale
a dizer que 80 milhões de pessoas que vivem nas ci-
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dades ainda não dispõem de coleta de esgotos e que
no total chegaríamos a 95,3 milhões de brasileiros que
não recebem ainda esse serviço tão básico quanto essencial e fundamental para a saúde da nossa gente.
Mas o quadro pode ainda ser pior, de acordo
com publicação da ONG Instituto Trata Brasil, intitulado Os Benefícios da Expansão do Saneamento no
Brasil. Segundo ela, os números do Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento são baseados em
pesquisas que abrangem 4.627 cidades atendidas com
serviço de água e 1.468 com serviço de esgoto. A inferência lógica que se impõe é que os Municípios não
incluídos na pesquisa são aqueles que estão ainda
em pior situação. Partindo desse pressuposto, o documento do Instituto Trata Brasil conclui que se esses
Municípios fossem incluídos na pesquisa, o acesso ao
serviço de abastecimento de água cairia para 77,4%
da população, contra os 81,2% da pesquisa do Sistema antes destacada por mim, e o acesso ao serviço
de esgotamento sanitário cairia para 39,6%, contra os
43,2% da outra pesquisa.
É um quadro grave, como se vê. A correlação
entre falta de saneamento e doenças na população
é reconhecida de todos. A Organização Mundial de
Saúde (OMS) menciona o saneamento básico precário como um risco tradicional à saúde. Associado à
pobreza, afeta mais a população de baixa renda, em
conjunto com outros riscos, como a subnutrição e a
higiene inadequada. Para se ter uma ideia do que isso
significa, em 2004, por exemplo, doenças associadas
a sistemas de água e esgoto inadequados e deficiências com higiene causaram a morte de 1,6 milhão de
pessoas nos países de baixa renda, assim considerados aqueles com PIB per capita inferior a US$825,00.
A maioria das mortes por diarreia no mundo, 88%,
é causada por sistemas inadequados de saneamento.
Noventa e nove por cento dessas mortes ocorrem em
países em desenvolvimento e 84% são de crianças. A
Unicef e a OMS apontam a diarreia como a segunda
maior causa de mortes em crianças menores de cinco
anos de idade. Estima-se que 1,5 milhão de crianças
nessa faixa etária morram a cada ano, vítimas de doenças diarréicas, sobretudo nos países em desenvolvimento, em grande parte devido à falta de saneamento.
No Brasil, as diarreias representam mais de 80% das
doenças relacionadas ao meio ambiente.
Vista essa triste realidade, examinemos outros
prejuízos causados ao País pela falta de saneamento básico.
O já mencionado relatório do Instituto Trata Brasil
mostra que as internações por infecções gastrointestinais custam, anualmente, ao SUS uma média de R$161
milhões. Da mesma forma, o documento registra que
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em apenas um ano foram gastos R$547 milhões em
remunerações referentes às horas não trabalhadas por
funcionários acometidos por essas infecções.
Se essas doenças, muito relacionadas à falta de
saneamento, causam tamanho prejuízo econômico ao
País, o atendimento adequado a toda a população, com
serviço de água e esgoto, traria ganhos econômicos
importantes, além, claro, de salvar vidas.
O acesso universal ao saneamento básico produziria uma redução de gastos de cerca de R$309
milhões anuais, relativos ao afastamento do trabalho,
segundo o Trata Brasil.
A probabilidade, Sr. Presidente, de uma pessoa
com acesso a esses serviços se afastar do trabalho é
6,5% menor do que uma que não tem acesso à rede
de água e esgoto. Devido à melhoria geral da qualidade
de vida gerada pelo acesso a saneamento, o Instituto
estima um aumento de produtividade dos trabalhadores
da ordem de 13, 5%. Isso deve se refletir na renda do
trabalho, com uma elevação de 3,8% no total de salários, gerando um aumento da folha de pagamento da
ordem de R$41,5 bilhões, claro, no mundo.
Sr. Presidente, buscar um processo universal da
rede de esgoto pode, finalmente, trazer uma valorização média de até 18% no valor dos imóveis, aumentando o patrimônio das famílias que antes não recebiam esse serviço.
O maior ganho, no entanto, com essa universalização se daria no campo da saúde da população. Em
2009, morreram 2.101 dos 462 mil pacientes internados por infecções gastrintestinais, causadas pela falta
de saneamento básico e água potável. O acesso universal ao saneamento reduziria essas internações em
25%, e a mortalidade em 65%, o que significa salvar
em torno de 1.300 vidas.
Como se vê, essa é uma obra urgente para o
nosso País. O governo do Presidente Lula, junto com
governos estaduais e municipais, começou a atacar
mais firmemente o problema a partir de 2003. Houve
avanços, mas precisamos fazer mais. Entre aquele ano
e 2008, a parcela da população atendida pela rede de
água passou de 73% para 77%, o que incluiu 5,4 milhões de pessoas nesse atendimento.
O acesso à rede de esgotamento sanitário cresceu de 34% para 40% da população, reduzindo o
déficit de acesso em 2,3 milhões de habitantes, em
razão do aumento populacional no mesmo período. O
percentual de esgoto coletado que passou a ser tratado cresceu nesse período, de 58% para 66%. Isso
foi possível graças ao aumento do volume de recursos
investidos nessa área.
A preços de 2008, os investimentos para a melhoria e expansão da rede de água passaram de R$1,3
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bilhão, em 2003, para R$2,2 bilhões, em 2008, um
aumento da ordem de 12% ao ano. Infelizmente, na
rede de esgotamento sanitário, o ritmo de crescimento
desses investimentos foi menor. Os recursos aplicados,
que eram de R$1,8 bilhão, em 2003, cresceram a 7,5%
ao ano, atingindo R$2,6 bilhões, em 2008.
Outro avanço importante no que diz respeito ao
saneamento básico no Brasil foi a criação do marco
regulatório do setor, com a aprovação da Lei n° 11.445,
também conhecida como Lei do Saneamento, em 2007.
Essa legislação, sem sombra de dúvida, ajudou a
superar dificuldades para a realização de investimentos
no setor. Junto com o marco legal, veio o Programa
de Aceleração do Crescimento, que procurou aportar
recursos para superar as carências de saneamento
básico dos Municípios brasileiros, aí incluído também
o tratamento do lixo, que foi muito importante.
O Programa previa a destinação de R$40 bilhões
para o setor no período 2007/2010. Lamentavelmente, de acordo com o balanço do Instituto Trata Brasil,
apenas cerca de 40% desses recursos, de fato, foram
liberados e aplicados até 2010.
Para a segunda fase do PAC, referente ao período 2011 a 2014, foi anunciado um investimento do
Governo Federal da ordem de R$45 bilhões. Um novo
inventário, realizado pelo Instituto, revelou que, em dezembro de 2011, a média de execução das 114 obras
de saneamento monitoradas estava em 54%.
Bem, houve avanço no volume de recursos liberados para essas obras. O percentual de liberação
das verbas passou de 19%, em 2009, para 50%, em
dezembro de 2011. Contudo, segundo o Instituto Trata Brasil, seria necessário o investimento de R$280
bilhões – sete vezes os recursos do PAC I – para que
toda a população brasileira tivesse acesso a água potável e a esgotos tratados.
Como se vê, é uma enormidade de recursos, que
vai exigir um esforço igualmente grande por parte das
autoridades brasileiras. E esse é um esforço que tem
de ser feito. Estamos tratando de vidas, estamos tratando de saúde, Senador Mozarildo, V. Exª que é médico.
É crucial para melhorar as condições de vida da
população brasileira, principalmente dos mais pobres,
que são sempre os que mais sofrem com esse tipo de
questão. Seja nas regiões mais distantes dos grandes
centros, seja nas periferias das grandes cidades, temos
de fazer esse investimento.
Não podemos mais permitir que nossas crianças
continuem tomando água sem tratamento e brincando
em ruas onde o esgoto corre a céu aberto. Resolver
essa grave questão é, para mim, dizer o mínimo: é
uma questão de humanidade, é uma questão de direitos humanos.

JUNHO 2012
27064

Quinta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Senador Mozarildo, nestes minutos que me restam, vou fazer alguns registros. Meu pronunciamento
principal já está feito.
Quero aqui destacar que hoje a minha cidade
natal, Caxias do Sul, completa 122 anos. Com alegria,
lembro aqui esta data, nesta quarta-feira, 20 de junho,
122 anos da emancipação política de Caxias.
As festas iniciaram no dia 1º e vão até o final do
mês, em diversas atividades, com a participação da
comunidade de trabalhadores, de sindicalistas, líderes
sindicais e líderes dos empresários.
Amanhã à tarde, a partir das 15 horas, haverá
o tradicional corte do bolo na Praça Dante. A sobremesa foi feita pelo Clube de Mães de Caxias do Sul.
O bolo tem 122 metros de comprimento, lembrando
os 122 anos.
São informações que nos foram passadas pelo
próprio Prefeito, Ivo Sartori, e sua assessoria, que
estão trabalhando nessa festividade e prestigiando-a.
Caxias do Sul, Sr. Presidente, é uma região de colonização italiana. Lá chegaram muitos italianos. Vieram
da Itália e ali desenvolveram toda a sua capacidade.
Em 1º de junho de 1910, ela foi elevada à categoria de cidade, com a chegada do primeiro trem ligando
a região a Porto Alegre.
Caxias é uma região próspera, um dos principais
Municípios do meu Rio Grande do Sul. Foi, ao longo
do tempo, forjado o desenvolvimento daquela região,
que contribuiu para o crescimento do meu Estado.
No início, o cultivo era de videira, para a produção de
vinho. Com o tempo, avançamos muito mais. Caxias
hoje é um grande centro comercial, que impulsiona a
economia não só da cidade, mas também da região e
do Rio Grande. E hoje é um polo inclusive importante
para o País.
Caxias destacou-se, nos primeiros tempos, como
falei, pela produção de uva e vinho, trigo, milho e arroz.
O tempo passou, Caxias foi crescendo e a produção
industrial e comercial ampliou-se. AtuaImente, Caxias
é um polo fundamental de desenvolvimento. São fortes
os setores agropecuário, industrial, de comércio e serviços, mobiliário e de aluguel. É um grande polo metal
mecânico, de material de transporte, alimentício, de
bebidas, da administração pública, entre outros,
que estão crescendo de forma muito acelerada.
Quando falamos em Caxias, não podemos deixar
de falar da grande Festa da Uva, uma das festas mais
bonitas do continente; da Feira do Livro; da Universidade de Caxias; do Museu Municipal; do artesanato
local; dos pratos típicos italianos.
Caxias tem, segundo projeção do IBGE para 2011,
441.332 habitantes. O PIB é de R$12,509 bilhões, que
equivale a 5,8% do PIB estadual.
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A história de Caxias é uma historia bonita. Ali,
além dos italianos, claro, se encontraram os chamados
“pelo duros”, aqueles que são ditos brasileiros natos,
que vieram ali das serras e de outras regiões.
Enfim, Sr. Presidente, faço esta homenagem.
Encaminhei aqui, no Senado, um voto de aplauso, em
nome da bancada gaúcha, pelo aniversário da minha
querida cidade natal, orgulho do Rio Grande e do Brasil, Caxias do Sul.
Sr. Presidente, quero ainda fazer outro rápido registro. Registro o convite que recebi da Associação dos
Fiscais Federais Agropecuários para participar da festa
de comemoração dos 12 anos da criação da carreira
do fiscal agropecuário. A festa será nesta sexta-feira,
22 de junho. Infelizmente, eu não estarei lá, porque
assumi outro compromisso, mas ficam aqui os meus
cumprimentos a esta bela data: 30 de junho, Dia do
Fiscal Federal Agropecuário.
Sei da luta de vocês, sei da qualidade do trabalho
que vocês desenvolvem em defesa do Rio Grande e do
Brasil. Podem contar comigo hoje e sempre, inclusive
nos projetos que estão ainda tramitando na Casa, que
vão na linha de atender ao plano final de carreira de
fiscal federal agropecuário.
Por fim, Sr. Presidente, eu anunciava aqui, da tribuna, ontem – eu vou terminar, Sr. Presidente –, que...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Senador Paim, V. Exª poderia me permitir,
antes de concluir seu pronunciamento,...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – ...registrar a presença nas tribunas
dos alunos do Ensino Fundamental do Colégio Ávila, de Goiânia, Estado de Goiás. Sejam bem-vindos,
portanto, à nossa sessão, que hoje é uma sessão não
deliberativa, como vocês estão lendo no painel. Não há
votação, apenas pronunciamentos e debates dos Srs.
Senadores, como é o caso, agora, do pronunciamento
brilhante do Senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Meus
cumprimentos. Eu me somo à saudação que fez o
Presidente Mozarildo, grande Senador desta Casa.
Aqui, pacientemente, esperando que eu termine, está
o Senador Alvaro Dias, uma grande liderança também
do nosso Parlamento.
Sr. Presidente, eu anunciei ontem que começaria
hoje uma greve dos funcionários do Itamaraty. Hoje, eu
informo como está. Já são 70 os postos consulares do
exterior fechados por conta da greve dos funcionários
do Itamaraty. Estão paralisados, por exemplo, os de
Boston, San Francisco, Houston e Nova York, nos Estados Unidos; Madri, Roma e Paris, na Europa; e, ainda,
Pequim e Cingapura, na Ásia. Também estão paradas
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as seções consulares de Montevidéu e Buenos Aires.
Os postos parados chegam, mais ou menos, à metade
das representações do Brasil no exterior.
Aqui no Brasil, também, podemos dizer que, na
sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília, cerca de 250 funcionários estão sem trabalhar.
No entanto, a maioria dos funcionários está acompanhando a Rio+20 e, por compromisso assumido, ainda
estão lá prestando atendimento às autoridades, enfim,
àquele grande evento.
Mais uma vez insisto, pedindo ao Itamaraty que
chame uma mesa de entendimento, de negociação,
para que se resolva, de uma vez por todas, essa questão, ou seja, para que os funcionários no exterior possam ter sua situação regulamentada, o que não têm
até hoje.
Fica aqui, mais uma vez, o apelo. Ontem, eu avisei
que a greve aconteceria hoje. E ela está acontecendo.
Não é bom para o Brasil, não é bom para os trabalhadores, não é bom para ninguém. Tem de prevalecer o
diálogo, o bom senso, para se conseguir uma proposta no campo da razoabilidade, que garanta o direito
mínimo desses trabalhadores.
Por fim, Sr. Presidente, quero apenas registrar
que, na segunda-feira, falei aqui da importância da vitória do Presidente François Hollande na França, que
garantiu a maioria no parlamento.
Aí me informaram, no Rio Grande do Sul – fiquei
sabendo hoje –, um fato interessante: entre os eleitos,
está um brasileiro com dupla cidadania. Falo de Eduardo
Cypel, de 36 anos, gaúcho, nascido em Porto Alegre.
Eduardo Cypel, que mora na França desde os 10
anos, garantiu uma entre as 278 cadeiras do Partido
Socialista na França. É um brasileiro que passa a ser
Deputado Federal na França. Ele é o primeiro franco-brasileiro eleito para a Assembleia Nacional do país.
Há que destacar que, em 2008, ele se elegeu vereador
no Município de Torcy.
Cypel fez sua formação profissional na França.
Graduado em Filosofia pela Universidade de Paris XII,
especializou-se no Instituto de Ciência, berço acadêmico de figuras como os ex-Presidentes Jacques Chirac
e François Mitterrand.
Ficam aqui meus cumprimentos – aí termino, Sr.
Presidente – a esse gaúcho, brasileiro, que se elegeu
pelo Partido Socialista da França e que hoje faz parte
do governo de Hollande.
E aqui destaco – eu falava ontem, e já vou terminar; é um assunto de que trato muito – que um dos
primeiro atos do Hollande, o novo Presidente da França, foi reduzir o direito à aposentadoria de 62 para 60
anos na França.
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Aqui, no Brasil, no caso do servidor público, a
idade é 60, e querem ampliar. Temos que pegar o
exemplo da França e garantir o princípio da aposentadoria integral e sem fator previdenciário. Lá não tem
fator previdenciário.
Espero que derrubemos o fator aqui, garantindo, assim, o direito à aposentadoria integral para os
trabalhadores da área pública e da área privada, sem
fator previdenciário.
Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a tolerância de
V. Exª e peço que considere na íntegra os meus pronunciamentos. O primeiro deles eu fiz integral; sobre
os outros quatro fiz comentários.
Obrigado, Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre is 122 anos de Caxias do Sul/RS.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com alegria informo que minha cidade natal, Caxias do Sul,
estará completando nesta quarta-feira, 20 de junho,
122 anos de emancipação política.
Os festejos iniciaram dia primeiro e vão até o final
do mês, com diversas atividades e a participação da
comunidade, do setor empresarial e do Poder Público.
Amanhã à tarde, a partir das 15 horas, haverá o
tradicional corte do bolo na Praça Dante Alighieri. A
sobremesa foi confeccionada pelos Clubes de Mães de
Caxias do Sul. O bolo tem 122 metros de comprimento.
Cerca de 70 mulheres, colaboradoras do Projeto Conviver, que se reúnem para atividades mensais
de lazer, culturais e de solidariedade na comunidade,
distribuirão fatias do bolo à população caxiense.
Para celebrar os 122 anos de Caxias do Sul são
esperadas diversas autoridades, entre elas o prefeito
José Ivo Sartori, vereadores, líderes empresariais e
de trabalhadores.
Sr. Presidente, Caxias do Sul foi fundada em 20
de junho de 1890 e, no dia 24 de agosto do mesmo
ano, foi efetivada a sua instalação.
É uma região de colonização italiana, cujos primeiros imigrantes chegaram ao município em 1875.
Em 1º de junho de 1910 foi elevada à categoria de
cidade, com a chegada do primeiro trem, ligando a
região a Porto Alegre.
Caxias é um dos mais prósperos municípios do
Rio Grande do Sul. Foi ao longo do tempo forjando o
desenvolvimento de todo o território gaúcho e se tornando uma das mais importantes cidades do Estado.
Em princípio, a cidade se destacou pelo cultivo
da videira e produção vinícola... produção essa que
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teve duas etapas; primeiro para o consumo próprio e
posteriormente, o vinho passou a ser comercializado,
o que impulsionou a economia caxiense.
Paralelamente, Caxias começou a se destacar
pelo cultivo do trigo e do milho. O tempo passou, Caxias foi crescendo e a produção industrial e comercial
ampliada e diversificada.
Atualmente, Caxias do Sul é um polo desenvolvimentista. Os setores agropecuário, industrial, de
comércio e serviços, mobiliário e de aluguel, metal
mecânico, de material de transporte, alimentício, de
bebidas, da administração pública, entre outros, estão
tendo um bom desempenho.
Sr. Presidente, quando falamos de Caxias do Sul,
falamos da Festa da Uva, da Feira do Livro, da Universidade de Caxias, do Museu Municipal, dos artesanatos
locais, dos pratos típicos italianos...
Caxias, tem, segundo projeção do IBGE para
2011, quatrocentos e quarenta e um mil trezentos e
trinta e dois habitantes.
O PIB é de 12 bilhões e quinhentos e nove milhões de reais, o que equivale a 5,8% do PIB Estadual.
Sr. Presidente, a história de Caxias do Sul é
marcada pela chega da italianada, com os nonos e as
nonas que vieram do outro lado do oceano, trazendo
suas tradições e se juntando a outros que aqui já estavam... como os “pelo-duro”.
Aconteceu a miscigenação e a aculturação. Os
cantos, as danças, os hábitos, o vinho, a polenta, o
galeto, a macarronada, e o tortéi, se misturaram ao
churrasco de ovelha, ao arroz de carreteiro, ao sarrabulho, e a “um trago de canha” para esquentar o corpo
do inverno ou escorrer o suor no verão.
Tudo foi se juntando, criando raízes, fazendo
comunidades, foram moldando novas falas e gestos.
E, todos hoje são um mesmo povo, brasileiros, construindo o nosso país.
Antes de terminar quero mandar minha saudação
aos caxienses, deixar meus mais sinceros cumprimentos àqueles lutadores que nasceram em um “solo de
imensa riqueza, esplêndida glória infinita, de tão nobre, excelsa beleza”.
Parabéns aos meus conterrâneos caxienses por
tão importante data. E queira Deus que muitas mais
venham!!!
Quero dizer que encaminhei aqui no Senado voto
de aplauso pelo aniversário da nossa querida cidade,
orgulho do Rio Grande e do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre 12 anos de criação da carreira de
Fiscal Federal Agropecuário – Asfagro.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria
de registrar o convite que recebi da ASSOCIAÇÃO
DOS FISCAIS FEDERAIS AGROPECUARIOS (ASFAGRO), para participar da festa em comemoração
aos doze anos de criação da carreira de Fiscal Federal Agropecuário.
A festa será nesta sexta-feira, 22 de junho. Infelizmente não poderei comparecer. Eu estarei no RS
cumprindo vários compromissos que já haviam sido
agendados anteriormente.
Gostaria muito de poder estar com os companheiros da ASFAGRO, comemorando o dia 30 de junho, Dia
do Fiscal Federal Agropecuário. Sei que a luta por essa
conquista foi longa e precisou CE muita perseverança.
Em 18 de dezembro de 1994, um grupo de servidores Engenheiros Agrônomos, Médicos,Veterinários,
Químicos, Farmacêuticos e Zootecnistas da área de
controle, inspeção e fiscalização agropecuária reuniu-se
com o então Ministro da Agricultura e do Abastecimento – Dr. Sinval Guazelli, buscando salários compatíveis
com as demais carreiras da área de fiscalização federal.
Esse pleito foi levado pelo Ministro Guazelli ao
Presidente da República à época, Dr. Itamar Franco,
que editou a MP n° 807 de 30 de dezembro de 1994
que instituía a Gratificação de Desempenho de Fiscalização.
Ainda não era o ideal, mas foi o início da criação da Carreira. Eles continuaram firmes em sua luta
até que em 2 de abril de 1998, foi aprovada a Lei n°
9.620/98, que criava a Carreira de Fiscal de Defesa
Agropecuária.
Também foi um avanço, no entanto a Lei não disciplinava a transformação e transposição para a Carreira de ocupantes de alguns cargos. Sendo assim, a
luta continuou e aquelas carreiras foram enquadradas
mediante a Lei n° 9.775, de 21 de dezembro de 1998.
Foi em 30 de junho de 2000 que esses funcionários viram seus méritos reconhecidos. Foi com a publicação da MP n° 2048-26/2000, que criou a Carreira
de Fiscal Federal Agropecuário.
Na verdade, Sr. Presidente, naquilo que diz respeito à parte remuneratória, eles continuam recebendo
proventos que ficam muito aquém das demais carreiras exclusivas de Estado, mas não vão abrir mão de
continuar lutando.
Eles seguem buscando o reconhecimento da
categoria como o de Auditoria Fiscal, considerando
seu alto nível.
Quero deixar meu forte abraço aos Fiscais Federais Agropecuários e agradecer por sua contribuição profissional para o desenvolvimento econômico e
social do Brasil.
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Agradeço o convite que me foi feito e, sinto muito
por não poder compartilhar desse momento de alegria
com vocês.
Parabéns e sucesso!
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre a paralisação dos funcionários do itamaraty.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem
registrei a paralisação dos funcionários do Itamaraty.
Gostaria de aproveitar este espaço para atualizar algumas informações.
Já são 70 os postos consulares no exterior fechados por conta da greve dos funcionários do Itamaraty,
incluindo alguns dos mais movimentados do mundo,
como Boston, São Francisco, Houston e Nova Iorque,
nos Estados Unidos, Madri, Roma e Paris, na Europa,
Pequim e Cingapura, na Ásia.
Também estão paradas as seções consulares de
Montevidéu e Buenos Aires.
Os postos parados não chegam à metade das
representações do Brasil no exterior, mas concentram
a grande maioria dos oficiais e assistentes de chancelaria e quase todo o atendimento consular do Brasil.
Na sede do Ministério das Relações Exteriores em
Brasília, cerca de 250 funcionários estão sem trabalhar.
No entanto, a maioria dos Oficiais de Chancelaria
e Assistentes de Chancelaria, cerca de 300, está no
Rio de Janeiro para a Conferência Rio+20, e só deve
parar a partir da semana que vem.
Importante destacar que o sindicato dos servidores se comprometeu a não atrapalhar a realização da
conferência, da qual participarão mais de uma centena
de chefes de Estado.
Sr. Presidente, reitero o que disse ontem.
Faço um apelo para que o Ministério de Relações
Exteriores estabeleça uma mesa de negociação com
os lideres dos trabalhadores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre Eduardo Cypel, franco-brasileiro
eleito deputado na França.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na segunda-feira, dia 11, eu utilizei este espaço, para falar sobre
o segundo turno das eleições legislativas da França.
O presidente François Hollande garantiu a maioria.
Um fato interessante é que entre os eleitos está
um brasileiro, com dupla cidadania. Falo de Eduardo
Cypel, de 36 anos, gaúcho, nascido em Porto Alegre.
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Eduardo Cypel, que mora na França desde os 10
anos, garantiu uma entre às (278) duzentas e setenta
e oito cadeiras do Partido Socialista.
Ele é o primeiro franco-brasileiro eleito para a
Assembleia Nacional do país. Há de se destacar que
em 2008 ele se elegeu vereador no município de Torcy.
Cypel fez sua formação profissional na França.
Graduado em Filosofia pela Universidade Paris 12,
especializou-se no Instituto Ciência, berço acadêmico
de figuras como os ex-presidentes Jacques Chirac e
François Mitterrand.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – V. Exª será atendido na forma regimental.
Convido V. Exª para presidir a sessão, já que serei o próximo orador a falar.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O Senador Mozarildo Cavalcanti está com a palavra.
Em seguida, o Senador Alvaro Dias.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Paulo Paim, o Senado está
promovendo, nestes dias, um fórum chamado Senado
Brasil 2012, que cuida de vários aspectos, como por
exemplo, “O Apolitismo, a Maior Ameaça à Democracia”, “O Consenso na Democracia”, “A Igualdade, a
Unanimidade e a Legitimidade” e outros temas.
Fiquei bastante preocupado – e já é uma preocupação constante minha – com o que foi dito por
um cientista político, aliás, um filósofo. A frase dele é
a seguinte: o desinteresse por política ameaça a democracia. O nome desse filósofo é Francis Wolff. Ele é
professor da Escola Normal Superior de Paris e abre
o fórum do Senado hoje.
Segundo ele, o povo sonha com o poder quando
é governado por tiranos, mas se recusa a assumi-lo
quando alcança a democracia.
Isso realmente é uma verdade. Se analisarmos,
veremos que quando há uma ditadura, um regime de
exceção em que as garantias individuais e a liberdade
de expressão são suprimidas, o povo vai às ruas, como
está acontecendo no Oriente Médio, desde o Egito até
a Síria, onde estamos vendo o povo se mobilizando nas
ruas, nas redes sociais contra os tiranos. Mas, quando
há democracia, o povo se desinteressa pela política,
porque acha que política é uma coisa perniciosa, que
todo político é igual, é corrupto e não presta. Portanto,
tanta faz como tanto fez.
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Estamos em ano de eleições municipais de Norte
a Sul, de Leste a Oeste deste País, para eleger Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos. E esse desinteresse
pela política leva a algumas coisas. Primeiro, aquelas
pessoas de bem acham que não devem entrar para a
política, porque é um jogo sujo, que uma eleição só é
ganha se se comprar o voto do eleitor e que só ganha a
eleição quem tem dinheiro para pagar bons marqueteiros, bons produtores de propaganda eleitoral. Por isso,
não se metem. Ora, ao não se envolverem os bons, o
que eles estão fazendo? Estão abrindo caminho, escancarando as portas para que os maus prosperem,
para que os maus cada vez ganhem mais espaço.
E o cientista diz exatamente isso aqui. Os povos
mais politizados, nos períodos de transição, como foi
o Brasil nos anos 80, reagiram à ditadura, ao chamado
regime militar. Porém, depois de passado esse período, depois do Movimento pelas Diretas Já etc, o que
aconteceu, Senador Paim, o que ouvimos até de amigos próximos? Que não tem jeito, que é isso mesmo.
Então, lemos na imprensa que o Senado e a Câmara custam muito, gastam muito dinheiro. Portanto,
se não houvesse Câmara e Senado, seria beleza. Não
tendo Câmara e Senado, teríamos o quê? Um ditador,
uma ditadora. E esse ditador, sem a fiscalização do
Senado ou da Câmara e manobrando o Poder Judiciário, como acontece em vários países mundo afora, o
que faria? Nenhum cidadão e nenhuma cidadã teriam
segurança para fazer nada. A lei é feita, portanto, por
uma pessoa ou por um grupinho de pessoas, e a execução dessa lei, pior ainda.
Então, é muito importante que as pessoas que
querem o bem deste País se interessem, sim, pela
política. Que, inclusive, acompanhem, de fato, tanto o
trabalho das Câmaras Municipais, para as quais agora vamos eleger Vereadores ou reeleger alguns, como
das Assembleias Legislativas dos Estados, da Câmara
dos Deputados Federais e do Senado.
Hoje mesmo recebi algumas mensagens reclamando do aumento do preço da tarifa de energia elétrica. Essa é uma atribuição do Poder Executivo, mas,
como o povo não analisa profundamente a política, não
se aprofunda na Constituição etc., acha que o aumento
é ocorre porque os Parlamentares não se preocupam
em evitar o aumento.
Há também o exemplo do aumento de salários.
V. Exª acabou de falar aqui sobre aposentadoria. Nós
estamos lutando aqui há quanto tempo para acabar
com fator previdenciário e não conseguimos? E não
conseguimos por quê? Porque, infelizmente, temos
um modelo no qual não há efetivamente equilíbrio entre os Três Poderes, como deve acontecer no regime
republicano.
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Quero chamar atenção para este artigo. Aqueles
que puderem lê-lo...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Mozarildo, permita-me interrompê-lo
antes de V. Exª iniciar o artigo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Com muito prazer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Gostaria apenas de registrar a presença entre
nós dos alunos de Relações Públicas da Universidade
Federal de Goiânia. Sejam bem-vindos!
Temos o Senador Mozarildo na tribuna e o Senador Alvaro Dias no plenário, esperando para fazer
o seu pronunciamento. Com certeza, vocês estão
assistindo ao discurso de um grande Senador e assistirão ao discurso de outro grande Senador, que vai
falar em seguida.
Sejam bem-vindos.
Senador Mozarildo com a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – É uma honra ter uma plateia tão seleta aqui
neste momento, porque não estou falando para uma
categoria apenas de brasileiros. Aquelas pessoas mais
intelectualizadas têm de ter uma atitude menos egoísta e ir além do pensamento “Eu estou cuidando de
mim”. Não, vamos cuidar também do vizinho, do amigo, do seu empregado, daquele que talvez não tenha
tido oportunidade de estudar, de se informar melhor,
e mostrar a importância, por exemplo, do voto.
O voto não pode ser uma mercadoria negociável.
Há, aliás, uma frase que vem aparecendo muito no
Facebook: “Voto não tem preço, tem consequência.”
Votos mal dados têm consequência e, nesse sentido,
pergunto a vocês: quem compra voto, quem usa de
mecanismos outros para se eleger, que compromisso
moral tem com o Município, com o Estado ou com o
País? Nenhum! E, se a população se desinteressa da
política, evidentemente isso só vai piorar.
Então, está na Constituição que “todo poder emana do povo e em seu nome será exercido”. Mas, para
emanar do povo, é preciso que o povo escolha adequadamente os seus representantes. Pode errar? Pode,
eventualmente pode errar, mas também pode, em seguida, tirar. É verdade que, nas campanhas políticas,
as coisas hoje são tão bem fabricadas que se vendem
imagens que, depois, não se revelam verdadeiras. Mas
a essência do regime democrático é que ninguém é
eleito para mandato vitalício, mas com mandato certo.
Quero aqui também fazer o registro, Senador
Paim, de algumas matérias de jornais do meu estado. Esteve em visita ao meu Estado a Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, que disse que “O Tribunal
Superior Eleitoral não vai tolerar a compra de votos”.
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Muito oportuno que ela tenha dito isso em Roraima,
porque, na última eleição, o que se viu foi uma desavergonhada e escancarada compra de votos na eleição. Denunciado, o Governador foi cassado lá e foi
absolvido no TSE, aqui, por uma questão de processualística, de erro formal do processo, mas está com
outros processos para serem julgados.
A Presidente disse que ter tolerância zero com a
compra de votos, e os dirigentes de entidades que irão
fiscalizar entidades da sociedade civil dizem que não
acreditam em tolerância zero nas eleições de 2012.
Por quê? Porque não viram isso na eleição de 2010.
Mas, na minha cabeça de médico é o seguinte: você
não pode perder a esperança diante de um quadro
que pode parecer sem jeito, de um paciente que está
desenganado; se você não insistir, ele morre mesmo.
Então, nós temos que lutar, temos que brigar para que,
de fato, a nossa democracia se consolide, que avance
cada vez mais e que se aprimore cada vez mais. Mas
depende, sim, Senador Paim, depende, Senador Álvaro Dias, da conscientização do eleitor.
É verdade que se diz que camadas vulneráveis,
aquelas pessoas que estão passando fome, ficam realmente a mercê desses favores, mas eu também conheço muita gente rica que negocia voto, que participa
e, inclusive, financia fraudes.
Eu gostaria de frisar, aqui, que, por coincidência,
hoje haverá um jantar em homenagem aos 50 anos
da Associação Brasileira das Estações de Rádio e Televisão e também homenageando os 90 anos de rádio no Brasil. E, já que estou falando de democracia,
não pode haver democracia se não houver liberdade
de imprensa. É preciso haver a ampla liberdade de
imprensa para que aqueles profissionais possam, de
fato, fiscalizar todos os agentes públicos.
Se não fosse a imprensa, não teria vindo à tona
aquele escândalo do seu Waldomiro com o seu Cachoeira, lá atrás, que deu origem à CPI dos Bingos.
O seu Cachoeira já estava ali envolvido. Eu fui Vice-Presidente da CPI dos Bingos, e o seu Cachoeira foi
indiciado. Bem, indiciado não é o caso, mas seu nome
foi relacionado e enviado para o Ministério Público. E
de lá se desencadeou uma série de investigações. E
o que se descobriu agora? Uma verdadeira metástase
de corrupção pelo Brasil todo. Desculpem-me o termo
médico metástase. É o espraiamento, o agigantado
da doença, no País todo, provocado por um conjunto
de empresas.
Veja, Senador Paim, se não fosse a democracia,
essas coisas seriam descobertas? Não! É evidente
que não, porque essas empresas corruptas estariam
beneficiando o ditador ou a ditadura de plantão, como
aconteceu nesses países de que estamos vendo re-
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centemente saírem os tiranos, que estavam ali há décadas, milionários, com contas fabulosas, palácios e
propriedades imensas. Então, é muito importante que
o povo entenda que está nas mãos dele, por meio do
voto, a possibilidade de mudar para melhor este País.
Eu quero encerrar, para não me estender muito,
pedindo a V. Exª que autorize a transcrição das matérias
a que me referi e também de uma matéria referente
à história da Associação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão.
É muito importante que a Abert esteja atenta
e na luta para evitar qualquer artifício de controle da
imprensa através do nome que se queira dar, mas é
melhor uma imprensa livre, que cometa até excessos –
para o que existe a lei -, a uma imprensa amordaçada
ou uma imprensa “chapa-branca”, que só diga aquilo
que agrada a quem esteja no poder. Não estou falando, aqui, do atual Governo; estou falando, em tese, de
uma questão da democracia e do Estado brasileiro.
Portanto, acho muito importante e oportuno que o
Senado esteja fazendo esse ciclo de palestras, esses
seminários. É importante mesmo que discutamos, que
tragamos esse tema aqui para a tribuna e que levemos,
Senador Paim, para os jovens, para as camadas sindicais e para todos os setores da sociedade a importância de mantermos a democracia, porque, como disse,
aqui, esse filósofo, o povo sonha com o poder, quando
é governado por tiranos, mas se recusa a assumi-lo
quando alcança a democracia. É interessante essa
frase, que significa que, quando estamos oprimidos,
o povo quer assumir o poder, mas, quando alcança a
democracia, relaxa e deixa a coisa correr frouxa.
É por isso que fiz questão de fazer este pronunciamento, hoje, quando se comemoram os 50 anos da
Abert e os 90 anos de existência do rádio no Brasil.
Portanto, o pedido de transcrição.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno)
Desinteresse por Política Ameaça Democracia
O filósofo francês Francis Wolff é um ardoroso
defensor da democracia, mas evita o romantismo ao
analisar aquele que é tido como fonte e sustentáculo
dos regimes democráticos:
– O povo está para a democracia como Don Juan
está para as mulheres: a conquista mobiliza toda a sua
energia, mas a posse o entendia – costuma observar,
em tom bem humorado, aos seus alunos da Escola
Normal Superior de Paris.
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Autor de livros como Aristóteles e a Política e Dizer
o Mundo, Wolff fará nesta quarta-feira (20) a primeira
palestra do ciclo de debates Fórum Senado Brasil 2012.
Como se pode notar pela comparação em que
remete ao lendário sedutor espanhol, um dos alvos da
filosofia de Wolff é o apolitismo. Na opinião do filósofo, o desinteresse dos cidadãos pela política ameaça
a democracia, ao fomentar entre outros males a ação
do que chama de “políticos profissionais”. Livre de cobranças, esse grupo teria o hábito de aprovar ou impor
medidas descoladas das verdadeiras necessidades e
desejos dos cidadãos.
- Quando é governado por um tirano, o povo sonha em conquistar o poder. No entanto, ao alcançar a
democracia, recusa-se a exercê-lo e abandona a política – lamenta Francis wollf, que classifica o distanciamento entre governantes e governados de “negação
da democracia”.
Observador da cena política brasileira desde os
anos 1980, quando lecionou na Universidade de São
Paulo (USP), o filósofo vê de forma positiva o avanço
no Brasil dos mecanismos de fiscalização do poder
público por meio da internet.
- Cada país precisa encontrar seus próprios remédios – disse Wolff em entrevista a Ricardo Westin,
do Jornal do Senado.
O que é o apolitismo?
O apolitismo é a recusa dos cidadãos, explícita ou
implícita, em participar da vida da comunidade política
e das escolhas que essa comunidade faz. É o desinteresse pela coisa pública. Na Europa, o apolitismo se
manifesta quando o povo vota em grupos populistas
e demagógicos (partidos de extrema direita, xenófobos) e quando se abstém em massa das votações. No
Brasil, o apolitismo se manifesta quando os cidadãos
se afastam dos políticos. Em vez de entrar no território ligado ao poder, os cidadãos se “retiram” para o
território individual, familiar, religioso e até esportivo.
Por que o apolitismo é uma ameaça à democracia?
O distanciamento entre os governantes e os governados é a negação da democracia. É possível que
o cidadão nem perceba que, quando ele procura “viver em paz”, sem intrometer-se nos temas públicos,
a política acaba se tornando um campo exclusivo dos
“políticos profissionais”. Como estão distantes do povo,
esses políticos tendem a tomar medidas tecnicistas,
orientadas por critérios técnicos, sem levar em consideração as opiniões, os interesses e as vontades da
população. No dia a dia, o cidadão não se dá conta
disso. Só percebe quando os políticos baixam alguma
medida que realmente o prejudica.

339

Junho de 2012

O apolitismo pode levar à ditadura?
A possibilidade existe. O apolitismo cria “políticos
profissionais”, políticos que não distinguem entre público e privado, políticos corruptos. Isso, por sua vez,
estimula partidos populistas e demagógicos a espalhar
a ideia de que todos os governantes são corruptos e
que é preciso “limpar” a política. Com tais argumentos,
podem instaurar a ditadura.
O que leva os cidadãos a recusar a vida política?
O individualismo. Trata-se de um paradoxo, porque
o individualismo é uma conquista feliz da democracia e,
ao mesmo tempo, sua principal ameaça. A democracia
deixa as pessoas livres para realizar, sozinhas, seus
objetivos de vida. Mas, justamente por conseguirem
preencher suas necessidades sem depender de outras pessoas, elas se preocupam menos com o grupo
e se afastam da política – o que abre espaço para os
“políticos profissionais”.
De que forma se combate o apolitismo?
Não se trata de obrigar as pessoas a fazer política. Repito: o individualismo é uma das maiores conquistas da democracia. Trata-se de encontrar meios
educacionais e institucionais que preencham a distância entre a comunidade e o poder. Pode-se reduzir
o apolitismo por meio da educação para a cidadania,
nas escolas, e por meio de campanhas. Há também
soluções políticas, maneiras institucionais de melhorar
o funcionamento da democracia. Para reduzir os votos
brancos nas eleições, por exemplo, a Sérvia recentemente decidiu que, quando a porcentagem desse tipo
de voto atingir certo patamar, nenhum candidato pode
ser eleito. No caso do Brasil, boas medidas são a prestação pública de contas de políticos e governantes, o
acesso dos cidadãos pela internet à informação pública
e a divulgação de indicadores que permitam comparar
gestores públicos. Cada país precisa encontrar seus
próprios remédios.
Quando fala do apolitismo, o senhor costuma fazer
uma comparação com o personagem Don Juan.
Os momentos em que um povo é mais politizado são os períodos de transição, como o que o Brasil
viveu nos anos 1980 e o que certos povos árabes viveram no ano passado. Mas, quando finalmente conquista a democracia, o povo tende a desinteressar-se
da política. Eis outro paradoxo. O interesse do povo é
conquistar o poder, e não exercê-lo. O povo execra os
tiranos, aqueles que exercem o poder contra ele, mas
tem horror de exercê-lo ele mesmo. Usa sua liberdade
para não ocupar esse lugar. É por isso que digo que
o povo está para a democracia assim como Don Juan
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está para as mulheres: a conquista mobiliza toda a sua
energia, mas a posse o entendia.
O senhor viveu no Brasil nos anos 1980. Do que
mais se lembra?
Eu tive a sorte de morar no Brasil entre 1980 e
1984. Peguei desde a Lei da Anistia, no governo Figueiredo, até as grandes manifestações das Diretas Já.
No meu voo de Paris para São Paulo, voltavam para
o Brasil os últimos intelectuais exilados. Foi a época
da minha vida em que mais aprendi do ponto de vista
político. Eu sempre escutava que “um povo sem passado nem cultura democrática não está maduro para
a democracia”. No Brasil, aprendi que isso é bobagem,
pura bobagem. O povo brasileiro conseguiu fazer uma
transição democrática exemplar, que até agora está
absolutamente fiel aos seus objetivos.
O Senado quer estimular a sociedade a refletir criticamente sobre os grandes temas do país e do
mundo. Por isso, convidou intelectuais brasileiros e
estrangeiros a expor suas visões e debatê-las com o
público em Brasília.
Filósofo francês abre, hoje,
ciclo de debates no Senado.
O Fórum Senado Brasil 2012 se divide em ciclos
de discussão, cada um com um tema específico. O primeiro ciclo começará hoje, com o seminário de Francis
Wolff. Ao longo das próximas semanas, 11 seminários
abordarão a democracia sob diferentes prismas. O segundo ciclo girará em torno da ciência.
As discussões se darão no auditório do Interlegis,
no Senado. Os seminários começarão às 19h. Os interessados poderão inscrever-se pela internet (senado.
gov.br/senado/forumsenado2012).
A entrada será gratuita.
– Muitas vezes, saímos em frenética carreira
sem saber aonde queremos chegar. O Senado deseja que paremos por um instante e reflitamos, saiamos
da inércia. É a partir da reflexão que podemos fazer
alguma mudança – diz o embaixador e ex-ministro da
Cultura Jerônimo Moscardo, incumbido pelo Senado
de planejar e realizar o fórum.
Moscardo lembra que o Congresso dos Estados
Unidos é pródigo nas discussões dos grandes temas.
Nesta segunda-feira, por exemplo, a Biblioteca do Congresso realizará em Washington um simpósio sobre a
democracia baseada no conhecimento.
– No Brasil, as discussões filosóficas costumam
ficar restritas às universidades. O Senado pode e deve
dar sua contribuição nas grandes questões, e não discutir só os temas pontuais dos projetos de lei. Tem uma
massa crítica de proporções extraordinárias. Basta di-
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zer que, dos consultores legislativos, 150 têm PhD. O
Senado não tem o direito de ser modesto.
O fórum foi criado por decisão do presidente do
Senado, José Sarney.
História da Abert
A Abert surge na luta contra os vetos do presidente João Goulart ao Código Brasileiro de Telecomunicações, em 1962. Nesse momento, o empresariado
de radiodifusão começa a despertar e parte para um
trabalho de esclarecimento da sociedade, por meio
de seus congressistas. João Medeiros Calmon, presidente da Associação de Emissoras do Estado de São
Paulo (AESP), que mais tarde se tornaria o primeiro
presidente da Abert, liderou um grupo de trabalho que
reuniu subsídios para a discussão sobre os vetos. O
grupo conseguiu reunir em um encontro histórico no
Hotel Nacional, em Brasília, representantes de 213
empresas.
A movimentação era intensa e a conquista de
votos em número suficiente para a derrubada dos
vetos ao Código foi árdua. Os participantes daquele
momento histórico foram responsáveis não só pela
derrubada dos vetos, como também pela formação da
Associação Brasileira de Empresas de Radiodifusão
e Televisão – Abert.
A movimentação
A ausência de uma representação organizada
nacionalmente fazia com que os empresários da radiodifusão tivessem apenas uma atuação regional, por
intermédio dos sindicatos. Radiodifusão era sinônimo
de Diários e Emissoras Associados, de propriedade
do empresário Assis Chateaubriand, que acabou se
transformando em interlocutor informal do setor com o
Governo e com a sociedade. A falta de unicidade, no
entanto, permitiu que outros interlocutores surgissem
nesse processo. É o caso da Associação de Emissoras
do Estado de São Paulo (AESP) e do Sindicato das
Empresas Proprietárias.
Além da AESP, existiam ainda quatro associações estaduais – Associação Bahiana de Radiodifusão (ABART), Associação Paraense de Emissoras
de Rádio e Televisão (APERT), Associação das Empresas de Radiodifusão de Pernambuco (ASSERP)
e do Ceará (APERTEC/CE). A política em defesa da
classe era tímida, por um lado pela falta de sintonia
entre as empresas paulistas e cariocas, por outro pela
inexistência de uma conscientização do empresariado sobre a necessidade da formação de uma classe
homogênea e unida.
O empresariado da radiodifusão só começou a
se mobilizar depois do início dos debates da classe
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em torno do projeto que previa a criação do Código
Brasileiro de Telecomunicações.

traordinária realizada na data de 8 de julho de 1993
em Brasília.

A fundação

Medalha do Mérito da Radiodifusão

A Associação foi fundada no dia 27 de novembro de 1962, dia da apreciação dos vetos. A vitória foi
total: a classe passava a existir como sociedade civil
e todos os 52 vetos foram derrubados. A Associação
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – Abert
nasce como uma sociedade civil sem fins econômicos,
de duração indeterminada, constituída por empresas
de radiodifusão autorizadas a funcionar no País e por
outras pessoas físicas e jurídicas com vínculos e participação no setor. Como principal objetivo, a defesa da
liberdade de expressão, em todas as suas formas, bem
como dos interesses das emissoras de radiodifusão,
suas prerrogativas como executoras de serviços de interesse público, assim como seus direitos e garantias.

As Medalhas do Mérito da Radiodifusão e Assis
Chateaubriand, são uma homenagem da ABERT a
empresários e personalidades do rádio e da televisão.
Com a outorga das medalhas a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, presta homenagem a profissionais do setor que possuam, no
mínimo, cinco anos de serviços prestados à causa e
que tenham contribuído com trabalhos nos campos
científicos, técnico, artístico do rádio e da TV. As medalhas também são concedidas a personalidades e
empresários que contribuíram ou tenham prestado
serviços relevantes a radiodifusão brasileira.
A entrega das Medalhas acontece durante a
abertura dos Congressos Brasileiro de Radiodifusão,
de dois em dois anos.
As medalhas do Mérito da Radiodifusão e Assis
Chateubriand, esta uma láurea póstuma, foram criadas
no ano de 1966, durante a quarta edição do Congresso Brasileiro de Radiodifusão, realizada em Salvador,
estando no exercido da Presidência do Dr. João de
Medeiros Calmon (1962-1970).

A primeira diretoria
A primeira sede foi instalada em uma pequena
sala no Centro do Rio de Janeiro. Brasília estava dando
os primeiros passos. A primeira tarefa era consolidar
a euforia da fundação. O objetivo do grupo era manter
a unidade e a combatividade da classe, além de dar
um sentido profissional às atividades da Associação.
João Calmon foi eleito o primeiro presidente da
Abert, como homenagem e reconhecimento ao seu
trabalho na AESP e na luta pela derrubada dos vetos.
A primeira diretoria obedeceu a um critério geográfico, fórmula de consenso que evitava o predomínio dos
Diários Associados sobre a Abert.
Os estatutos da entidade foram aprovados com
base em um anteprojeto elaborado por uma comissão
formada por Nagib Chede, Clóvis Ramalhete, José
Carlos Rao, Ernesto Gurgel Valente, José de Almeida
Castro, Assuero Costa, José Pires Sabóia Filho, Flávio
Parente e Vicente Rao.
III Congresso Brasileiro de Radiodifusão
O trabalho da primeira diretoria resultou no III
Congresso Brasileiro de Radiodifusão, em outubro de
1964, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Presidido por
João Calmon, o Congresso elaborou e aprovou o primeiro Código de Ética da Radiodifusão, baseado em
um anteprojeto de Clóvis Ramalhete, aprovou o esboço de anteprojeto da regulamentação da profissão de
radialista e iniciou a luta pela regulamentação de uma
cobrança justa de direitos autorais.
O Código de Ética foi seguido até setembro de
1980, quando o XII Congresso Brasileiro de Radiodifusão aprovou um novo estatuto. O novo Código sofreu
diversas alterações em 1983, 1984 e 1991, até ter sua
redação atual aprovada, em Assembleia – Geral Ex-

As diretorias durante o governo militar
Dr. João Jorge Saad – 1970-1972
Dr. Adalberto de Barros Nunes – 1972-1974 Dr.
José de Almeida Castro – 1974-1978 Dr. Carlos Cordeiro de Mello – 1978-1980
Mudança de sede
Em 1978, a Abert inicia um novo capítulo na sua
história ao mudar a sede para Brasília. A mudança promoveu o fortalecimento da Associação como entidade
de representação do setor de radiodifusão brasileiro
junto aos organismos governamentais.
No campo internacional, o período foi marcado
pela mudança da Associação Interamericana de Radiodifusão (AIR) que foi transformada em Associação
Internacional de Radiodifusão (AIR), formada por associações nacionais. Enquanto isso, a Abert promovia
o fortalecimento das associações estaduais, iniciativa
que foi positiva tanto para o âmbito nacional quanto
para o regional, mostrando o valor da unidade.
Presidentes profissionais da radiodifusão
Após alguns períodos de crise e dissidências, recomeçam os mandatos de presidentes profissionais da
radiodifusão: o primeiro foi Paulo Machado de Carvalho
Filho (1980-82), sucedido por Joaquim Mendonça, que
ocupou o cargo por nove mandatos.
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Em 1985, o País volta ao regime democrático com
a eleição de Tancredo Neves e José Sarney. Tancredo
adoece na véspera da posse e José Sarney assume o
cargo. Em 21 de abril de 1985, com a morte de Tancredo Neves e José Sarney assume definitivamente. Em
18 de junho de 1985, envia ao Congresso Nacional a
mensagem Presidencial de n° 330, que resultaria na
Emenda Constitucional n° 26, de 27 de novembro de
1985, convocando a Assembleia Nacional Constituinte.
Assembleia Nacional Constituinte
Em 2 de fevereiro de 1987, o deputado Ulysses
Guimarães toma posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Todos os segmentos da
sociedade se movimentam para garantir os seus direitos na nova Carta.
A Abert participa ativamente da elaboração do
Capítulo V, que trata da Comunicação Social na nova
Constituição. Ficam garantidas a liberdade de expressão e informação. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens
será privativa de brasileiros natos ou naturalizados. É
proibida toda e qualquer censura de natureza política,
ideológica e artística.
Em 2000, no final da administração de Joaquim
Mendonça, o governo regulamenta ressarcimento fiscal pela veiculação da propaganda eleitoral.
Novo século
Em 31 de agosto de 2000 foi eleito presidente
da Abert Paulo Machado de Carvalho Neto, radialista desde os 14 anos e membro ativo da diretoria da
associação desde 1998. As lutas agora são outras.
Os principais temas são as rádios comunitárias, as
“ilegais” e as televisões comunitárias, as restrições à
propaganda de produtos fumígeros, a Classificação
Indicativa (prevista na Constituição de 1988), a flexibilização do horário de veiculação da Voz do Brasil, a
regionalização do conteúdo para a produção de programação das televisões e a negociação entre o Ecad
e a Abert para descontos no recolhimento dos direitos
autorais. Começam as discussões sobre a implantação da rádio digital.
Em fevereiro de 2002, a direção da Abert é surpreendida com a publicação de um comunicado, em
alguns jornais de circulação nacional, no qual as cabeças de rede de televisão (SBT, Record e Bandeirantes) afirmam que a entidade não as representa
e se desligam dos quadros de associados. As redes
anunciam a criação de uma nova entidade de classe
de âmbito nacional.
Ainda em 2002, é implantado o Conselho de Comunicação Social, previsto na Constituição de 1988,

JUNHO27073
2012

Quinta-feira 21

que tem como representantes da empresas de rádio,
Paulo Machado de Carvalho Neto e Emanuel Soares
Carneiro. Os representantes das empresas de televisão são Roberto Wagner Monteiro e Flávio de Castro
Martinez. Também começa a ser discutido o padrão de
TV Digital que será adotado pelo Brasil. Paulo Machado
de Carvalho Neto presidiu a Abert até 2004.
Desafios realizados
Em agosto de 2004, assume a presidência da
Abert José Inácio Gennari Pizani, radialista, fundador
do Sistema Clube de Comunicação Ltda. Foi vice-presidente (1982-2001) e presidente (2001-2004) da
AESP – Associação das Emissoras de Rádio e TV do
Estado de São Paulo.
Em 1° de novembro de 2004, depois de muitos
anos de luta, a Abert assina convênio com o ECAD
– Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. O
convênio estabelece regras, critérios e parâmetros
para a radiodifusão de obras do repertório do Escritório
Central, além de propiciar a cada associada da Abert
um desconto de 25% no valor que seria normalmente
cobrado a título de retribuição autoral, o que é de suma
importância para a grande maioria das associadas.
A Abert continua participando ativamente dos
grupos de trabalho para a implantação da rádio e da
TV Digital.
Em 2006, o Ministério das Comunicações expede
uma portaria que estabelece normas e critérios para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida. E determina que, no prazo de dois anos, os recursos previstos
e obrigatórios serão: Legenda Oculta (closed caption),
Janela para Linguagem de Sinais (Libras), Descrição
das Cenas e Dublagem.
A Abert alerta seus filiados de que vários levantamentos efetuados, relativos aos custos de implantação
de recursos em geradoras e retransmissoras, indicam
que as emissoras terão enorme dificuldade para cumprir o que determina a portaria. Para emissoras médias
e pequenas a demanda beiraria o impossível.
A entidade consulta o Ministério das Comunicações sobre a possibilidade da implantação dessas
ferramentas somente após a implantação da TV Digital
e consegue mais um prazo.
Ainda em 2006, a gestão de José Inácio Gennari
Pizani aprova o novo Estatuto da entidade.
Novos desafios
Em agosto de 2006, assume Daniel Pimentel
Slaviero. O novo presidente iniciou suas atividades
profissionais em radiodifusão nas emissoras que compõe o GPP – Grupo Paulo Pimentel, afiliada ao SBT no
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Paraná. Foi vice-presidente da Abert e vice-presidente
para América Latina da AIR – Associação Internacional Radiodifusão.
SBT e Record retornam à Abert após um esforço conjunto dos presidentes anteriores. Juntas, SBT
e Record congregam 205 emissoras geradoras e retransmissoras em todo o Brasil, sendo 107 ligadas ao
SBT e 98 à Record. O retorno dessas cabeças de rede
à Abert amplia ainda mais a sua representatividade,
que hoje possui entre seus associados, 2,4 mil emissoras de rádio e 320 geradoras de televisão, incluindo
Globo, SBT, Bandeirantes, Record, Rede Vida, MTV.
Depois de intensas negociações, a Abert é bem
sucedida no processo de desoneração de impostos de
equipamentos para a TV Digital. O Conselho Nacional de
Política Fazendária – CONFAZ aprova a concessão de
incentivo fiscal estabelecendo a desoneração de ICMS
sobre a importação de equipamentos, sem similar nacional, efetuada por empresa de radiodifusão de recepção livre e gratuita (Convênio ICMS 10 de 30-3-2007).
A Abert assimilou o valor da unidade ao longo
de sua história e por meio de suas muitas lutas. Essa
atuação ativa permite que a Abert represente hoje
pequenos empresários de fora do eixo Rio-São Paulo.
Daniel Pimentel Slaviero tem ainda como desafios a luta da entidade na busca do melhor padrão de
Rádio Digital para o Brasil (Iboc), o início da operação
da TV Digital, e a Convergência Tecnológica.
Conheça a Abert
Atualmente, a Abert é assessorada por um Conselho Técnico composto por 14 engenheiros e pelas assessorias Parlamentar, Jurídica, de Imprensa e Técnica.
Assessoria Parlamentar
A assessoria parlamentar tem como objetivo fazer
o acompanhamento de todas as matérias de interesse
da radiodifusão brasileira em tramitação na Câmara e
Senado Federal. O trabalho requer a elaboração de
informações, monitoramento, análise, classificação
e atualização de todos os assuntos de interesse do
setor. Cabe a essa assessoria a tarefa de representar
a Abert junto a parlamentares, consultores e assessores do Poder Legislativo Federal, fazendo com que
a Associação esteja presente em todos os espaços
de diálogo no âmbito das duas Casas do Congresso
Nacional. Além disso, o segmento também é responsável pelo atendimento e diálogo com as entidades
estaduais e os associados. A assessoria é composta
por Adolfo Fernandes.
Assessoria Jurídica
Entre algumas de suas funções está a de assessorar a diretoria e as demais assessorias da Abert em
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todos os assuntos relativos à radiodifusão. A assessoria
jurídica representa a entidade nos processos judiciais
e administrativos, além de assessorar os afiliados da
Abert em questões jurídicas. Também tem como atribuição o acompanhamento de consultas públicas e
grupos de trabalho que discutam assuntos de interesse da categoria. A assessoria é composta por Rodolfo
Machado Moura e Gabriel Henrique Pena Costa.
Assessoria de Imprensa
O objetivo da assessoria de imprensa é fazer com
que a Abert garanta uma exposição adequada de sua
imagem nos veículos de comunicação, estimulando a
parceria entre a imprensa e a entidade. Uma forma de
conseguir isso é a produção de pautas sobre a Abert
que possam ser trabalhadas com o objetivo de transformar a Associação em uma fonte confiável para os
meios de comunicação. A assessoria é feita por Théo
Rochefort, Joana Paula e Carolina Krause.
Assessoria Técnica
Uma das funções da assessoria técnica é promover a atualização de técnicos e engenheiros da radiodifusão. Ela também elabora pareceres técnicos sobre
temas e questões que afetam a radiodifusão, em atendimento à diretoria e aos radiodifusores. Além disso,
é responsável pela representação da Abert em fóruns
nacionais e internacionais de discussão técnica, participando da elaboração de documentação técnica junto
aos órgãos federais. Outro trabalho desempenhado por
essa assessoria é a defesa e preservação de faixas
de frequências atribuídas ao serviço de radiodifusão
e seus serviços auxiliares. A assessoria é composta
por Ronald Barbosa e Djalma Ferreira.
Dirigentes de entidades não acreditam em “tolerância zero” nas eleições 2012
A afirmação da presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, de tolerância
zero a qualquer forma de corrupção eleitoral, durante
sua passagem por Roraima, na última segunda-feira,
dia 18, não foi encarada com ânimo por dirigentes de
entidades locais. Procurados pela Folha, todos foram
unânimes em afirmar que a população roraimense está
descrente e que a prática da compra de votos ainda
continua arraigada nos quatro cantos do Estado.
O coordenador do Comitê de Combate a Corrupção Eleitoral, João Franco, tratou do tema na abertura
do programa de rádio que mantém em uma rádio da
capital. Segundo ele, “o povo está completamente desiludido com a Justiça Eleitoral”. “O Comitê encaminhou
muitas provas com áudio e vídeo de corrupção eleitoral
em alto nível. Mandamos para o TSE. A própria atual
presidente recebeu. Todos os órgãos de fiscalização
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e combate a corrupção no Brasil receberam o dossiê,
mas não vemos resultado”, disse.
Na avaliação do coordenador, a ministra não
veio a Roraima puramente por cortesia, mas porque
as denúncias locais são complexas, e era preciso uma
aproximação com a Corte Regional para conhecer a
realidade do Estado. “Ela (Cármen Lúcia) veio aqui
saber o que está acontecendo. As denúncias não são
simples. São circunstanciadas com provas e as figuras que cometeram crimes eleitorais continuam no
poder”, salientou.
Josinaldo Barbosa: “Se esperarmos pela Justiça,
vamos continuar presenciando eleições marcadas por
atos de corrupção”
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Educação (Sinter), Josimar Barbosa, acredita que o
processo de conscientização deve partir do próprio
eleitor, e acha pouco provável que esse entendimento
seja seguido, mesmo com a iniciativa positiva da Justiça Eleitoral. “O político compra porque acha quem
está disponível a vender. É preciso que cada cidadão
não só deixe de vender seu voto, mas esteja envolvido
no processo de construção de uma nova mentalidade, para assim poder exigir dos poderes constituídos
uma tramitação processual coerente e ágil, necessária
para combater os casos comprovados de corrupção
eleitoral”, frisou.
Josimar explicou que não acredita que apenas
a iniciativa da Justiça Eleitoral seja o suficiente para
resultar em eleições limpas, mas que apenas a sociedade possa ser a protagonista desse processo. “Se esperarmos pela Justiça, vamos continuar presenciando
eleições marcadas por atos de corrupção. Enquanto
a sociedade não se mobilizar e conscientizar que não
basta votar, mas se envolver no processo permanente
por eleições limpas, vamos ter resultados como nas
eleições passadas, e por mais 500 anos”, comentou.
Oneildo Ferreira: “A morosidade da Justiça diminui a crença, a esperança, que a população tem e às
vezes incentiva quem comete a fraude”
Também o presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil – Seccional Roraima, Oneildo Ferreira, afirma que a população está descrente. Contudo, entende
que a declaração da ministra, referência de autoridade,
deva ser encarada como um estímulo para o combate
a ilícitos. “Acredito que deve ser uma motivação para
que possamos combater abusos de poder político e
econômico, aliciamento de eleitores. Então, partindo
da presidente do TSE, é um incentivo à população que
também procura inibir essas fraudes”, analisou.
A declaração da ministra, conforme Oneildo, também deve servir de alerta para candidatos, de que os
órgãos fiscalizadores planejam em termos de ações
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para o pleito deste ano. “Acho que vão trabalhar de
forma ostensiva para inibir de forma progressiva os
excessos”, disse. A impunidade, frisou o presidente,
acaba incentivando o cometimento dos crimes.
A demora no andamento dos processos eleitorais também soa negativo, na opinião do causídico. “A
morosidade da Justiça diminui a crença, a esperança,
que a população tem e às vezes incentiva quem comete a fraude, por que acreditam que podem postergar
a punição”, concluiu.
Em Roraima, presidente do TSE diz que não vai
tolerar compra de votos
“Tolerância zero contra a corrupção eleitoral”.
Esse foi o tom do discurso da presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, durante sua rápida passagem por Roraima, na manhã de
ontem. A viagem a Pacaraima, inicialmente confirmada
pela comitiva da ministra, teve que ser cancelada devido a compromissos em Brasília no horário da tarde.
Segundo ela, “tudo o que chegar ao conhecimento da
Justiça Eleitoral e for comprovado, será devidamente
julgado e punido na forma da lei”.
Cármem Lúcia chegou ao estado por volta das
10h, na Base Aérea de Boa Vista, e foi recepcionada
pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE/RR), desembargadora Tânia Vasconcelos,
e o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador
Lupercino Nogueira.
Na sede da Corte Regional, a ministra assistiu
a uma apresentação teatral feita por adolescentes do
município de São João da Baliza, sobre voto consciente,
e em seguida dirigiu uma reunião, a portas fechadas,
com juízes, promotores e procuradores eleitorais. Na
pauta, o processo eleitoral deste ano, e as possíveis
dificuldades enfrentadas em Roraima.
À imprensa, Cármen Lúcia salientou que a passagem por Roraima foi uma cortesia, estendida aos
tribunais regionais de todo o país. Ela já passou por
cinco estados até o momento, e pretende visitar todas
as unidades da federação até a realização do pleito,
em outubro.
Questionada sobre estratégias para dar mais
celeridade ao julgamento de demandas eleitorais, ela
informou que trabalha para a implantação do Processo
Judicial Eletrônico, o que poderá reduzir o tempo de
tramitação de ações de cassação eleitoral, por exemplo.
“Já estamos tentando dar maior celeridade ao processo, essas ações que não foram definitivamente concluídas se referem a processos cujos recursos foram se
repetindo, e com isso, não se conseguiu obter a finalização, a coisa julgada. Estamos acelerando cada vez
mais e empenhados em implantar o processo judicial
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eletrônico que vai fazer com que eventuais demoras,
até no deslocamento de processo, não aconteçam e
possamos dar uma resposta”, comentou.
Sobre o fato de Roraima ter sido destaque nacional no que diz respeito à compra de votos, a ministra
disse não fazer diferenças entres os estados, independente dos indícios de corrupção eleitoral. “Estou
percorrendo todos os estados brasileiros, não há nenhuma diferença nesse momento. Qualquer forma de
captação ilícita de votos, de qualquer eiva, qualquer
mácula de corrupção será, de forma rigorosa, contundente e reiterada, negada pela Justiça Eleitoral.
Temos todo o empenho de que a eleições se passem
de maneira proba, limpa e honesta. A Lei da Ficha
Limpa veio exatamente para deixar claro que a sociedade não suporta mais qualquer forma de corrupção,
e a Justiça Eleitoral será implacável na apuração de
qualquer denuncia”, ressaltou.
A presidente do TRE, Tânia Vasconcelos, avaliou
a reunião como positiva. “Ela (ministra) veio para nos
conscientizar do apoio do TSE para o pleito de 2012.
Estamos juntos para que o pleito ocorra na maior tranqüilidade”, disse.
Quanto à corrupção eleitoral, Tânia admitiu ser um
desafio enfrentado a cada nova eleição, mas disse que
a atuação da Justiça Eleitoral será nos moldes do que
o TSE determina. “A tolerância continua zero”, concluiu.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Ao mesmo tempo, cumprimento V. Exª pelo importante pronunciamento, exigindo transparência absoluta
em todos os atos, em todos os fatos, e uma imprensa
livre. E lembrou o aniversário da Abert. Parabéns a V.
Exª pelo pronunciamento, que só vem, nestes tempos,
fortalecer a democracia direta!
O Senador Alvaro Dias já está convidado a ir à
tribuna; enquanto isso, fico comentando o importante pronunciamento do Senador Mozarildo Cavalcanti.
Mas o tempo agora é todo seu para o seu pronunciamento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, apesar do esvaziamento do Congresso Nacional, nestes dias em que as atenções estão voltadas para os problemas globais em discussão
no Rio de Janeiro, na Rio+20, a economia brasileira
ficou em plano secundário. Mas é preciso que todos
nos preocupemos com os acontecimentos que dizem
respeito a ela.
Até agora não se ouviu do Governo ou da Presidente ou mesmo do Ministro Mantega nenhuma explicação sobre as razões de ter a situação piorado tanto
em tão pouco tempo. Os indicadores econômicos são
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preocupantes. Vale recordar que, até há bem pouco
tempo, a Presidente da República propagandeava aos
quatro ventos que a economia brasileira aceleraria
neste ano. A Presidente não falava sozinha; o Ministro
da Fazenda apostava ainda mais alto e previa crescimento de 5% em 2012. De repente, de forma sorrateira, o discurso do Governo foi mudando. As projeções
fantasiosas de dias atrás foram sendo abandonadas,
sem, contudo, merecerem qualquer explicação oficial
do Governo.
A portas fechadas, em encontro com governadores, na semana passada, a Presidente Dilma disse não
enxergar luz no fim do túnel para a crise europeia. Foi
uma forma de dizer que, por aqui, a escuridão também
deve preocupar.
Já se aceita que o desempenho da economia brasileira neste ano deverá ficar aquém até mesmo dos
2,7% do PIB do ano passado, que foi pífio. No boletim
Focus, divulgado pelo Banco Central, os prognósticos
despencaram. A previsão prevalecente entre analistas
financeiros agora é de que o PIB crescerá apenas 2,3%
em 2012. Mas o Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getúlio Vargas, desde a semana passada,
vem duvidando dessas previsões da pesquisa Focus.
Após a divulgação do resultado das contas nacionais
no primeiro trimestre deste ano, a equipe do Instituto
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas
revisou sua previsão de crescimento do PIB para 2012
de 3% para 1,8%.
O resultado ruim da indústria já não é novidade.
O que mudou no cenário econômico brasileiro é que
o setor de serviços dá sinais de perda de fôlego, e o
quadro de investimentos se agravou. “Os investimentos
estão muito fracos”, diz a Fundação Getúlio Vargas.
Ainda segundo a Fundação, o problema do Brasil
não é crescer pouco; o grande problema é o descasamento entre o consumo das famílias e do Governo
frente à evolução do investimento. O investimento está
negativo há três trimestres e é o consumo que continua
sustentando algum crescimento.
Essa armadilha é complicada e a previsão é de
que a taxa de investimentos cresça 0,4% em 2012.
O setor de serviços é o segundo grande fator que
levou o Instituto da Fundação Getúlio Vargas a rever
a sua previsão para o PIB. O índice de confiança apurado recuou significativamente, se comparado com o
mesmo período do ano passado.
O setor que mais emprega no País começa a ficar menos otimista. Se a economia não reagir, teremos
um impacto sobre o emprego do setor, e esse fator,
somado à alavancagem das famílias que estão mais
inadimplentes, pode-se tornar um problema maior.
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Não são apenas as projeções que azedaram. A
economia real continua amarga no segundo trimestre:
de acordo com a prévia do PIB divulgada pelo Banco
Central na sexta-feira, em maio a economia caiu 0,02%
sobre o mesmo mês de 2011, na primeira queda neste tipo de comparação desde setembro de 2009. No
acumulado em 12 meses, o crescimento é de 1,65%.
Ocorre que o Governo brasileiro apostou alto numa
única estratégia: a do aumento do consumo, parecendo
julgar que a curva ascendente verificada nos últimos
anos poderia perdurar para sempre. Descuidou, neste
ínterim, de incentivar os investimentos e os empreendimentos privados.
Com as vendas no comércio já refluindo, o Governo simplesmente ignorou que o consumidor tem
limites para se endividar. Estrilou quando a federação
que representa os bancos fez um alerta nessa direção, mostrando que não bastaria os juros baixarem na
marra, se o tomador não quer beber da água da dívida.
Erros acontecem. O que não se admite é a insistência neles, a despeito de todos os alertas em contrário.
Não é de hoje que o Governo vem sendo criticado pelo
seu samba de uma nota só na economia, o do incentivo
ao consumo desenfreado – e justamente no momento
em que o mundo todo discute como tornar o planeta
mais sustentável e menos agredido pelos excessos.
Não é de hoje também que se pede mais celeridade para destravar investimentos privados, concessões,
parcerias público-privadas no País. Mas, aos apelos,
novamente a gestão petista responde com promessas
tardias, voltadas agora a incitar o “espírito animal” do
empresariado apenas, porém, no ano que vem, porque
neste Inês já é morta.
Em dezembro, Mantega falava que havíamos
batido “no fundo do poço” e começaríamos a decolar.
Meses depois, afirmou que “ter 2,7% como piso de
crescimento é muito bom”. Em ambos os casos errou
feio, mas nem na primeira nem na segunda ocasião foi
desautorizado pela Presidente da República. Caberia
agora a ambos justificar por que alcançar o “pibinho”
de 2011 tornou-se tarefa impossível.
As avaliações e alertas dos especialistas não
devem passar
despercebidas. A competente Miriam Leitão, credenciada jornalista da área econômica e de negócios,
no último fim de semana, trouxe à reflexão alguns atos
que rondam o nosso sistema financeiro. Ela chama
atenção para o fato de que, apesar da inquestionável
solidez do sistema financeiro brasileiro, alguns fatos
recentes demonstram que a conjuntura já não exibe
sinais tão favoráveis.
A jornalista destaca que foram usados R$9 bilhões
pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para cobrir
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rombos e fraudes em cinco bancos: PanAmericano,
Morada, Schahin, Matone e Cruzeiro do Sul.
Ela ilustra sua análise afirmando que a conta do
banco Cruzeiro
do Sul está em aberto porque o banco tem R$ 1,5
bilhão de fundos de pensão e pode não ter como honrar.
Vejamos o histórico traçado por Miriam Leitão: o
Morada foi liquidado com um rombo de R$ 100 milhões,
o PanAmericano recebeu R$ 4,3 bilhões de empréstimos para cobrir as fraudes. O buraco no Cruzeiro do
Sul está até agora em R$1,3 bilhão. O banco Schahin
foi absorvido pelo BMG, mas com a ajuda de um empréstimo de R$ 1,5 bilhão do Fundo Garantidor de
Crédito. O Banco Original, do grupo JBS, absorveu o
Matone com um crédito de R$1,8 bilhão. São movimentações atípicas e que, no turbilhão do nosso cotidiano,
passam despercebidas.
Vale recordar que, pouco antes de quebrar, a
Caixa Econômica Federal havia injetado quase R$ 800
milhões na compra de 49% do capital votante do PanAmericano. Uma operação rigorosamente nebulosa e
de contornos políticos controversos. Neste momento,
a Caixa está capitalizando o PanAmericano.
Com lucidez, a comentarista ressalta que o custo real de todos esses abalos do sistema financeiro
nacional ainda não pode ser dimensionado com exatidão. Fatalmente, a conta será maior do que os R$9
bilhões usados do Fundo Garantidor de Crédito para
salvar inúmeras instituições financeiras.
Numa sequência de crescimento minguado,
inadimplência crescente, famílias se endividando, empresas reduzindo investimentos, o real se valorizando, juros caindo, cenário atual da nossa economia, o
acesso dos bancos médios ao interbancário foi prejudicado. Os bancos estão sendo afetados de diversas
maneiras pela virada na economia brasileira e a piora
da crise na Europa.
As ações do setor financeiro têm o terceiro pior
resultado da bolsa, com queda de 3,2%; mas, de março para cá, a queda é maior, o Banco do Brasil perdeu
34% do seu valor em bolsa nesse período; o Itaú, 21%,
o Bradesco, 8,6% – só para ficar entre os maiores bancos. A queda reflete a expectativa de investidores de
rentabilidade e lucro menores pela frente.
Consideramos importante nesse trecho o seguinte:
Incapaz de executar investimentos federais previstos no orçamento, o Governo estimula o crescimento via consumo.
No último lance, por exemplo, o Governo
incentivou os Estados a investirem, via endividamento de R$20 bilhões. No caso do consumo, depois de mais de três anos de expansão
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forte do crédito, que acelerou a partir de 2009,
a tendência dos bancos privados é serem mais
rigorosos na concessão e garantir liquidez.
A Presidente anunciou há poucos dias o endividamento de mais R$20 bilhões para os Estados
brasileiros. Ou seja, parece que estamos retornando
a tempos que ficaram no passado, em que a irresponsabilidade do endividamento público empurrava o País
para o caos econômico, com a inflação galopante que
aterrorizava as famílias brasileiras até o golpe fatal
dado pelo Plano Real.
O crédito, como proporção do PIB, saltou
de 40,5% para 49,6%, de janeiro de 2009 a
abril de 2012. O saldo de recursos emprestados cresceu a uma velocidade que oscilou de
15% a 21% de 2010 para cá. O crédito direcionado chegou a crescer 30% num período
de 12 meses.
O estoque de crédito inadimplente subiu 35% nos 12 meses até abril. A provisão
que os bancos têm que fazer para o crédito
podre, que está inadimplente há mais de 180
dias, disparou 24% no período. O comprometimento mensal da renda das famílias chegou
a 22%, isso sem contar financiamentos feitos
via crediários em lojas, que não são contabilizados pelo Banco Central. A inadimplência
das pessoas físicas chegou a 7,6% em abril.
Em que pese os analistas econômicos afirmarem
que não há problemas no sistema financeiro brasileiro,
é inegável que a conjuntura mudou.
O cenário não é mais o céu de brigadeiro. Temos a Europa com problemas, grandes empresas no
Brasil adiando investimentos, o governo não consegue investir, a inadimplência da pessoa física subiu, o
endividamento das famílias está elevado – avaliação
do analista da Austin Rating Luís Miguel Santacreu,
citado por Miriam Leitão.
O outro alerta: os empréstimos consignados têm
sido um problema para bancos pequenos e médios,
segundo Luís Miguel Santacreu.
Embora a inadimplência seja baixa, o
retorno sobre o capital é menor e de longo
prazo. É preciso captação constante por parte
dos bancos para girar essas carteiras. A crise
na Europa diminuiu a liquidez; as fraudes em
carteiras de consignado elevaram a desconfiança.” – explicou Santacreu.
Por fim, ela nos chama a atenção sobre outros
aspectos que inspiram cuidados no atual cenário do
sistema financeiro:
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O problema com o PanAmericano, no final
de 2010, colocou na berlinda o Banco Central.
Ele se viu obrigado a dar uma resposta sobre
fiscalização e vigilância no sistema financeiro.
Isso é bom porque há mais rigor sobre a situação dos bancos, mas os bancos, ao fazerem
mais provisão, estão com menor capacidade
de emprestar
Conclui dizendo:.
A situação no financiamento de veículos
é um sinal de alerta. A inadimplência cresce
há 16 meses. Saiu de 2,5% do total de operações para 5,9% dos empréstimos concedidos. A redução do imposto derrubou o preço
dos carros novos. Com isso caiu também o do
carro usado. Quando o banco tenta recuperar
o ativo inadimplente ele recebe menos do que
havia previsto. As crises nos Estados Unidos
e na Europa são lições suficientes para se ter
cautela quando o assunto é crédito. O sistema financeiro brasileiro é muito concentrado.
Os seis maiores bancos detêm 91% de todos
os ativos financeiros. Os bancos médios são
necessários. Seria ruim se continuasse aumentando a concentração.
Portanto, há economistas alertando o Governo.
É preciso saber se o Governo tem a capacidade de
ouvir esses especialistas independentes, que não rezam pela cartilha elaborada e adotada pelo Governo
já há 10 anos, porque, desde a posse do Presidente
Lula, quando se esperava um passo adiante em relação ao Plano Real, quando se imaginava a retomada
da política desenvolvimentista para fazer com que os
índices de crescimento fossem acelerados, nada se
fez. O Governo valeu-se apenas do patrimônio herdado. Explorou ao máximo os dividendos conferidos
pelo Plano Real sem promover as reformas exigidas
no pós-Real.
O pós-Real não aconteceu. Já são 10 anos de
inação governamental. O Governo está paralisado,
sem criatividade, sem capacidade de promover reformas e, evidentemente, o risco de que a bolha seja
furada é visível.
Esses economistas estão alertando, estão indicando as possibilidades de risco que o povo brasileiro
está vivendo neste momento.
O Governo não faz a reforma administrativa, o
Governo não investe, o Governo gasta demais, é um
governo perdulário, que engordou excessivamente e
usa parte substancial da receita para manter a máquina
inchada. Não investe, as obras de infraestrutura estão
paralisadas, o superfaturamento consome mais do que
devia consumir de recursos públicos e, de outro lado,
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a reforma tributária, que promoveria um incremento de
desenvolvimento, com a redução da carga tributária e,
certamente, promoveria uma melhor distribuição dos
recursos entre os entes federados, e, mais do que isso,
uma melhor distribuição de renda entre os brasileiros,
em 10 anos, não andou. Como outras reformas, a reforma administrativa, que seria mais simples, dependeriam apenas de vontade política de que governa,
também não acontece.
Enfim, as apostas dos economistas não são levadas em conta pela Presidência da República. As
apostas a que me refiro são as que dizem respeito a
mudanças necessárias para que o País possa não só
fazer frente a uma eventual crise econômica, decorrente da crise europeia ou dos Estados Unidos, mas
para que País possa fazer frente às aspirações do povo
brasileiro de crescer mais para viver melhor.
Portanto, Sr. Presidente, modestamente, sem ser
especialista na matéria, estamos trazendo depoimentos
daqueles que conhecem economia. E estão diante das
ameaças que a paralisia governamental nos oferece:
a economia começa a fazer água e é preciso que o
Governo acorde e adote providências urgentes e mais
competentes do que aquelas que têm sido adotadas
até aqui, já que o Governo se conforma com atitudes
periféricas, com medidas secundárias, pontuais e não
tem a ousadia ou a criatividade para adotar reformas
de maior profundidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem.
Este foi o Senador Alvaro Dias que, ao fazer o
seu pronunciamento, faz uma análise da economia,
demonstrando as suas preocupações.
Passamos, de imediato, a palavra ao Senador
João Vicente Claudino, do PTB do Piauí, para que faça
o seu pronunciamento nesta tarde de quarta-feira, em
que o Brasil vive o clima da Rio+20.
Senador João Vicente Claudino com a palavra.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco/PTB
– PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, volto à atividade parlamentar depois de algumas
semanas sem poder vir ao Senado, por ter sofrido uma
cirurgia, uma intervenção cirúrgica. Mas, restabelecendo já a saúde, voltamos com todo o gás, como se
diz, e com força, para que possamos ainda fazer deste
primeiro semestre um semestre produtivo quanto às
matérias que ainda temos de aprovar.
Presidente Paulo Paim, voltando às minhas atividades políticas no Estado do Piauí, principalmente
neste período de convenções partidárias, viajando
pelo Estado do Piauí na semana passada, realmente
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tive uma visão in loco estarrecedora – este tema já foi
tratado aqui por diversos Senadores, como V. Exª, que
falou sobre a Rio+20; a questão do clima é um tema
preponderante – da seca que assola o Nordeste do
Brasil e, em especial, o nosso Estado do Piauí. Vi, in
loco, que o flagelo da seca vai mudar, de maneira decisiva, a face econômica do meu Estado. Está ferindo
de morte a esperança do povo do Estado do Piauí,
principalmente o nosso semiárido, que não é problema. O semiárido nordestino não é problema. Nele, há
uma situação própria de atividade econômica, de desafios a serem suplantados. Há muito tempo, buscam-se políticas públicas, primeiro, para a convivência do
homem no semiárido, com obras preventivas, com
políticas públicas voltadas para dar assistência às famílias que ali ficam.
Presidente Paim, pelos dados que temos no Piauí
de produção agrícola, como em todo o Brasil – o Estado é essencialmente agrícola –, vejo a perda de mais
de 90% da produção. A inflação, em função da diminuição da produção, atinge as famílias, encarecendo
principalmente a cesta básica.
Há atividades como a ovinocaprinocultura. Presenciei a situação dos criadores. O Piauí, que está
entre os três maiores Estados na atividade da ovinocaprinocultura no Brasil, tem de vender seu plantel em
mercados mais próximos a preços subvalorizados, a
preços inimagináveis. É certo que todo o plantel está
sem condição de água. Hoje, não há água para o ser
humano. Imagine, então, o que acontece com aqueles
que buscam criar pela pecuária, pela ovinocaprinocultura e por outros arranjos produtivos animais que existem no semiárido piauiense, em diversos Municípios!
Essa seca já assola mais de 150 Municípios, colocando
toda uma atividade econômica voltada às famílias em
desaparecimento.
O Piauí é o segundo produtor nacional de mel
silvestre. Praticamente a cadeia produtiva do mel, na
apicultura, sofre um abalo intenso. Nesse fim de semana, na região do médio Parnaíba piauiense, visitei
o Município de Regeneração e vi produtores onde eu
nem sabia que essa atividade consorciada daria certo.
O que salvou a produção do mel no Piauí foram os projetos de reflorestamento de eucalipto. Na outra mata,
onde há todo o processo de polinização, de floração,
que abriga toda a produção de mel, dizimada pela
seca, tivemos a oportunidade de trabalhar em outra
escala o consórcio da apicultura, com esses projetos
de reflorestamento de eucalipto.
A pecuária, da mesma maneira, está indo no
mesmo sentido. A água não atinge as comunidades,
que estão com seu abastecimento comprometido. E
há decisões que não consigo entender.
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Vi a grande região de Picos, uma das regiões mais
importantes do centro do Estado do Piauí – Picos é a
terceira cidade do Estado –, que congrega em torno
de 44 Municípios do Estado do Piauí. Lá existe o 3º
Batalhão de Engenharia e Construção. Toda a atuação
de carros-pipas no Piauí é distribuída pelo Exército brasileiro. Mas tenho recebido reclamações de prefeitos,
de representantes da sociedade civil organizada e de
vereadores no sentido de que essa região está sendo
atendida, por carros-pipas, pelo 40º Batalhão de Infantaria, que reside no Ceará, na cidade de Crateús, que
dista de Picos 320 quilômetros, numa média de distância das cidades do Piauí em torno de 400 quilômetros.
Se fossem atendidos pelo 3º Batalhão da cidade de
Picos, a distância média seria de 60 a 70 quilômetros.
Nós solicitamos audiência na Secretaria Nacional de Defesa Civil, para buscarmos entender essa
logística de atendimento, até porque essa ação não
tem sido continuada. Há um atendimento de 10 a 15
dias, e passa um tempo de 20 dias a um mês para os
Municípios serem novamente atendidos. Inclusive, no
mês de maio, estavam sendo atendidos os que estavam
na lista para serem atendidos no final de dezembro do
ano passado ou no início de janeiro deste ano. Vamos
cobrar para que esse atendimento seja atualizado. O
atendimento é feito por carro-pipa, que é uma figura
que poderíamos ter eliminado da face do nosso semiárido nordestino, mas ainda temos de conviver com ele.
Uma imagem muito dura, Presidente Paim, foi
mostrada no primeiro capítulo do relançamento da
novela Gabriela, da Rede Globo. Foi mostrada a seca,
com animais morrendo. As cenas foram gravadas no
Piauí, na Serra das Confusões, na região de São Raimundo Nonato, próximo ao sítio arqueológico da Serra da Capivara. Aquilo é realidade, é o que acontece
hoje. Aquilo não é ficção científica de uma novela.
Aquilo é a realidade dura que está acontecendo no
Estado do Piauí.
A minha maior preocupação ainda se refere ao
segundo semestre, porque, no segundo semestre, há
o nosso verão. É o que chamamos lá, no jargão popular, de B-R-O-Bró, setembro, outubro, novembro,
dezembro. É duro! A seca realmente se faz presente.
Preocupo-me com a cajucultura, uma atividade
econômica importante. O Piauí é o maior produtor de
caju do Brasil. Não é o maior exportador de castanha,
porque os Estados compram lá, têm portos e exportam pelos seus portos. Mas o Piauí é o maior produtor
de caju do Brasil. Essa atividade estará comprometida
se não houver uma mudança do clima nesse segundo
semestre. É uma atividade importante.
Saídas estão sendo discutidas. No Estado do
Piauí – não tanto quanto no Ceará, onde houve uma
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ação, por meio do Dnocs, de acúmulo de água muito
grande –, o único efeito das barragens existentes lá foi
o de acumular água. Em nenhuma delas, há um trabalho de irrigação nas margens da barragem.
Turismo ou lazer como atividade econômica só
existem em uma barragem próxima a Teresina, chamada
Barragem do Bezerro, no Município de José de Freitas.
Piscicultura só existe num Município, numa barragem da região de Picos, chamada Barragem de
Bocaina.
Quanto às Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCHs), três ou quatro delas poderiam ter sido instaladas para gerarem energia – no Piauí, ainda há carência de energia –, mas nenhuma avançou.
A atividade que pode ser utilizada para diminuir a
falta de água é a das adutoras. Uma tem avançado na
barragem Petrônio Portela. Neste Município que cito
aqui, o de Jaicós, próximo à cidade de Picos, há uma
barragem muito próxima, que é a de Poço Marruás,
que fica a 40 quilômetros. Há muito tempo, luta-se por
uma adutora para dar atendimento a essas cidades.
Nós temos de fazê-la de maneira urgente, para que
seja minorada essa situação.
Então, esse é o retrato, Presidente Paim, que
mostro nesta semana, em que voltei ao Senado.
No Estado do Piauí, há a revista Cidade Verde,
de um grupo de comunicação muito conceituado, o
grupo Jesus Elias Tajra. É a revista mais conceituada
no Estado. A capa e a reportagem principal falam da
seca que assola o Piauí. A capa que está aqui mostra
a realidade. Isto aqui não está maquiado, para mostrar
a dificuldade que estamos passando. Esta é a realidade que temos visto no Piauí.
Vejo aqui o Conselho Editorial, todos aqueles
que são responsáveis pela publicação. Quero parabenizar a revista Cidade Verde por essa preocupação,
principalmente o Conselho Editorial, comandado pela
jornalista Dina Magalhães. Ela inicia toda a matéria,
falando: “Vidas secas, futuro árido!”. Esse é o retrato
do Piauí, o nosso futuro. Se não fizermos algo, de maneira rápida, célere, vamos condenar grande parte do
nosso povo a esse futuro árido.
Na matéria principal, que mostra um quadro real
da situação do Estado do Piauí, com fotos que a retratam bem, com entrevista de lideranças, ela relembra
o romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e os
personagens. Aquilo não é fictício. Em cada canto de
uma cidade do semiárido do Piauí, da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, aquilo existe. Aquele homem, que
resiste pela sua fé, a fé no Ser Supremo – a qual ainda
o mantém lá como um forte, como já dizia Euclides da
Cunha –, vê, num momento como esse, ser ferida a
sua fé, mas quer resistir e ir em frente.
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E, já que se completam os 100 anos de nascimento de Luiz Gonzaga neste ano, ela traz um trecho
da música de Luiz Gonzaga que diz: “Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage. Dê cumida a preço
bom, não esqueça a açudage”.
Esse é o nosso caminho. Há muitas ideias. A
própria CPRM do Piauí tem a ideia de levarmos água
do Vale do Gurgueia – no Piauí, há o terceiro lençol
freático de água subterrânea do Brasil –, da região de
Cristino Castro, Colônia e Bom Jesus, para o semi-árido
piauiense. Esse é um projeto que já foi apresentado à
Presidente Dilma e que é uma das saídas que temos
de trabalhar nesse sentido.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, gostaria
de pedir que esta reportagem da revista Cidade Verde fosse anexada aos Anais da Casa, parabenizando
esse trabalho.
Também quero registrar a aflição por que o povo
piauiense passa. O povo precisa de nós, dos representantes do Estado e do Governo Federal, dos órgãos
que têm a responsabilidade de encontrar as saídas e
os caminhos para a resolução desse problema.
Uma medida provisória está chegando a esta
Casa e vai destinar recursos para o enfrentamento à
seca. Mas acredito muito mais nos projetos que estão
tramitando no Senado no sentido de criar fundos para
os quais sejam transferidos recursos para os momentos
emergenciais, como as enchentes e as secas. Há mais
de uma dezena de projetos. Eu mesmo sou Relator de
dois projetos dessa natureza, que, em minha opinião,
são respostas mais imediatas do que a emissão de
uma medida provisória, que terá de passar pelo trâmite
normal nas duas Casas, demorando, assim, a resolver
o problema daqueles que estão sofrendo tanto.
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, esse é o
registro que faço por dever do mandato que cumpro e
por crença no povo do Piauí. Também quero dividir com
os piauienses a dor da seca que tanto assola o Piauí!
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
Vidas Secas, Futuro Árido!
Revista Cidade Verde, 17-6-12
O drama de retirantes descrito no romance do
escritor alagoano Graciliano Ramos, sob o título de “Vidas Secas”, publicado em 1938, retrata a vida miserável de uma família de retirantes sertanejos obrigada a
se deslocar de tempos em tempos para áreas menos
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castigadas pela seca. A narrativa é ambientada no sertão, região marcada por chuvas escassas e irregulares.
Pesquisando para uma matéria sobre a seca,
assinada pelo jornalista Fábio Lima, ficamos perplexos diante das notícias do agravamento da situação no Piauí, principalmente na região do Semiárido,
no interior do Estado, por conta da falta de-chuva e da
previsão de estiagem até o ano 2016. Perplexos, ainda
mais por conta da reclamação dos prefeitos a respeito
da escassez de água, inclusive para o consumo humano, e do número de municípios atingidos pela estiagem
no Piauí: já são 150.
Após definirmos a abordagem da matéria e vermos as fotos, imediatamente a obra “Vidas Secas” veio
à mente dos jornalistas que participavam das discussões da reunião de pauta. A imagem dos personagens
descritos por Graciliano Ramos (Fabiano, Sinhá Vitória, os dois filhos e a cadela Baleia) parecia saltar aos
olhos, através
das fotografias que chegavam para nossa apreciação. Entre todas, de uma beleza incontestável do ponto
de vista emocional, duas especialmente nos chamou
atenção: a primeira, que ilustra a capa da publicação,
mos¬tra uma criança à margem de um riacho seco,
com uma cabaça na cabeça; e a outra, no corpo da
matéria, com uma família enfrentando a dura realidade
do sertão, em busca de água.
As fotos, capturadas pelas lentes do genial André Pessoa -profissional com uma carreira internacional liga¬da a denúncias por meio da fotografia- foram
feitas na zona Rural de Guaribas, região árida e que
deveria ser justamente o município-modelo em termos
de projetos de convivência com a seca.
A falta de chuva -somada a uma política secular
de parcos investimentos sociais, mesmo. após a iniciativa do governo Lula com o Fome Zero- transforma
a Paisagem em um ambiente inóspito e hostil. E fica o
ques¬tionamento. Qual o futuro da nossa gente do Sertão?
Dina magalhães, Editora Chefe.
Vidas secas
Semelhante ao romance de Graciliano Ramos, o
sofrimento da população de 150 municípios do Piauí
castigados pela seca revela a dura vida no sertão.
E a situação se agrava por conta da previsão de
estiagem até 2016.
Ser filho do sol do Equador, como canta o Hino do
Piauí, é também conviver de perto com ele por longos
períodos, sem direito a uma nuvem no céu. A seca é
noticiada no Nordeste brasileiro desde o povoamento
pelos portugueses há mais de 500 anos. No século
XVIII, há registros de meio milhão de mortes por fome
num único período de estiagem. Ela foi contada pelo
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escritor alagoano Graciliano Ramos no livro “Vidas
Secas”, e cantada pelo Rei do Baião, Luiz Gonzaga,
que entoava: “Dê serviço a nosso povo, encha os rio
de barrage/Dê cumida a preço bom, não esqueça a
açudage”. E mesmo após tudo isso, o povo continua
a sofrer no sertão.
A perspectiva da meteorologia de que a chuva
só volte com vigor em 2016 retomou a exigência por
soluções que deem um basta nessa situação. A determinação da presidente Dilma Rousseff em se agir com
Vidas Que Secam Agora e Amanhã
Enquanto os projetos não saem, o piauiense vai
precisar provar por mais um tempo que é, sobretudo,
um forte. A previsão é de que não chova no semiárido piauiense até o final de outubro. E quando chover,
não será por muito tempo “Os próximos anos vão ser
bastante irregulares em temos de pluviometria. Todas
as nossas projeções indicam que até 2016 nós teremos invernos com chuva em quantidade menor que
a média dos anos anteriores. Nós temos que nos preparar para isso, “frisa Dalton Macambira, da Semar.
Segundo a Agespisa, em maio o consumo já foi semelhante aos meses de setembro e outubro, pico do
B-R-O-BRÓ, época mais quente do ano. São mais de
300 carros-pipa pelo sertão para dar conta do abastecimento, entre os do Estado, Exército, que fazem a
ajuda emergencial e “pipeiros”, que chegam a vender
mil litros de água a R$ 70, segundo denúncia, na região de São Raimundo Nonato.
Em Bocaina, a barragem com capacidade de
106 milhões de metros cúbicos conta hoje com apenas 54 milhões e uma preocupação que angustia os
Dnocs. O sangramento do reservatório peneriza o rio
Guaribas, cujo leito vive da agricultura, e o volume da
barragem viabiliza a produção de 400 toneladas de
tilápia por ano. Porém, a prioridade é a água para o
consumo humano e a vazão para o rio já foi reduzida.
Por enquanto, o corte não prejudica o abastecimento humano, plantações e piscicultura. A situação faz
José Carvalho alertar que é preciso repensar também
a utilização econômica das barragens. Em Paulistana,
o controle é maior. Com apenas 14 dos 25 milhões
de sua capacidade a barragem de ingazeiras teve de
ser fechada para carros-pipa das obras da ferrovia
Transnordestina e de estradas da região. Como sua
função básica é abastecer a população do município,
em portaria vetou a retirada da água para outros fins.
Mesmo com o cenário preocupante, José Carvalho lembra que a situação já for pior, com constantes migrações por contada estiagem. “nós não temos
unha consequência social que tínhamos até a década
de 1970. (...) Já não uma “tragédia”, garante. Ele cal-
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cula que as barragens do Piauí estão com até 70%
de sua capacidade, volume razoável para enfrentar a
adversidade, mas não por um período tão longo como
o que se avizinha. 0 gestor admite: há risco de mais
racionamento. “Nos temos que colocar essa possibilidade porque ele é real. Se nós tivermos .três anos de
seca como este, em alguns municípios vamos ter que
fazer ações emergenciais de transportar água para lá”.
O sociólogo:Carlos Humberto Campos trabalha
na Cáritas .e coordena no Piauí um fórum com 14
entidades, que criticam o prevalecimento de ações
emergenciais e cobram políticas de convivência com
a seca. “A gente percebe que os agricultores, por eles,
não abandonariam aquela terra. Mesmo com os fenômenos naturais o semiárido tem suas potencialidades,
como mel, acaprinocultura a castanha de caju. Falta
um política de convivência com a seca, com maiores
investimento e uma melhor orientação técnica, com
um olhar mais estratégico do governo”, argumenta.
Os órgãos, em parceria com o Ministério do
Desenvolvimento Social, vão usar R$. 3 milhões na
construção de 2500 cisternas no Piauí, alem de outras
ações. “todo o nosso trabalho tem o objetivo de romper esse paradigma de combate a seca e construir
alternativas de convivência com o semiárido”, explica
Campos, que estima serem atingidos pela estiagem,
direta ou indiretamente, cerca de 800 mil a 1 milhão de
pessoas – um terço da população do estado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos ao Senador João Vicente
Claudino, que fez um relato e nos mostrou praticamente
uma fotografia real do Norte e Nordeste, da seca que
assola a todos naquela região, principalmente os mais
pobres, demonstrando a sua preocupação e lembrando que é relator de dois projetos que buscam solução
para essa questão.
Parabéns a V. Exª.
V. Exª será atendido na forma do Regimento em
relação a fazer constar nos Anais da Casa o artigo da
revista Cidade Verde.
De imediato, passo a palavra ao Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV,
ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna, na tarde
de hoje, para falar do Dia do Acre na Rio+20, que está
acontecendo exatamente hoje.
Há uma extensa programação, coordenada pelo
Governador Tião Viana, que conta com a presença do
Senador Jorge Viana. Há vários secretários de Estado presentes: o Secretário de Educação, Daniel Zen;
a Chefe do Gabinete Civil, Secretária Márcia Regina;
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o Secretário de Meio Ambiente, Edgard de Deus; o
Subsecretário de Ciência e Tecnologia, Fábio Vaz; e
várias outras autoridades do Acre, pessoas ligadas ao
movimento social, fazendo parte dessa programação.
Vale a pena ressaltar que o Acre, por sua posição geográfica privilegiada na Amazônia brasileira e
também pela oportunidade que teve de implantar um
projeto de desenvolvimento sustentável a partir da experiência do Governador Jorge Viana, em 1999, depois com o Governador Binho Marques e, agora, com
o Governador Tião Viana, acumulou uma experiência
importante na área de desenvolvimento sustentável. E
é exatamente esse acúmulo de experiências durante
esses anos todos que está sendo mostrado na Rio+20,
tanto no que diz respeito à experiência de floresta plantada quanto no que diz respeito à industrialização de
produtos florestais e à experiência educacional.
Eu gostaria de mencionar quais são as atividades
que estão tomando o dia de hoje, o Dia do Acre, na
Rio+20, que está acontecendo no Espaço Tom Jobim,
do Jardim Botânico.
O evento começou com o seminário “Faça do
Acre a sua Floresta”. Imediatamente depois, houve o
“Lançamento do Plano Estadual de Recursos Hídricos”
e a “Assinatura de Termo de Cooperação do Governo
do Estado do Acre e a Fundação Roberto Marinho”.
Depois, seguiu com um painel sobre o empreendedorismo sustentável, cujo moderador foi o Senador Jorge
Viana, e teve a presença de Jandir Santim, da Empresa
Laminados Triunfo; de Manoel Monteiro, da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre;
de François Ghislain, da empresa Veja Fair Trade; de
Eric Bettelheim, da empresa Floresta; e de Dirlei Bersch, da Indústria de Preservativos Masculinos – Natex.
Os participantes debateram o empreendedorismo
sustentável, como fazer para que produtos da floresta
tenham rentabilidade e possam gerar melhor qualidade de vida para o nosso povo.
Agora à tarde, está acontecendo mais um importante evento. Houve o lançamento do 35º Congresso
Nacional dos Jornalistas, realizado pela Federação
Nacional dos Jornalistas e pelo Sindicato dos Jornalistas do Acre. Vale ressaltar que faz dois anos que o
Sindicato dos Jornalistas do Acre conseguiu levar para
o Acre a realização do 35º Congresso Nacional dos
Jornalistas, e eles tiveram um momento para apresentar qual é o plano para a realização desse congresso
no Acre, que vai acontecer de 7 a 10 de novembro, de
2012, no Estado do Acre.
Também está havendo outra atividade agora à
tarde para debater A inovação e conservação das
ideias de desenvolvimento sustentável”, sob a moderação de Roberto Esmeraldi, da Oscip Amigos da Terra
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– Amazônia Brasileira, e conta com a participação de
Vera Olinda; de Miguel Scarcello; de Mauro Armelin;
de Lorena San Román; de Stephan Schwartzman e
também de Rubens Gomes, que trabalha no Grupo
de Trabalho da Amazônia (GTA).
Agora também, na finalização do dia, ocorrem
mais duas atividades. Uma delas diz respeito ao financiamento do desenvolvimento sustentável, que tem a
moderação da Deputada Federal Perpétua Almeida, e
conta com a participação de Deborah Wetzel, do Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird); de Karl-Heinz Stecher, do Banco Alemão de Desenvolvimento (KFW); de Guilherme Lacerda, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES); e também de Virgilio Gibbon, da Fundação
Getúlio Vargas (FGV).
Por último, temos outro debate sobre os novos
desafios para as políticas de educação, ciência e tecnologia, que será mediado pelo Deputado Federal Sibá
Machado, que conta com a participação de Marcos
Vinicius, que é pesquisador da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa/AC); do Prof. Foster
Brown, da Universidade Federal do Acre; de Daniel
Nepstad,, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa); e do Secretário Estadual de Educação,
Cultura e Esporte, Daniel Zen.
Todos esses eventos estão acontecendo no Espaço Tom Jobim, do Jardim Botânico. E, à noite, as atividades serão encerradas com uma exposição sobre
floresta habitada, produtiva e conservada. Será aberta
essa exposição à visitação de todos que tiverem oportunidade de chegar até o Jardim Botânico.
Sr. Presidente, eu gostaria de reforçar o quanto é
importante para nós cada um desses debates que foram
promovidos no dia de hoje, na Rio+20, pelo Governo
do Acre, particularmente o intitulado “Novos desafios
para as políticas de educação, ciência e tecnologia”.
Haverá a possibilidade de um projeto de desenvolvimento sustentável dar certo no Brasil se ele puder contar com a contribuição da inovação tecnológica e com
uma forte determinação de investimento na educação.
Então, essa Conferência, a Rio+20, para nós é
uma oportunidade única de realçar a importância da
ciência, da tecnologia e da inovação para o cumprimento dos objetivos de uma economia verde sustentável e socialmente justa, que são exatamente os temas centrais que estão sendo debatidos em todos os
painéis da Rio+20.
A ciência, a tecnologia e a inovação podem ajudar
de inúmeras maneiras para o crescimento econômico
sustentável, ou seja, um crescimento com a preservação da natureza e sem danos catastróficos ao meio
ambiente. Vale ressaltar sempre que desenvolvimen-
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to sustentável é aquele que proporciona a geração de
renda, o desenvolvimento econômico, mas ao mesmo
tempo ele tem o cuidado de fazer a preservação dos
recursos naturais para que as futuras gerações possam ter acesso a esses recursos.
Então, a inovação tecnológica e a disseminação
de tecnologias são fundamentais para a sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável depende fundamentalmente da inovação tecnológica e do desenvolvimento científico. As inovações podem modificar,
podem substituir os padrões insustentáveis de produção e consumo, e daremos alguns exemplos de como
isso está acontecendo no Brasil e particularmente no
Acre, onde algumas experiências bem importantes
estão acontecendo.
A segurança energética, com ênfase nas fontes
sustentáveis, hídricas, biomassa e eólicas, é também
um desafio posto. Para se atingir segurança energética
com preservação do meio ambiente, é preciso fortes
investimentos na busca dessas energias alternativas.
A segurança alimentar, incluída a questão do
acesso à água, também depende fundamentalmente
da inovação tecnológica na produção agropecuária. Os
recursos da biodiversidade para a inclusão social, por
meio de um acesso justo e equitativo, o uso sustentável
para a produção de fármacos e outros bens e produtos
indispensáveis à humanidade também são outros desafios. Eles dialogam diretamente com as populações
amazônicas, porque temos uma imensa floresta, uma
imensa biodiversidade, mas, ao mesmo tempo, temos
uma pobreza muito grande da nossa população e indicadores sociais muito negativos, muito deprimidos.
A erradicação da pobreza também depende do
acesso universal aos benefícios do desenvolvimento
científico e tecnológico. E a universalização do acesso à Internet Banda Larga, a pesquisa para a exploração econômica sustentável dos recursos da floresta
e a popularização da ciência são também elementos
essenciais.
Feitas essas afirmações que estão no bojo das
preocupações da Rio+20, vem a pergunta: o que está
fazendo o Estado do Acre, o que está fazendo o Governo do Acre, as instituições do Estado do Acre, a
sociedade civil organizada do Estado do Acre para que
o Estado se considere antenado ou sintonizado com
esses desafios propostos na Rio+20, na Conferência
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20?
Entramos, portanto, na inovação tecnológica da
produção, em relação à qual o Acre tem dado alguns
passos importantes. Por exemplo, o complexo industrial
da piscicultura, que foi lançado pelo Governador Tião
Viana, é uma forma importante de agregar valor a um
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produto da piscicultura que está se transformando em
marca considerável do Governo do Acre. O Acre, hoje,
está se transformando no endereço da piscicultura na
região amazônica, justamente porque teve esse investimento. Primeiro, na construção de tanques e açudes,
cujo esforço permanece por parte do Governo; e, depois, na construção do complexo industrial, que vai
permitir o processamento dessa produção tanto para
o consumo interno quanto para a exportação.
A mecanização agrícola é outro aspecto importante, porque, se não há avanço tecnológico na produção agrícola, vai haver pressão sobre a floresta e
a prática insustentável da derrubada e da queima.
Então, a utilização do recurso da mecanização é algo
muito importante para esse projeto de desenvolvimento sustentável.
Há 15 dias, ainda no início de junho, o Governador Tião Viana fez a apresentação para a comunidade agrícola, em cujo ato eu estava presente, de 364
máquinas agrícolas que foram distribuídas nos 22
Municípios, justamente para fortalecer a agricultura e
facilitar a vida do homem do campo.
Há também um trabalho importante na área de
melhoramento genético dos rebanhos. A Natex, indústria de preservativos de borracha natural, em Xapuri,
é um esforço tremendo do Governo do Acre, que começou lá com o Jorge Viana, depois teve também um
trabalho importante do Governador Binho e agora do
Governador Tião Viana. A produção da indústria de
preservativos masculinos com borracha natural é fornecida integralmente para o Ministério da Saúde, contribuindo, assim, para a campanha antiaids, no Brasil.
É um esforço tremendo de todo o Governo brasileiro,
que conta com a contribuição importante do Acre.
Há também um esforço importante sendo feito
pelo Governo do Acre que produz um impacto muito
grande. É o Florestas Plantadas, programa do Governo estadual que permite a criação de novas florestas
e a não pressão sobre as florestas naturais, uma vez
que são áreas inteiras que estão degradadas e que
já sofrem com o desequilíbrio da biodiversidade. Isso
está, inclusive, sendo mostrado, hoje, neste dia do
Acre, na Rio+20.
Vale ressaltar que o Acre é um Estado com 87%
da sua floresta natural preservada. E, desses 13% de
áreas antropiadas ou exploradas, boa parte não está
sendo corretamente utilizada. Por isso, tem que haver
uma política também de aproveitamento dessas áreas
degradadas. Por isso, o trabalho de mecanização; por
isso, o trabalho de florestas plantadas.
Outro aspecto muito importante do esforço do
Governo do Acre para fortalecer o desenvolvimento
sustentável são os avanços e os investimentos feitos
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na área de educação, com foco na alfabetização de
crianças, de jovens e adultos, na formação de professores. Hoje, estamos caminhando para que 100% dos
professores da rede estadual de ensino tenham formação superior, e isso significa também uma melhoria da
renda desses professores, porque os professores têm
um piso salarial que praticamente dobra quando eles
têm o nível superior concluído. O Governo do Acre fez
um esforço todo especial, uma parceria com a Universidade Federal do Acre, no sentido de formar 100% dos
professores, e conseguiu levar faculdade através de
estruturas modulares para todos os Municípios. Agora,
nós estamos com outro desafio, que é o de levar o ensino à distância para as comunidades isoladas e para
núcleos, em todos os Municípios também, de maneira
a aproveitarmos melhor essa estrutura da Universidade
Aberta do Brasil, a partir da Internet; podermos utilizar
essas novas tecnologias para levar o ensino superior
a todas as comunidades.
Para se ter uma ideia, Senador Paim, na cidade
de Tarauacá, todos os anos, saem do ensino médio
cerca de 300 alunos. Desses, apenas 40 são absorvidos pela universidade; os outros acabam ficando sem
perspectiva.
Então, na busca dessa ampliação das possibilidades com a Universidade Aberta do Brasil, queremos
fazer com que mais e mais alunos tenham acesso à
universidade. Daí as novas tecnologias. A necessidade da Internet banda larga em todos os Municípios é
um dos desafios postos. Precisamos fazer com que o
Ministério das Comunicações se sensibilize no sentido
de avançar, em toda a região amazônica, particularmente no Estado do Acre, a expansão da rede de fibra
ótica, para garantir Internet de banda larga em todos os
Municípios. Caso não seja possível levar a fibra ótica a
todos esses Municípios, temos que pensar no caminho
do satélite estacionário, para que possa chegar também um sinal de qualidade, porque, dessa maneira,
poderemos fazer o ensino à distância e também fazer
com que a infinidade de conteúdo que está disponível na rede mundial de computadores fique acessível
também às pessoas que moram nos Municípios mais
distantes do Estado do Acre.
Dessa maneira, nós temos muito a mostrar em
relação ao que foi possível alcançar na área de educação. O Acre, há 13 anos, estava na 27ª colocação em
qualidade de ensino no Brasil. Hoje, graças a Deus e
ao esforço dos governos de Jorge Viana, no início, depois de Binho Marques e agora com o Governador Tião
Viana, foi possível essa colocação do Acre, em termos
de qualidade de ensino, estar entre a nona e a sétima
posição no Plano Nacional de Educação. Isso é muito
importante, mas existe um grande desafio pela frente.
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O número de analfabetos no Acre passava de
25%. Hoje, evoluímos bastante, mas temos mais de
13% ainda; o nosso índice de analfabetismo chega a
mais de 13%. Então, precisamos continuar o trabalho
para reduzir esse índice. É muito importante para o
Estado do Acre conseguir resultados melhores.
Outro aspecto que deve ser considerado também
é que, para erradicar o analfabetismo, para garantir o
acesso à Internet de banda larga a todos os núcleos
urbanos do Estado e para fazer com que dotemos a
população de mais conhecimento... Porque, quem domina o conhecimento acaba tendo mais capacidade
de competição. Nós temos certeza de que o Acre está
no caminho certo, quando apostamos nesse sentido.
Agora, em relação aos atrasos que vivemos, todas
as vezes que fazemos um pronunciamento, procurando
mostrar os passos importantes que foram dados nos
últimos 13 anos no Estado do Acre, sempre aparecem
aquelas vozes discordantes no sentido de dizer: “Mas
há tal aspecto que não avançou, ainda há bairros que
estão desassistidos em algumas cidades”. Quando isso
ocorre, procuramos sempre deixar claro que, quando
fazemos uma exaltação dos avanços conquistados, isso
não significa que tenhamos atingido a condição ideal.
Temos muitos desafios pela frente. Imaginem só que
a maior parte dos Municípios do Acre não tem acesso à banda larga! Esse é um desafio que temos que
garantir. O Governo Tião Viana se lançou ao desafio
de fazer 100% de pavimentação nas ruas urbanas de
todos os Municípios do Acre até 2014. É um desafio
a ser superado.
Nós temos todo um problema de infraestrutura
que persiste, e nós precisamos superá-lo. Por exemplo,
temos a ligação com o Pacífico a partir do Acre, mas
não conseguimos ter a ligação com o Brasil, porque
a ponte sobre o rio Madeira não foi construída e nem
está na prioridade do governo daqui para 2014. Teremos
que juntar a Bancada Federal para fazer pressão, no
sentido de garantir que tenhamos uma ponte sobre o
rio Madeira, porque essa é uma necessidade do povo
do Acre. Então, há uma infinidade.
O nosso setor produtivo é ainda deficitário. Por
isso tanto investimento e tanta preocupação do Governo do Acre no sentido de adquirir máquinas, de buscar
novas tecnologias, de mandar pessoas, equipes para
conhecer experiências fora; e também os investimentos todos que estão sendo feitos para gerar renda para
a população.
Agora mesmo, na região de Brasiléia, temos uma
importante experiência na indústria de embutidos de
frango. A Acreaves é uma indústria genuinamente acriana, que foi gestada a partir do plano de desenvolvimento do Governo do Acre, que hoje já produz frangos e
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embutidos para abastecer boa parte do mercado local
e, no futuro, vai estar pronta para exportação. Essa
mesma indústria já está avançando na área de suínos.
Vamos ter também, em poucos anos, uma importante
contribuição econômica a partir da suinocultura, também por indução do Governo do Acre.
Então, esses esforços todos estão sendo feitos,
e queremos levá-los ao conhecimento do Brasil e também de outros povos que estão presentes na Rio+20,
no sentido de conhecerem as experiências até aqui
desenvolvidas e fundamentalmente mostrar que o
povo do Acre tem dado a sua parcela de contribuição,
porque manter 87% da nossa floresta preservada é
algo muito significativo. Mas precisamos usufruir dos
avanços tecnológicos, precisamos da solidariedade do
conjunto dos brasileiros, no sentido de que os avanços
tecnológicos cheguem ao Acre para que possamos
usufruir de todos os benefícios.
Para finalizar, Senador Paim, eu gostaria de lembrar a todos os nossos telespectadores que, hoje, há
algo muito importante também acontecendo no futebol
nacional, que é praticamente uma decisão da Libertadores. Teremos Santos x Corinthians. Aliás, Corinthians
x Santos, porque o jogo será no Pacaembu. E o Santos
tem uma missão muito difícil, porque ele perdeu em
casa. O placar foi 1 a 0 na última quarta feira. O Santos
precisa vencer esse jogo contra o Corinthians para ir à
final, quem sabe, contra o Boca Juniors. Como o Santos foi campeão da Libertadores em 2011, estamos na
esperança de que ele seja campeão também em 2012,
para repetir o feito de Pelé, na década de 60, porque
ele conseguiu, em 1962 e 1963, o bicampeonato da
Libertadores. Agora, estamos tentando, com uma nova
geração, os Meninos da Vila, rever esse feito, que ocorreu só com a presença de Pelé no Santos. Para que o
Santos chegue ao tetra campeonato da Libertadores,
ele precisa vencer o Corinthians com o placar mínimo
de 1 a 0 para ir aos pênaltis, ou com qualquer outro
placar, desde que seja vitória. Não pode haver empate. Se der empate, quem vai à final será o Corinthians.
E o Santos precisa jogar muito melhor do que jogou
na última quarta-feira para conseguir esse resultado.
Então, eu fico aqui na esperança dessa vitória
do Santos e anuncio às pessoas que poderão ver pela
SporTV, pela Fox TV ou pela TV Globo, porque um jogo
dessa importância para o futebol nacional certamente
será transmitido por todas as emissoras.
Encerro, dessa forma, Senador Paim, agradecendo a sua atenção e dizendo que o Acre está lá,
firme e forte, na Rio+20, apresentando suas experiências e tentando fazer com que o Brasil e o mundo
conheçam também as experiências que estão acontecendo no Estado, como forma de contribuição para
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um Planeta sustentável e para um desenvolvimento
que leve em conta as verdadeiras necessidades dos
povos da floresta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Anibal Diniz, que fala sobre
o Acre, sobre a Rio+20 e, ao mesmo tempo, faz um
comentário final sobre o nosso Santos. Em São Paulo, eu sou Santos; no Rio Grande do Sul, sou Caxias.
Senador Pedro Simon, V. Exª está convocado a
assumir a tribuna, como orador inscrito, para satisfação de todos nós.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) –
Sr. Presidente, estou muito feliz hoje! Tenho 82 anos.
Há quatro meses vim a esta tribuna para falar da minha alegria de, com 82 anos, ganhar a minha primeira neta. Mostrei ao Presidente Sarney a fotografia da
minha neta, que estava no meu telefone. Ele pegou o
telefone dele e me mostrou uma foto, dizendo: minha
terceira bisneta.
Antes de iniciar o meu pronunciamento, quero
dizer que tenho três filhos, tinha quatro. Perdi um num
acidente de automóvel quando ele estava com dez
anos, teria hoje 35 anos. Meus dois filhos, como eu,
são formados em Direito pela Pontifícia Universidade
Católica de Porto Alegre. No último final de semana,
Pedrinho, meu filho menor, que recém completou dezoito anos, e ainda cursa o terceiro ano no Colégio
Marista de Brasília, fez o vestibular lá. Há meia hora,
minha mulher me informou que ele passou.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos ao Pedrinho e a toda a família!
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu e
meus dois filhos nos formamos na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre.
Achei que o Pedrinho ia fazer o exame lá apenas para
ver como está sua preparação para o vestibular. Mas
eu rezava a Deus pedindo que Ele fizesse o melhor
para o Pedrinho. Pedrinho pensava em fazer vestibular
lá e aqui, na UnB, mas vejam como é destino... Agora,
ele vai para lá, estuda lá, cria amizades e, de repente,
encontra uma namorada e casa por lá...
Deus escolheu o caminho: Pedrinho foi aprovado em Porto Alegre. Eu agradeço ao meu bom Deus e
felicito o Pedrinho e a mãe dele. A vitória no vestibular
é um momento muito importante.
Agora nós estamos vivendo um drama lá em casa:
como vamos fazer? Vamos deixar o Pedrinho morando sozinho em Porto Alegre? Fazendo faculdade, mas
morando sozinho? A mãe dele é mais corajosa que eu.
Ela disse assim: “Lá ele vai aprender a viver”. E eu,
árabe – minha mulher me acusa muito de eu querer
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ter os filhos debaixo das asas –, estou com medo e já
estou dizendo: “Então, tu vais com ele, e eu fico aqui
sozinho. Você vai para Porto Alegre”.
Meu abraço ao meu amigo e querido reitor da
PUC, irmão Joaquim Clotet. No meu tempo, era o nosso querido irmão José Otão, uma criatura fantástica,
que construiu a Pontifícia Universidade Católica. Eu
acompanhei todo o seu trabalho. Hoje, o reitor é um
ilustre professor e dedicado irmão marista. Neste fim
de semana, vou visitá-lo para apresentar o meu filho.
Sr. Presidente, inicia-se oficialmente hoje a
Rio+20. Justiça seja feita aos esforços que o Brasil
e que as diversas entidades do mundo inteiro preocupadas com o futuro da humanidade dedicaram a
esse congresso. Não vai ter o sucesso no que tange
à presença de grandes nomes presidenciais que imaginávamos. Eu achei muito esquisito a coincidência de
marcar uma conferência do Grupo dos 20, no México,
exatamente na mesma época, ou seja, começando na
segunda-feira, tanto que a nossa Presidente chegou
correndo hoje do México para participar da abertura.
O novo presidente francês veio, e acho que foi
importante a vinda dele.
O presidente Obama não veio porque tudo que
dissesse aqui poderia ser usado contra ele, eleitoralmente, nos Estados Unidos.
O chanceler David Cameron, do Reino Unido, não
veio. Para não chegar muito perto das Malvinas, ele
preferiu ficar por lá. O Brasil está do lado da Argentina
na questão das Malvinas.
A chanceler alemã, Ângela Merkel, não veio, porque a Presidente brasileira – em minha opinião, corretamente – defende uma posição, de modo especial
em relação à crise europeia, diferente da dela. Aliás,
a proposta apresentada pela chanceler alemã para
enfrentar a crise – dizem todos – é boa para a Alemanha, mas não para os outros países.
Eu acredito que haverá de ser uma boa reunião,
Sr. Presidente. Embora alguns achem que ela não obterá os compromissos que se esperava com relação
ao meio ambiente, eu acho que terá avanços.
Senhor Presidente, aproveito este dia para tocar num assunto que eu considero muito importante.
Está-se debatendo muito a da criação de um instituto
nacional de Oceanografia.
Os oceanos ocupam lugar especial na história da
Humanidade. Berço da vida e importantes para o desenvolvimento das civilizações, permitiram a expansão
do comércio e a consolidação dos grandes impérios.
Desde o domínio de Creta, há três mil anos antes
de Cristo, até o atual poderio naval da superpotência
Estados Unidos, o conhecimento da ciência da navegação garantiu o progresso e a riqueza de muitas na-
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ções, cujos dirigentes compreenderam a importância
dos mares.
O Brasil, país que possui uma das mais extensas
costas marítimas do mundo inteiro, com mais de 8.500
quilômetros de costa marítima, não tem reservado a
devida atenção ao oceano, às ciências marinhas e à
exploração sustentável dos recursos do mar.
Estamos diante de novas fronteiras para exploração econômica, principalmente agora, pelas reservas
de combustível fóssil, que move a economia mundial:
o petróleo. Nesse aspecto, o nosso pré-sal é o exemplo que já atrai interesse internacional.
Além das reservas de óleo e gás, os oceanos
são ricos em minerais vitais, utilizados como matérias-primas para os diversos ramos da indústria.
A exploração desses minérios no mar oferece
muitas vantagens, como o grau da pureza, a facilidade
de transporte e o menor impacto ambiental.
Nunca é demais também enfatizar a importância
dos mares como elemento vital para a segurança alimentar das nações.
O Brasil é uma grande Nação oceânica, mas
atuamos de forma dispersa nos debates e fóruns internacionais sobre o assunto.
Não dispomos de um órgão federal que atue de
forma unificada, coordenando os estudos e decisões
referentes ao ambiente marinho. Especialistas que analisam a questão dos mares e a crescente importância
que adquirem, vêm alertando para a necessidade da
criação de um instituto nacional de oceanografia. É
o grande debate, a grande discussão de revistas especializadas e institutos técnicos: a criação do de um
instituto nacional de oceanografia.
O Brasil precisa de um órgão de abrangência
federal que tenha a finalidade de coordenar estudos,
políticas e ações referentes ao ambiente marítimo,
além de representar o Brasil em reuniões e congressos internacionais.
No momento, discutimos junto à Convenção das
Nações Unidas sobre o direito do mar, a ampliação
de nossa área de exploração marítima. Defendemos
a proposta de aumentar o limite exterior da plataforma continental brasileira em mais 960 mil quilômetros
quadrados. A área oceânica sob jurisdição brasileira,
conhecida como Amazônia Azul, passará a totalizar
4,4 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo aproximadamente à metade da área terrestre
de nosso território.
Repare, Sr. Presidente, que a área continental
brasileira, no mar da plataforma brasileira, corresponderá à metade do País: 4,4 milhões de quilômetros
quadrados.
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O Brasil deverá garantir, assim, a posse plena de
recursos como o óleo e gás do pré-sal, cujos campos
estão situados no limite das 200 milhas. Simultaneamente, desenvolvemos uma estratégia de modernização de nossas forças de defesa, enquanto definimos
políticas públicas de gerenciamento do oceano, base
de sustentação da crescente influência do Brasil no
cenário mundial.
Nesse cenário, é evidente a necessidade de
criação de um Instituto Nacional de Oceanografia, nos
moldes dos grandes institutos oceanográficos hoje em
atividade no mundo inteiro, a maioria localizada nos
Estados Unidos.
Temos já em atividade uma experiência bem-sucedida de Instituto Oceanográfico funcionando no
Rio Grande do Sul, junto à Fundação Universidade de
Rio Grande (FURG), instituição que usufrui de reconhecimento internacional como centro de excelência.
A FURG – Fundação Universidade de Rio Grande,
instalada na cidade de Rio Grande, a 317 quilômetros
de Porto Alegre, oferece plenas condições técnicas,
plenas condições científicas, além de outras vantagens
substanciais para sediar um futuro Instituto Nacional
de Oceanografia.
Responsável pelo primeiro Curso de Oceanologia
do País, criado em 1970, a Universidade de Rio Grande foi berço de iniciativas de preservação ambiental
pioneiras no nosso continente. São exemplos nesse
aspecto o Projeto TAMAR (tartarugas-marinhas) e o
Projeto Peixe-Boi Marinho, inspirados pelo oceanógrafo
José Catuetê Borralho e Albuquerque, que pertenceu ao
antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal,
quando tive a honra de servir ao país como Ministro
da Agricultura. José Catuetê Borralho e Albuquerque
foi aluno da primeira turma do curso em Rio Grande,
que recentemente formou seu profissional número mil.
Os projetos, hoje conhecidos mundialmente – e atraindo milhares de turistas à suas bases –, colocaram o
Brasil como modelo no mapa mundial de preservação
daquelas espécies até então ameaçadas de extinção.
Dessa forma, a Universidade da Cidade de Rio
Grande – FURG contribui para a sustentabilidade, a
educação e a formação da consciência ecológica, ao
tempo em que demonstra sua excelência em pesquisas de caráter técnico e científico.
É possível destacar, ainda, a privilegiada localização da Universidade de Rio Grande, em pleno coração
do Mercado Comum do Sul (Mercosul), próximo de
Porto Alegre; de Montevidéu, no Uruguai; de Buenos
Aires, na Argentina; de Santiago, no Chile.
Do porto de Rio Grande à base brasileira na Antártica, Comandante Ferraz, a distância é de 3.382
quilômetros. Toda ligação do Brasil com a nossa base
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Comandante Ferraz na Antártica – que agora queimou
e que está sendo reconstruída - é feita exatamente
via cidade de Rio Grande. Os técnicos se formam ali;
se preparam ali; dali, partem para passar temporada
na Antártica e voltam; ali se coordena todo o necessário para manter a base de Comandante Ferraz, na
Antártica.
Contando com embarcação própria, o navio oceanográfico Atlântico Sul, pesquisadores da universidade
da cidade de Rio Grande desenvolvem um ambicioso e
estratégico projeto de mapeamento costeiro do Brasil,
em atendimento à solicitação da Convenção Internacional sobre os Direitos do Mar. Através da identificação
das concentrações biológicas marinhas e do uso de
sondas que alcançam até 2000 metros de profundidade, o projeto traça um perfil dos fundos da costa e das
ilhas oceânicas, além de permitir um levantamento pesqueiro completo da zona oceânica do Brasil no oceano
Atlântico. O navio tem capacidade para abrigar até 12
pesquisadores e condições para 25 dias no mar, contando ainda com uma lancha que acomoda 6 pessoas
e possui autonomia para 300 milhas náuticas. Mais de
5 mil quilômetros foram mapeados, finalizando a pesquisa em três quartos da costa do País, por meio de
108 estações de coletas de dados físicos. A intenção
da Organização das Nações Unidas, com esse trabalho em parceria com o Governo brasileiro, é definir
um padrão internacional para captura sustentável de
pescado, evitando a extinção dos recursos marinhos.
O navio da Universidade de Rio Grande concluiu
recentemente a etapa Nordeste do mapeamento, após
dois meses de trabalho ao longo da costa, incluindo
as ilhas de Fernando de Noronha, rochedos de São
Pedro e São Paulo e o Atol das Rocas. Essa atividade
comprova que a universidade do Rio Grande detém
condições técnicas, conhecimento científico para estar presente e desenvolver pesquisa em toda a costa
brasileira.
A segurança alimentar também está presente
entre as preocupações e atividades da Universidade
do Rio Grande, em apoio à indústria pesqueira nacional e às políticas públicas de combate à fome. A fundação desenvolve, com expressivo sucesso, o Projeto
Anchoíta, que atraiu a atenção dos participantes do 6º
Congresso Mundial da Pesca, realizado em Edimburgo,
na Escócia, entre 7 e 14 de maio passado.
A anchoíta é um pequeno peixe, também denominado como sardinha brasileira, abundante na costa sul
do Brasil. Muito consumido em outros países, como o
Chile, por exemplo, é praticamente desconhecido entre nós, uma realidade que começa a mudar graças à
iniciativa de um grupo de pesquisadores da Universidade do Rio Grande. Depois de mapeados os locais
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de maior incidência do pescado, o peixe foi capturado
e processado industrialmente, ficando apto a ser utilizado em programas de segurança alimentar, como os
de combate à fome e nas merendas escolares.
Foram produzidas 35 mil latas desse peixe processado, quantidade equivalente a 350 mil refeições
para as escolas. Um projeto-piloto desenvolvido em
escolas, em parceria com a Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, revelou que o produto foi bem
aceito, abrindo uma nova perspectiva para as políticas
de combate à fome. Dessa forma, o peixe poderá ser
conhecido e comercializado em larga escala no Brasil.
Atualmente, a sardinha, parente da anchovita, é
um dos peixes mais consumidos no País, totalizando-se cerca de 550 milhões de latas/ano. Embora seja um
recurso pesqueiro importante, o Brasil importa sardinha
para atender às necessidades de consumo. Pode-se
prever o extenso mercado existente para a nossa anchoíta, um cenário antevisto pelos pesquisadores da
Universidade do Rio Grande.
Outra prova da excelência da Universidade do
Rio Grande ocorreu junto à comunidade científica dos
Estados Unidos. Três professores da instituição obtiveram a aprovação de patentes referentes à pesquisa
e ao uso de microalgas para depuração de poluentes em água de produção de petróleo. Um processo
extremamente importante num momento em que se
amplia, em todo o mundo, a exploração de petróleo no
mar, com frequentes acidentes que poluem grandes
extensões marinhas.
O trabalho foi desenvolvido em parceria com a
Universidade Federal de Santa Catarina e com a Petrobras, e já foi devidamente patenteada no Brasil e
na Comunidade Europeia.
Esse alto padrão de qualidade do corpo de pesquisadores da FURG anima todo o conjunto de alunos da
Universidade. Acompanhando os passos dos pioneiros
das ciências do mar, os acadêmicos da Universidade
do Rio Grande também vêm obtendo sucesso em suas
atividades. Em 2011, os estudantes Gabriele Lara e
Kassio da Silva, do Programa de Pós-Graduação em
Aquicultura, receberam o prêmio internacional concedido pela Engineering Aquaculture Society. Foram
autores dos melhores trabalhos referentes ao cultivo
de camarões em sistemas de bioflocos, apresentados
no Congresso Mundial de Aquicultura, realizado em
Natal, no Rio Grande do Norte.
A educação ambiental é motivo de interesse
constante da Universidade do Rio Grande. A escola
mantém um excelente museu oceanográfico na Laguna dos Patos, numa área de 42 hectares de marismas,
habitat de muitas espécies. O Eco-Museu da Ilha da
Pólvora é visitado por estudantes e pessoas interes-
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sadas em conhecer de perto um atrativo educacional
voltado ao ambiente marinho.
Essa é a Universidade de Rio Grande, uma instituição que possui altíssimo conceito na comunidade
científica nacional e mundial. Pelo trabalho desenvolvido e pela excelência reconhecida, consideramos que
a Fundação Universidade de Rio Grande está amplamente habilitada a sediar o futuro Instituto Nacional
de Oceanografia.
Srs. Parlamentares, a Presidente Dilma Rousseff
tem procurado colocar o Brasil na vanguarda do esforço mundial pelo desenvolvimento sustentável. Essa
orientação progressista do Governo da Presidente Dilma foi destacada por ela na abertura da Conferência
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que começou ontem, no Rio de Janeiro.
O mundo olha para o Brasil, País que tem experimentado crescente protagonismo na cena mundial.
Nesse sentido, um centro nacional de pesquisa voltado
para o oceano, fonte de vida, riqueza e conhecimento,
representará importante contribuição para a ampliação
da compreensão do ambiente em que vivemos. Um
centro de pesquisas do oceano é um legado às futuras gerações, um testemunho de que em nosso tempo
cumprimos com nossa responsabilidade.
Sr. Presidente, querido Senador Paim, e Senadora Ana Amélia, tenho certeza de que estaremos
juntos na luta para que a nossa querida Presidente
da República entenda e compreenda que a criação
desse instituto é fundamental. Criar um instituto como
esse no Rio Grande é apenas dar continuidade a um
trabalho. Não é começar do zero. É apenas oficializar
o que está sendo feito.
Por isso, neste momento em que estamos inaugurando oficialmente a Rio+20, levando nossa solidariedade inclusive aos nossos Parlamentares que lá se
encontram, pedimos à querida Presidente Dilma que
encare a importância e o significado de uma decisão
como esta. É até incompreensível que ainda não tenha
um no Brasil, mas é importante que seja criado. Sendo
criado, a Universidade do Rio Grande é o lugar ideal
para sua instalação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Simon.
No dia 9 de julho, teremos uma audiência pública
para discutir a ação dos mares e dos oceanos. Com
seu pronunciamento brilhante, V. Exª poderia estar lá
para contribuir, inclusive enfatizando a importância
dessa proposta que V. Exª aqui levantou do fundo nacional que fortalece a Universidade de Rio Grande.
Parabéns a V. Exª.
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Senador Sérgio Petecão com a palavra como orador inscrito, porque, como tal, terá o tempo desejado.
Em seguida, Senador Wellington Dias.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Paulo Paim, mais uma vez, agradeço este generoso espaço que essa Presidência me
concede na tribuna do Senado, ouvindo atentamente
o pronunciamento desse patrimônio moral desta Casa,
que é o Senador Pedro Simon, que nos orgulha muito.
Um dos sonhos que eu tinha, Senador Paulo Paim,
era o de, um dia, dividir o Parlamento com o Senador
Pedro Simon. Deus foi muito generoso comigo e me
concedeu essa oportunidade. No dia a dia do plenário
e das Comissões de que faço parte, como a Comissão
de Constituição e Justiça, da qual S. Exª também faz
parte, tenho procurado ouvi-lo e segui-lo, espelhando-me em suas decisões e em suas atitudes. Uma pessoa
que admiro muito é o Senador Pedro Simon.
Volto a um tema que foi abordado por S. Exª da
tribuna, a Rio+20, evento para o qual estão virados
os holofotes do mundo, evento que reúne cientistas,
intelectuais, parlamentares, presidentes e ministros e
que, de certa forma, cria a expectativa, principalmente junto à população mais humilde, de dias melhores.
Vou falar pelo meu Estado, o Acre, e pela Amazônia, que, com certeza, é uma das regiões mais citadas nesses eventos.
Quero desejar boa sorte aos participantes que lá
estão muito preocupados em nos trazer dias melhores.
Mas, hoje, a população já não acredita muito nisso. Já
foram realizados vários fóruns como esse, mas um benefício direto para a população muitas vezes não chega.
Posso falar pela minha região. Com certeza, o
Acre está sendo enaltecido, está sendo comentado.
Devem falar sobre a floresta, sobre o companheiro
Chico Mendes, sobre as lideranças indígenas.
Nesta semana toda, estou em Brasília, torcendo
para que esse fórum possa trazer dias melhores para
a população do meu humilde Estado, para as pessoas
que têm muitas necessidades, para os nossos seringueiros, que são os verdadeiros guardiões da floresta,
que vivem o dia a dia ali, que passam por dificuldades
e que, muitas vezes, são cobrados. Mas poucos são
os benefícios que chegam ali.
Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, a
Rio+20, que está acontecendo neste momento e que
se encerra no dia 22, sexta-feira – estamos na quarta-feira, temos a quinta e a sexta-feira –, para dizer que
espero que essas pessoas que estão ali, no Rio de
Janeiro, encontrem alternativas; encontrem a grande
alternativa que é conciliar o desenvolvimento com a
preservação do meio ambiente. Nós entendemos que
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esse é o grande desafio. Eu acredito que um dia poderemos chegar a esse entendimento.
Sr Presidente, outro assunto que me traz à tribuna é o seguinte: na verdade, na segunda-feira, tivemos
aqui uma sessão solene, uma sessão muito bonita que
marcou os 50 anos de emancipação política do meu
Estado, o Estado do Acre. Houve uma participação em
massa. O Senador Wellington, inclusive, fez uma fala
aqui parabenizando os acrianos. E eu também procurei,
dentro das minhas possibilidades, dar a minha contribuição; lógico, da forma que eu acho que é o melhor para
o meu Estado. Eu não estou preocupado em agradar
a, b ou c. Estou preocupado com as pessoas que me
deram o voto de confiança e me deram a oportunidade de estar aqui, no Senado, representando-os. Não
estou preocupado se vou desgostar o governador, ou
se vou desgostar o senador.
Eu tenho procurado pautar o meu mandato em
cima deste entendimento: o que for melhor para o meu
Estado, eu vou ser a favor; o que não for, com certeza,
vou ser contra.
E, quando estive nesta tribuna, tive a oportunidade de fazer alguns questionamentos. Tivemos aqui o
pronunciamento do Senador Anibal, um belo pronunciamento; tivemos aqui o pronunciamento do Senador
Jorge Viana, um belo pronunciamento. Mas, no meu
entendimento, é importante salientar algumas coisas
que foram ditas.
Seria muita injustiça da minha parte não reconhecer que no meu Estado houve grandes avanços;
seria injustiça da minha parte eu não reconhecer que
o Estado do Acre não começou de doze anos para
cá. Houve pessoas que dedicaram toda a sua vida ao
Estado, e fiz questão de nominá-las, de citá-las aqui.
Procurei citar todos os ex-Governadores, os Parlamentares que também deram a sua contribuição para o
nosso Estado. O mínimo que nós podemos fazer é citar
essas pessoas e reconhecer o trabalho feito por elas.
Mas eu disse que, no Acre, nem tudo são flores.
Nós temos problemas. E eu procurei ser moderado,
porque era uma sessão solene. Se eu fosse falar das
dificuldades do Acre, eu falaria a tarde toda.
Eu entendi e tentei somente lembrar ao nosso
Governador – eu nunca poderia perder aquela oportunidade, porque teria que falar na frente dele, que
estava aqui, nesta mesa – e aos Senadores que também estavam aqui no plenário que o Acre não é só
maravilhas. Nós temos problemas graves, e eu os citei.
Nós temos que reconhecer que o Governo do Estado tem feito um grande esforço com esse Programa
Ruas do Povo, como eles chamam lá, o que, no meu
entendimento, acho um total desrespeito para com os
prefeitos. Ora, se há recursos, eles não são do Esta-
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do, Senador Paulo Paim. Os recursos são do BNDES;
são recursos federais.
O Governo do Estado do Acre, hoje, virou um verdadeiro prefeitão. Eu conheço prefeitos, no interior do
meu Estado, principalmente nos Municípios pequenos,
que têm dito: “Petecão, eu não sei mais o que faço. O
que eu fazia aqui eram as ruas; e o Governo do Estado resolveu fazer todas as ruas do meu Município”.
Isso é ruim? Não. É bom. Mas fica uma espécie de
desconfiança do prefeito.
Ora, se você vai fazer a obra, repasse os recursos
para a prefeitura e cobre do prefeito. Nós temos instituições que fiscalizam, até porque o dinheiro é federal.
Aqui, eu queria fazer um agradecimento, porque
vejo, às vezes... Quantas vezes eu fui questionado aqui
sobre o porquê de o Presidente Lula nunca ter tido uma
votação expressiva no Acre. Por que a Presidente Dilma não ganhou as eleições no Acre?
Estão aqui dois exemplos claros. O Programa
Ruas do Povo é dinheiro do Governo Federal. E vejo
essas pessoas pouco, mas muito pouco mesmo citarem essas ações do Governo Federal, as ações da
Presidente Dilma.
E eu aqui tenho feito um esforço grande para
ajudar o Governo da Presidente Dilma. Lá no Acre,
eu tenho problemas; isso é publico e notório. Vou fazer
oposição ao Governo do PT. Quando tiver que elogiar,
vou elogiar, mas aqui eu tenho que agradecer. Agradecer não só por este beneficio que o Governo Federal,
que a Presidente Dilma está levando para o nosso Estado, que é esse recurso. São mais de R$700 milhões
contraídos pelo Governo, dinheiro do BNDES, dinheiro
do Governo Federal, para que o governo do Estado
faça esse Ruas do Povo.
Conversei com alguns prefeitos e eles estão preocupados porque é verdade que algumas ruas já estão
sendo concluídas, é verdade, mas a preocupação dos
prefeitos é de que não está chegando o saneamento
básico, que também é de fundamental importância.
Ora, estão fazendo as ruas, depois vão ter que cortar
essas ruas para fazer o saneamento básico. E aí é de
onde vem a nossa preocupação com o dinheiro público,
o dinheiro dos nossos impostos, que, de certa forma,
poderá ser desperdiçado, está sendo desperdiçado.
Fica aqui o nosso agradecimento à Presidente
Dilma.
E teve outra ação do Governo Federal agora,
cujos dados estou levantando para trazer a esta tribuna, para que eu possa fazer esse agradecimento
à Presidente Dilma. Já pedi para que a nossa equipe
levantasse junto ao Ministério da Saúde, porque, no
primeiro momento, eu confesso que achei que se tratava de uma ação do governo do Estado, porque os
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óculos que foram distribuídos para aquelas pessoas
que foram beneficiadas com aquelas cirurgias de vista tinham bandeira do Estado, tinham a logomarca
do governo do Estado, e eu tive uma informação no
Ministério da Saúde de que é uma ação do Governo
Federal. E as pessoas não divulgam.
Era importante que isso fosse divulgado, que
esse reconhecimento fosse feito para que nós pudéssemos, eu que faço parte da base do Governo aqui,
agradecer à Presidente Dilma por essas ações estarem chegando ao meu Estado, estarem chegando ao
povo acriano. Mas fica aquela coisa fechada, como se
tudo fosse feito pelo governo do Estado.
Mas, com certeza, nós estamos levantando os
dados, vamos, no momento certo, divulgá-los da tribuna desta Casa.
Os jornais do governo, por conta da minha posição nesta tribuna... Não fiz nem críticas. Não estaria
sendo justo com o governador se eu dissesse, desta
tribuna, que o Acre é um paraíso. Ora, já pensou se
a Presidente Dilma estivesse assistindo a essa sessão solene? Ela pensaria: se o Acre está um paraíso,
não precisamos mais destinar recursos para lá. Não.
Houve avanços, é verdade que houve, mas o Acre
tem problemas.
Na semana passada, na segunda-feira, quando
em vim, tivemos de sair de madrugada porque a pista
do aeroporto de Rio Branco, nossa capital, Senador
Paim, passou dois dias fechada. Dois dias fechada passou a pista do aeroporto de Rio Branco, nossa capital.
Imaginem se houvesse alguém com necessidade de
viajar para um tratamento de emergência! Teria morrido. Então, não está tudo bem.
Citei um exemplo, e eles não gostaram. Disse
que uma professora da Foz do Breu me ligou dizendo
que o maior sonho dela – veja só Senador Paim – era
poder passar o natal e o ano novo em claro. Em claro, como chamamos lá no Acre, é passar com energia. Não tinha energia para que ela passasse o natal
e o ano novo na Foz do Breu. São coisas pequenas
de se contar e que é preciso dizer. Não podemos ter
vergonha de dizer isso para o Brasil, senão o Brasil
vai ficar pensando que o Acre é um paraíso. O Acre
não é um paraíso.
Há aqui o Jornal Página 20, mas lá no Acre nós
o conhecemos como Página 13. Ele teceu algumas
agressões à minha pessoa, o que, inclusive, chocou
alguns Senadores. Ontem, tive a oportunidade de ouvir.
O senhor, Senador Paulo Paim, é conhecedor disso e
sabe que aqui na Casa nós temos um Regimento. A
sessão solene foi uma sessão especial. Por conta do
horário, a TV Senado teve de suspender a exibição da
sessão. Foi exatamente no meio da fala do nosso Go-
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vernador Tião Viana. Os jornais do Acre, os jornais do
governo, onde não sai uma linha que não seja autorizada pelo Assessor de Comunicação do Governo, não
sai uma linha, todas as semanas eu recebo agressão
desse jornal. Não sai uma linha aqui que não seja autorizado pelo Assessor de Comunicação do Governo,
inclusive a coluna aqui era assinada pelo Assessor de
Comunicação do Governo, onde eles dizem que a sessão foi cortada na hora da fala do governador, porque
o Presidente desta Casa, Senador José Sarney teria
mandado cortar a fala do Senador Tião Viana.
Então, isso é um absurdo! Isso é um absurdo!
Ontem mesmo, o Diretor de Comunicação Social
aqui do Senado já emitiu uma nota de esclarecimento a
este jornal, o jornal Página 13, dizendo que a iniciativa
de suspender a fala não partiu do Presidente Sarney,
até porque ele não estava sequer na Casa. É uma nota
que foi assinada pelo Sr. Fernando César.
São atitudes como essa que dão uma dimensão
a que ponto chegou a política no Acre.
Fica aqui o nosso repúdio. Não tive interesse nenhum de agredir, de denegrir a imagem do governador.
Muito pelo contrário, as minhas palavras aqui foram de
ponderação. Coloquei-me à disposição do governador
e quero me colocar, quero reiterar isso, todas as vezes
que ele precisar; não só ele, como à disposição de todos os prefeitos – e eu tenho feito isso –, independente
de cor partidária, independente de ideologia política.
Eu sempre coloquei meu mandato à disposição para
ajudar ao meu Estado.
E tenho dito que acima dos interesses político-partidários estão os interesses da população do meu
Estado.
Sinceramente, não me abati com essas agressões
desse jornal, porque ele já faz isso todo dia mesmo.
Agora o que deixou a muitos amigos e Senadores e
ao próprio Presidente desta Casa indignados foram
as agressões, a calúnia que foi feita por conta desse
jornal contra o Presidente.
Mas, quero agradecer à TV Senado, mais uma
vez, que fez uma nota de esclarecimento, porque até
eu fiquei preocupado quando o jornal publicou que a
TV Senado teria cortado a fala do ex-Senador e Governador Tião Viana. Está aqui uma das notas; vou ler:
Também considerada desrespeitosa com
o povo acreano, a atitude da TV Senado foi
debitada ao ranço que o presidente da Casa,
José Sarney, ainda tem do fato de quase ter
perdido a disputa da presidência para o então
senador Tião Viana.
Veja só, Senador Paim, a que ponto essas pessoas chegam, lá no Acre. Eu não estava aqui, mas,
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pelas informações que tenho, essa não foi uma disputa
acirrada. Acho que o Presidente Sarney teve 49 votos,
salvo engano. Isso nem se discute aqui, nesta Casa,
mas, infelizmente...
São várias notas aqui. Vou ler outra:
“Mesmo com o desrespeito da TV Senado...”
Desrespeito? A TV Senado passou quase uma
semana, lá no Acre, fazendo um especial para o governo. Um especial foi exibido na TV Senado, aqui, neste
plenário, na sessão, e TV Senado ainda desrespeitou,
no entendimento do jornalista.
Mesmo com o desrespeito da TV Senado,
que retirou do ar a fala do governador para colocar notas pouco expressivas de um pretenso
noticiário nacional da emissora, o pronunciamento de Tião Viana foi considerado histórico
por vários internautas das redes sociais.
Para vocês verem como é que é, Senador Wellington. O senhor é do PT, mas eu o conheço. O seu procedimento é exatamente contrário ao do PT do Acre.
É preciso tornar público isso porque as pessoas
precisam saber o que está acontecendo no Acre.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Petecão, me permite um aparte
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Concedo um aparte ao nobre Senador Anibal Diniz.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Petecão, em primeiro lugar, eu me sinto muito à vontade em dialogar politicamente com V. Exª, porque eu
gosto de fazer política de maneira transparente. E V.
Exª tem deixado bem claro que é adversário aberto
do nosso projeto lá no Acre. Eu procuro ouvir com
muita atenção cada um dos seus argumentos para,
justamente, tentar colocar os devidos pingos nos is.
Em primeiro lugar, em nenhum momento a gente quer
passar para a população a ideia falsa de que o Acre
é um paraíso. O Acre não é um paraíso. Ainda hoje,
fiz um pronunciamento e deixei, com muita clareza, a
minha posição de que temos desafios extremos a serem superados no Acre. Nós temos indicadores sociais
completamente desfavoráveis. Veja só, nós tínhamos
um índice de analfabetismo de 25%. Houve muito
trabalho, mas ainda hoje nós temos mais de 13% de
analfabetos no Acre. Nós temos o índice de pobreza
absoluta superior a 18%. Nós temos uma ponte sobre
o rio Madeira que nos mantém isolados do resto do
Brasil. E hoje nós já temos uma informação do Ministério dos Transportes de que não está na ordem das
prioridades, daqui para 2014, tocar nessa ponte sobre
o rio Madeira. São problemas que exigem de todos nós
completa unificação para tentar resolver. Nossa economia é uma econômica deficitária. As empresas que
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atuam no Acre atuam basicamente graças à indução
da política econômica desenvolvida para o Estado,
porque, se não tivesse, estaria muito pior. E V. Exª é
testemunha de que o Acre estava completamente inviável há treze anos, quando ganhamos o Governo
da Floresta, com V. Exª nosso aliado, que nos ajudou
naquele processo. Então, a gente não pode separar,
não deixar de reconhecer aquilo que avançou. Quando
a gente diz que avançou muito, que a gente diz que
conseguiu manter esses 87% da floresta preservados e
que é preciso encontrar uma forma de dar sustentação
econômica para esse projeto, justamente para poder
melhorar a qualidade de vida do nosso povo e manter a
preservação da floresta, é um desafio posto e a gente
está permanentemente levantando a voz quanto a isso.
Com relação aos recursos fruto de financiamento do
BNDES, só temos financiamento do BNDES porque
nós conseguimos tornar o Acre um Estado adimplente.
Ninguém consegue financiamento junto ao BNDES ou
aos organismos internacionais se não tiver certificação de adimplência absoluta, se não tiver comprovação de um desempenho fiscal favorável. Hoje mesmo,
quando o Brasil inteiro, quando os Estados do Brasil
inteiro estão chorando porque devem duas vezes, três
vezes o seu Produto Interno Bruto, o Acre consegue
ainda obter financiamento. Então, isso é uma prova de
que a gente mudou e mudou para melhor nos últimos
anos. Temos problemas? Temos. Agora, por exemplo,
quando V. Exª diz que a Presidenta Dilma perdeu no
Acre, e isso é porque nós fizemos as ações de governo mostrando mais as marcas do governo e não o do
Governo Federal, eu acho que V. Exª entra numa seara que nos ofende pelo seguinte: nós fizemos a campanha da Presidenta Dilma e hoje somos, no caso do
discurso de V. Exª, responsabilizados pela derrota da
Presidenta Dilma. E V. Exª, que fez campanha contra
a Presidenta Dilma no palanque do PSDB, vem aqui
no plenário cobrar posição, como se nós tivéssemos
a culpa pela nossa aliada ter tido menos votos. Nós
tivemos uma série de circunstâncias nas últimas eleições. Nós perdemos a Marina, que deixou de estar
conosco e resolveu ter uma candidatura própria. Isso
interferiu no cenário local, até mesmo pela decisão de
V. Exª. Imagine: se nós tivéssemos Marina candidata
ao Senado, muito provavelmente V. Exª não teria sido
candidato ao Senado. Então, a saída da Marina mexeu no tabuleiro político do Acre, e isso causou certa
situação. Nós tivemos uma campanha para o Governo
extremamente acirrada. O PSDB do Acre teve 49,5%
dos votos contra 50,5% do Governador Tião Viana,
do PT e da Frente Popular. Quer dizer, nós tivemos
toda uma alteração eleitoral. O Senador Jorge Viana
e V. Exª, que foram eleitos Senadores, tiveram pratica-
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mente a mesma votação. Ou seja, houve uma disputa
muito acirrada, e o nosso segundo candidato ao Senado perdeu. Quer dizer, o conjunto do comportamento
eleitoral do Acre foi muito diferente nessas eleições.
É algo, digamos, completamente novo na política do
Acre? Não! O eleitor do Acre sempre foi um eleitor
muito consciente. Ontem mesmo, nós mostramos que
Guiomar Santos lutou para elevar o Acre a Estado, e,
na primeira eleição que disputou para Governador, ele
perdeu. Na eleição em que V. Exª foi eleito Deputado
Estadual, em 1984, o eleitorado do Acre votou em
Nabor Júnior para o Senado, votou em Orleir Cameli,
do PP, para o Governo e votou em Marina Silva, do
PT, para Senadora. Ou seja, a gente sempre teve uma
posição do eleitorado do Acre de dividir um pouco as
forças. Na última eleição, também aconteceu isso. V.
Exª, que era adversário, foi eleito Senador, o Senador
Jorge Viana também foi eleito, mostrando uma divisão
de forças, e, entre os dois candidatos ao Governo, do
PSDB e do PT, o povo do Acre manteve o Governo
do PT. Agora, com relação à Presidência, houve uma
postura realmente diferente, para a qual a gente não
tem uma explicação direta. Sabemos que temos problema no sentido da interpretação dessa posição do
eleitorado, mas não podemos simplesmente atribuir
a culpa à nossa atitude, como Governo, quando, na
realidade, há uma conformação de forças bem diferenciada. O próprio PMDB, que é um aliado nacional
– e V. Exª é testemunha disso –, no Acre é adversário
do nosso projeto e fez campanha contra a Presidenta
Dilma. O PMDB inteiro fez campanha contra o Vice-Presidente da República, Michel Temer, no Acre, por
birra contra o nosso projeto. E agora nós sermos responsabilizados pela derrota da Presidente Dilma por
uma pessoa que fez campanha contra a Presidente
Dilma parece-me um pouco demais. E exatamente por
isso eu voltei ao plenário para aparteá-lo, para tentar
deixar essa questão um pouco mais clara junto aos
nossos telespectadores da TV Senado e ouvintes da
Rádio Senado. Muito obrigado pela atenção de V. Exª
de ter me dado o aparte.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Senador,
se o senhor me permite, ainda gostaria de lhe conceder
o tempo que for necessário, se a Presidência permitir,
para que o senhor comente essas agressões por parte
do jornal Página 20 contra o Presidente do Senado, em
que ele acusa o Presidente do Senado de ter cortado
o microfone, cortado a fala do então Governador Jorge
Viana. O senhor gostaria de comentar isso?
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Olha, Senador Petecão, eu sou a favor de total liberdade de imprensa com responsabilidade. Por isso, sou a favor de
que cada um responda pelos seus atos. Eu acho que
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a atitude de uma pessoa comentar, em tais termos, a
questão da TV Senado sem procurar se informar previamente é precipitada. Tanto é que, quando eu soube
que o nosso programa não foi transmitido na íntegra,
liguei inicialmente para o Diretor de Comunicação. Sr.
Fernando César Mesquita, que me disse que tinha
tido problema, sim, por conta de uma comissão que
estava acontecendo no mesmo horário, mas ele, imediatamente, assumiu a responsabilidade de retransmitir o programa à noite. E pronto. O assunto para mim
estava encerrado. O esforço que fiz foi tornar público
que haveria retransmissão do programa à noite, como
também no sábado e no domingo. Para mim, o assunto
foi encerrado ali. Em nenhum momento, fiz qualquer
ilação de corte de microfone por motivo ideológico. Eu
acho que, se alguém fez comentário nesses termos, já
o fez de maneira precipitada. Essa é a minha opinião.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Não.
Eu trouxe esse assunto aqui porque temos que corrigir algumas injustiças. Está aqui, no jornal, o qual tem
uma relação direta com o Governo, não sai uma nota
nesse jornal aqui que não tenha o aval do assessor de
comunicação do Governo. Espero que o que estou dizendo não seja do conhecimento do senhor, até porque
nós moramos no Acre e todos nós nos conhecemos.
E o senhor sabe do que estou falando aqui, do jornal
Página 20, que lá é chamado por todos de Página 13.
Quanto a essa questão da Presidente Dilma, Senador Anibal Diniz, eu estou buscando saber por que
o povo do Acre não votou na Presidente Dilma.
Eu estou aqui agradecendo à Presidente Dilma
pelos benefícios. Isso é o mínimo que eu posso fazer.
O mínimo que eu posso fazer é vir a esta tribuna e ter
a humildade de agradecer pelos benefícios. Não estou,
de forma alguma, dizendo que o Governo do Estado
está deixando de fazer. Se vocês não quiserem divulgar,
acho ainda melhor que vocês não divulguem. Agora,
eu não posso deixar de reconhecer que os recursos
que estão chegando ao meu Estado contam com uma
participação direta do Governo Federal.
Eu defendo o Governo da Presidente Dilma aqui
nesta Casa exatamente porque entendo que, acima
dos interesses político-partidários... Não é por conta
das divergências que nós temos lá no Estado que eu
vou deixar de reconhecer que o Governo Federal tem
ajudado.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Mas esse
reconhecimento...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Eu estou
tentando buscar aqui um entendimento. Eu quero saber
por que o povo do Acre... Não justifica! No Amazonas,
a Presidente Dilma teve 90% dos votos. No Acre, a
Presidente Dilma perdeu a eleição.
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Então, é esse entendimento... Eu acho que o senhor deveria era me agradecer por eu estar tentando
encontrar uma alternativa. E eu acho que um dos problemas é este: não se divulgam as ações do Governo
Federal. E essa ação que o senhor... O senhor me falou
o óbvio. Todo mundo sabe que o Acre só poderia se
endividar se ele ainda tivesse um poder de endividamento. No entanto, se não tivéssemos o apoio do Governo Federal, nós não conseguiríamos esse recurso,
porque o recurso é do BNDES.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Perfeito.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – É isso
que eu estou dizendo. Só estou dizendo isso. Eu não
estou dizendo mais do que isso.
O que o senhor disse – “Ah, não; o Estado pode
se endividar” – é óbvio, mas o problema, Senador Anibal, é que, daqui a uns anos, quem vai administrar o
Estado totalmente endividado, totalmente quebrado?
A razão de vir à tribuna é porque eu estou feliz.
Conversei com alguns prefeitos, e eles me chamaram
a atenção. Aquele projeto, aquela ação do Governo
Federal de levar o benefício do tratamento de vista às
pessoas, para mim, foi maravilhoso. Eu não vi... Eu vi
lá, está nos óculos, na bandeirinha do Estado, no Governo do Estado do Acre. Eu não vi se o senhor fez isso
aqui – desculpe-me –, mas, se fez, temos que fazer
todo dia, temos que agradecer porque aquele benefício
do Governo Federal ajudou milhares de acrianos que
precisavam do benefício naquele momento. O que eu
estou fazendo aqui é agradecer o apoio que a Presidente Dilma tem destinado ao Governo de vocês, ao
Governo do PT.
Automaticamente, esse benefício, indo ao Governo do PT, chegará à população do meu Estado, porque eu não faço aquela política pequena, como faz o
Governo do Estado: em algumas prefeituras em que
o Governo não é do PT, ele sequer assina convênio
com os prefeitos. Eu acho que nós temos que deixar a
política de lado um pouco e tratar o Estado como um
todo, até porque a política não é tudo. Nós temos que
entender que, acima dos interesses político-partidários,
estão os interesses da população do nosso Estado.
Então, eu quero dizer ao senhor que, da minha
parte, não fica mágoa. Agora, eu fiquei sinceramente
preocupado com essas calúnias que foram aqui publicadas nesse jornal que o senhor conhece muito bem,
o Página 20, que é 100% governista. O jornal poderia
muito bem ter feito hoje uma nota pedindo desculpas
ao Presidente desta Casa pelo que foi feito com a sua
pessoa.
Obrigado, Presidente.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª tem o direito de usar a palavra pela ordem
com base no art. 14, porque foi citado.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Eu só
queria reforçar aqui, em relação a essa questão que o
Senador Petecão está apresentando, porque o Senador
Petecão, primeiro de tudo, é um político extremamente
hábil, tem uma performance fantástica ao se fazer de
vítima. Ele diz permanentemente que não aparece em
veículo de comunicação do Acre. Mas a única emissora que tem um correspondente permanente aqui
na tribuna do Senado faz acompanhamento de todos
os Parlamentares, seja da Câmara Federal, seja aqui
do Senado, e está permanentemente mostrando as
ações de cada um.
A afirmação final que o Senador Petecão faz
ao dizer que está grato à Presidenta Dilma, dando a
entender que nós não estamos gratos, é uma injustiça, porque todos os Senadores desta Casa sabem
o quanto nos expomos aqui. O Senador Jorge Viana,
eu e o próprio Governador lá no Acre, em cada uma
das ações que a gente acompanha, temos procurado deixar muito claro que a gente só tem conseguido
os benefícios que nós tivemos até aqui porque nós
contamos com o apoio tanto do Presidente Fernando
Henrique, na primeira fase do Governo Jorge Viana,
quanto do Presidente Lula, que foi o Presidente que
mais nos ajudou, e agora também da Presidenta Dilma,
que tem dado uma atenção muito especial ao Acre no
que diz respeito à liberação dos recursos. Lamentavelmente, a Presidenta Dilma não foi ainda nos fazer
uma visita no Acre, mas a gente espera que, em um
momento oportuno, ela vá, talvez este ano ainda, à
inauguração da BR-364.
Agora, o Senador Petecão fez outra afirmação
em relação ao resultado eleitoral.
Se ele apresenta a dúvida, o que houve que a
Presidenta Dilma teve menos votos no Acre do que
no Amazonas, essa dúvida nós também temos. Nós
também temos e gostaríamos de ter essa resposta.
O que não pode acontecer é ele apresentar a dúvida
e automaticamente apresentar uma resposta: porque
não foram mostradas devidamente as ações do Governo Federal no Acre.
Pelo contrário, temos nos dedicado absolutamente
a mostrar a ação do Governo Federal, mostrar todos os
avanços que conseguimos a partir desse bom diálogo
que temos com o Governo Federal.
Agora, infelizmente, houve um resultado eleitoral
adverso para nós e para a Presidenta Dilma, e não temos uma explicação objetiva do que aconteceu. Posso
afirmar que eu pedi voto para a Presidenta Dilma no
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Acre, o Senador Jorge Viana pediu voto para a Presidenta Dilma no Acre, o Governador Tião Viana pediu
voto para a Presidenta Dilma no Acre. Agora, o PMDB
não pediu voto para a Presidenta Dilma no Acre. O
Senador Petecão não pediu, ele pediu para o PSDB.
Então, não pode uma pessoa que fez campanha contra agora querer nos responsabilizar pelo insucesso.
Aí fica muito difícil. E a gente precisa realmente ter
esse posicionamento para que a sociedade do Acre,
a sociedade do Brasil saiba que existe uma oposição
que tem bastante firmeza e está fazendo os seus esforços todos para tomar a primazia da política do Acre.
E temos procurado mostrar que os esforços todos do
Presidente Lula, da Presidenta Dilma, do Governador
Jorge Viana, do Governador Binho e do Governador
Tião Viana contribuíram para que a vida do povo acriano hoje estivesse um pouco melhor.
Chegamos à situação ideal? Não. Estamos muito
longe da situação ideal, mas sabemos perfeitamente
que com trabalho, com honestidade e com dedicação
vamos chegar a níveis mais elevados de qualidade de
vida do nosso povo e estamos lutando permanentemente por isso, porque entendemos a política como
dedicação, como total responsabilidade no sentido de
buscar melhores condições de vida para o nosso povo.
E temos nos dedicado a esse mister permanentemente, desde que entramos na atividade política, desde a
fundação do PT até agora, que somos governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Anibal Diniz, Senador Sérgio Petecão,
que está no plenário ainda, primeiro, o debate democrático é isso mesmo. Deixei que ambos falassem. V.
Exª falou pelo art. 14.
Agora quero fazer um apelo: qual dos dois poderia
assumir a Presidência? Porque tenho um compromisso
às 5h, e o Senador Wellington tem que falar. (Pausa.)
Então, o Senador Sérgio Petecão assume a Presidência, porque tenho um compromisso exatamente
às 17h.
É o primeiro acordo, viu? Ambos dialogaram, e
o Senador Anibal Diniz pediu ao Senador Sérgio Petecão que assumisse a Presidência.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Petecão.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, ou ex-Presidente, meu querido Paulo
Paim; meu querido Petecão, Senador do Acre; Senador
Anibal, inicialmente, devo dizer que acho importante
esse debate, com o contraditório. Acho que ele faz
parte do sistema democrático. Da minha parte, quero apenas elogiar a iniciativa do evento realizado na
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segunda-feira. Ele é muito importante e, creio, marca
o trabalho do Senado. Ontem, encontrei o Governador
Tião Viana na Rio+20 e o parabenizei e, aqui, parabenizo a vocês por essa iniciativa.
E é sobre a Rio+20 que quero tratar. Ontem, tive
o privilégio de visitá-la, pelo Senado Federal. Quero
parabenizar o Senado Federal pela estrutura que ali
instalou, junto à de diversos órgãos brasileiros, como
a Câmara Federal. O Senado Federal estava com suas
equipes técnicas, com as assessorias, e ali foi possível trabalhar. Amanhã, haverá uma nova rodada com
a Comissão de Mudanças Climáticas, a Comissão de
Meio Ambiente e outras áreas. Ontem, estivemos lá o
Senador Jorge Viana, a Senadora Vanessa, Senadora
Ana Rita, Senador Rodrigo Rollemberg, e juntos tivemos
oportunidade de tratar desse fórum com a presença de
representantes, de ministros, embaixadores de vários
países. Aqui destaco a importante atuação da América
do Sul, da América Central, de países africanos, asiáticos, árabes, além, é claro, da América do Norte e
da Europa, que tem uma tradição de longa data nessa
área diplomática.
Sei que sempre se ressalta o documento final,
como sairá, se haverá ou não avanço. Mas percorri
todos aqueles espaços, tive o privilégio de ir ao Riocentro, ao Parque dos Atletas e a outras áreas mais
afastadas, com cerca de 70, 80 mil pessoas – é a estimativa – visitando, e eu sei que era um mundo de
gente naquela área da beira-mar, e ninguém podendo
nem curtir muito praia, nem mar. Muito trabalho, com
as tendas, os debates mais diversificados, manifestações as mais variadas.
E eu não posso deixar de registrar aqui a visita
que fiz ao Fórum dos Trabalhadores. No Fórum dos Trabalhadores, participei de um debate exatamente sobre
o papel das organizações sociais do movimento sindical, ali liderado pela Central Única dos Trabalhadores,
com a presença do Artur, seu Presidente, e de tantas
outras lideranças. Pude ver ali a importância dos trabalhadores nesse debate, ou seja, de uma integração
dos trabalhadores do Brasil com o mundo, para serem
parte desse pacto que se busca construir, e espero até
o final: mais avançado do que foi a Eco-92.
Destaco ainda a visita que fiz à Fundação Milton
Santos. Lá, liderado pela Fundação Perseu Abramo e
outras, participamos de um debate sobre esse momento
de crise mundial e o papel para novas mudanças que
impactam tanto a parte ambiental e econômica como a
social. É bom lembrar que há um consenso na Rio+20
que nós temos, que é um lado inclusive que não é
bom. Nós estamos tendo que fazer uma pactuação, no
momento em que temos uma crise, que muitas vezes
é colocada apenas como uma crise econômica – e
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é, e é grave e é forte – mas é também uma crise ambiental. O fato é que nós temos mudanças climáticas,
estiagem de um lado; onde chovia muito, redução de
chuvas; noutros lugares, enchentes, enfim, e o mundo
começa a ter essa preocupação. As novas gerações...
E destaco aqui uma presença muito grande de jovens
na Rio+20.
Estive visitando e participando desse debate,
portanto, com a participação de pessoas da América
do Sul, da Europa, da América do Norte e também
do Brasil.
Destaco o trabalho aqui do Jorge, da Fundação
Perseu Abramo, coordenador desse trabalho.
Estive ainda visitando vários stands. Destaco
aqui, puxando para o meu corporativismo, o da Caixa
Econômica Federal, que é uma das patrocinadoras e
tem um suporte importante lá, onde também faz parte dos debates. E aqui quero dizer que, durante este
debate, nós tivemos oportunidade de tratar sobre um
documento importante, Sr. Presidente, que é o documento dos povos indígenas.
Eu estive na Kari-Oca. A Kari-Oca já é uma tradição, foi na Eco-92, quando eles levantaram uma tenda, uma réplica de uma verdadeira tenda, e neste ano
havia duas, e, ali, nós tivemos um encontro com cerca
de 400 índios brasileiros, representando as diversas
etnias. Destaco aqui o trabalho do Marcos Terena, do
Carlos Terena, do Ronald, que da nossa assessoria
também nos acompanha nesse tema. E os povos indígenas, denominados Filhos da Mãe Terra, ali, numa
região onde funcionava um hospício, afastado do centro
da cidade, a cerca de trinta e poucos quilômetros do
centro da cidade, apoiados por várias entidades e pelo
Governo brasileiro – e destaco o apoio do Ministério do
Esporte – ali fizeram um debate da maior qualidade,
da melhor qualidade.
Eu tive oportunidade de chegar em um momento
desses e pude subscrever... E me comprometi de trazer ao Senado Federal, e estarei repassando-a, uma
cópia da Declaração Kari-Oca II, como eles chamam,
a Conferência Mundial dos Povos Indígenas sobre a
Rio+20 e a Mãe Terra, do dia 13 ao dia 22 de junho
deste ano, e que estariam ontem e hoje entregando.
São dois documentos, um documento que diz respeito
à pauta mundial, em que índios de vários países, da
Argentina, do Chile, também da América do Norte, dos
Estados Unidos e do Canadá, mas também de países
de outros continentes, ali celebraram um acordo, um
entendimento sobre os principais pontos.
O principal deles é o da institucionalização do
colonialismo. Eles fazem um grande diagnóstico sobre
isso, eles querem que as nações, os governos e as
empresas abandonem as falsas soluções que geram
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as mudanças climáticas, tais como as grandes empresas hidroelétricas, os organismos geneticamente
modificados. Enfim, faço esse destaque aqui de forma resumida, vou ter a oportunidade de tratar sobre
toda essa pauta. Mas eu gostaria de dizer que o pleito
principal é que possam, em qualquer parte do mundo,
ser ouvidos antes, porque depois que definem que
vão fazer uma hidroelétrica e que será em tal lugar,
os indígenas somente tomam conhecimento na hora
do leilão, na hora em que já está num processo muito
avançado, praticamente quando tudo está definido. E
o que eles pedem, em qualquer lugar do mundo, também ao Governo brasileiro, é para que sejam ouvidos,
porque, como povos da origem do Planeta, do Brasil,
enfim, acham que têm um papel importante e devem
ser escutados, inclusive com poder de modificar e
orientar o melhor caminho.
Lembram ainda a importância da Conferência das
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento, a Rio+20,
como é chamada; a inclusão do tema da economia
verde e ajudam a definir o que é economia verde.
Lembram ainda a importância de evitar que se
tenha a exploração, que eles chamam até de roubo
dos ecossistemas e da biodiversidade do mundo; assim, como a violação dos direitos inerentes aos povos
indígenas.
Vou encaminhar uma cópia deste documento
à Presidente Dilma, ao Presidente José Sarney e ao
Presidente Marcos Maia, para que sejam considerados
muitos dos pontos da Rio+20, que vão ficar em grupo de trabalho posterior, que é onde normalmente se
têm os maiores avanços, assim como aconteceu com
a Eco 92. E eu estarei atento e cobrando.
Voltando ao tema. Lá, tivemos esse encontro com
os Senadores e participamos dos debates na Plenária Preparatória com Ministros de Estado, Secretários,
Embaixadores e com uma forte presença brasileira.
O que pude perceber? Primeiro, ali temos um
debate em um ambiente muito tenso, muito tenso, por
conta não exatamente, vamos dizer assim, da responsabilidade de a, de b ou de c, mas desse ambiente
inseguro que vive o Planeta neste instante.
Acho que a Rio+20 pode não ter os avanços que
poderia ter, embora acredite que tenhamos alguns
pontos que vou destacar, pois eu, pelo debate que
participei ontem, imagino que vamos avançar.
Institucionalizar o pós-evento, ou seja, termina
a Eco 92, e o que fica para tocar – porque senão fica
muito solto, muito abstrato – os encaminhamentos
seguintes?
Então, lá há uma discussão para se criar ou uma
agência global – é o ponto principal –, que, em nome da
representação dos países ali presentes, possa fazer os
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encaminhamentos, ter condições de deliberação sobre
aquilo que é o detalhamento das principais decisões.
E nesse ponto eu destaco que, apesar, até ontem, de
um grande esforço brasileiro, destaco aqui um esforço
das lideranças da Noruega, de vários países. A minha
percepção é que nós vamos sair da Rio+20, como
aconteceu com a Eco 92, no máximo com um grupo
de trabalho, no máximo com um fórum informal, mas
não institucionalizado, como era o desejo.
Qual é a vantagem da institucionalização? É que
se assegurava as condições dos recursos para o seu
funcionamento. O contrário fica na dependência de
doações desse ou daquele país, o que muitas vezes
termina virando argumento para que as coisas não
aconteçam.
O princípio intergeracional. Eu acho que essa é
uma vitória já da Rio+20. A Rio+20, para todo mundo
compreender, aprova princípios. Lá atrás, para dar
um exemplo, tratávamos da Eco 92. O foco era meio
ambiente, ecologia. Agora, eu acho que já há uma
mudança conceitual, e esse é um avanço que foi produzido a partir da Eco 92, porque ali não se chegou a
um acordo, mas, posteriormente, nós tivemos esses
avanços. Foi fazer a integração da área ambiental com
o social e com o econômico.
Agora, vejam que o problema é que a crise é econômica, é ambiental e é social. Então, se não tivermos
princípios, uma pactuação para os três pilares que regem, neste instante, que desafiam a humanidade, nós
não vamos chegar a uma solução.
De um lado, o econômico quer desenvolvimento,
quer indústrias, mais produção, enfim, mais respostas,
mais tecnologia. E isso, do outro lado, dependendo de
como for feito, causa mais ou menos impacto ambiental, causa mais ou menos impacto social, positivo ou
negativo. Por isso esses três pilares como algo fundamental que está ali sendo colocado.
A definição da estrutura era importante para poder
definir os mecanismos de implementação. Qual era a
regra simples? Ora, aqueles que fazem mais emissão,
normalmente os países mais desenvolvidos, aqueles
que já causaram mais danos ambientais, ou seja,
aqueles que hoje, de um lado, fazem mais emissão no
planeta, e, do outro, tem menos captação. A região,
como a de V. Exª, a região Norte do Brasil, essa parte
do Planeta é exatamente o contrário. É o pulmão do
planeta. Vamos precisar de oxigênio. Vamos precisar
de água. Vamos precisar de alimento. Vamos precisar
de todas essas coisas.
Se não houver uma sustentabilidade – onde os
mais desenvolvidos, que são os mais atrasados do
ponto de vista ambiental –, uma contrapartida, não
vamos conseguir ir a lugar nenhum.
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Então, não tem regra. Tem esse debate. Ah, mas
de novo a história dos mais ricos contribuindo para
sustentar os mais pobres! Não tem jeito. É a lei da
natureza. Ou seja, é o adulto que protege a criança, o
bebê, o idoso, o que está na média de idade. É o idoso que tem mais experiência, que aconselha. Enfim, é
assim que funciona em todos os aspectos da vida e da
natureza. E é assim também que tem que acontecer.
Inclusive, o Brasil – digo isso como parte, com
muito orgulho, de um país que já não é mais subdesenvolvido – é um país que caminha para as condições do desenvolvimento. Um país que quer colocar a
sua assinatura, avançando na institucionalização e, ao
mesmo tempo, com os mecanismos de implementação.
Vamos fortalecer as estruturas de financiamento, de garantia, de meios e de recursos. O Brasil, com
certeza, estará dentro desse processo.
Do outro lado, foram tratados alguns temas que
considero importantes: a transferência obrigatória de
tecnologia. Um exemplo: se um país quer que tenhamos
menos emissões e ele é detentor da tecnologia, como
a eólica, da energia a vento, ou detentor da tecnologia
da energia solar, enfim, que são menos impactantes
do ponto de vista ambiental, então, é preciso que se
tenha um acordo para socializar. Para aqueles países
que hoje, por falta do conhecimento dessa tecnologia
e de condições de comprá-la, são obrigados a queimar
óleo diesel, como acontece na região Norte do Brasil,
onde são obrigados a impactar, a emitir mais gás carbônico por, exatamente, falta desse conhecimento, é
importante essa disseminação.
Devo dizer que também, a meu ver, apesar de
um debate muito sério, muito correto, poderemos sair
da Rio+20 sem um entendimento, pelo menos amplo.
A tendência é de que tenhamos no máximo um grupo
de trabalho que vai prosseguir nessa direção.
Tenho defendido a tese de que se tivermos um
fundo internacional, se você vai comprar o pneu de
um carro, por exemplo, o que tem de emissão para se
produzir o pneu de um carro? O que tem de emissão?
CO2. Ali, você tem como embutir uma taxação que pode
permitir do outro lado proteger as regiões que, se não
tiver outra alternativa, vão desmatar. E para manter a
floresta em pé, para fazer a revitalização, alguém tem
que pagar a conta, alguém tem que pagar a conta,
e isso é necessário para proteger desde um simples
olho d’água até as grandes nascentes dos nossos
rios, que abastecem não apenas o Brasil, mas outras
regiões do Planeta.
Quero, assim, dizer que assisti ainda ao debate
sobre a propriedade intelectual, ou seja, alguém domina uma substância que é capaz de curar a Aids,
que é capaz de curar a dengue, que é capaz de curar
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um conjunto de outras doenças, endemias, enfim, é
um problema, especialmente para os mais pobres.
Ela pode atingir qualquer parte do mundo, mas é um
problema mais grave para os mais pobres. Por quê?
Porque mesmo o mundo dominando a tecnologia, não
consegue ter o acesso, não consegue ter o acesso.
O Brasil entrou de cheio nessa parada com a
criação, no caso do medicamento, por exemplo, do
genérico. Ou seja, é uma forma de se reduzir o preço,
tirando dali as patentes, porque a gente sabe, para
poder se descobrir um medicamento, é claro, você ali
tem um aporte de recurso privado muito grande. Então,
se tiver uma parcela de recurso público, você reduz o
preço do produto final. Esse é o eixo do que se está
trabalhando dentro da linha da propriedade intelectual, para que aquilo que é essencial à vida, aquilo que
não é supérfluo.
Se alguém inventa um avião, inventa um helicóptero, inventa um equipamento, bom, claro que viver com
isso é bom, mas não é a essencial à minha vida. Eu
quero algo para curar a doença, eu quero é algo para
aprender com mais facilidade, para me alimentar com
maior produtividade, ter uma produção naquilo que o
trabalho no campo, numa área menor, puder produzir
mais. Então, eu acredito que isso tem que socializar.
Enfim, diria que talvez empurrados pelas mudanças climáticas, há uma tendência de se fazer essa unificação, de trabalhar na dimensão ambiental, integrado
com a social e a econômica.
O ambiente do evento acho que pode ser alterado, nessa fase final, com a chegada, a...
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Fora
do microfone.) – ... partir de hoje, dos chefes.
Agradeço, Sr. Presidente. Estou concluindo e sou
muito grato por sua generosidade.
O fato é que nós temos ali condições de, com a
presença... Por que o que acontece? Nessa fase, são
os embaixadores, são os ministros, parlamentares. Nós
tivemos lá uma plenária de parlamentares, com parlamentares do mundo inteiro, onde também colocamos
a nossa parte em relação a esse trabalho.
Eu dizia que, empurrado pela crise econômica,
empurrado pela crise social... Ainda a pobreza hoje
da África, do México, da América do Sul, da América Latina é um problema para os ricos porque vai se
fazer muro para todo lado? Vão proibir o direito de ir
e vir dos povos no mundo? A gente está vendo os
constrangimentos de países não aceitando a entrada
de brasileiros ou de pessoas de outro país e, muitas
vezes, com vexames muito grandes. Por quê? Porque a
gente não consegue dar conta de colocar qualidade de
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vida espalhada por todas as regiões do mundo. Tem aí
um bilhão de pessoas, pelo menos, precisando desse
apoio, e, certamente, há essa necessidade. Portanto,
a discussão financeira, onde o foco aí são os bancos;
a econômica, as indústrias, o comércio, as bases de
produção; e a ambiental, com a participação pública e
as organizações sociais do setor privado.
Enfim, o que se busca é a definição, a clareza.
O que é a economia verde, que é um tema novo colocado no debate? O que é isso mesmo? É preciso
definir com muita clareza. É um princípio novo, assim
como o princípio da responsabilidade com as futuras
gerações, que já foi aprovado. Ou seja, intergeracional:
a nossa geração, nós que estamos vivos hoje, aqui,
no planeta Terra, neste lugar chamado Brasil, termos
responsabilidade com as gerações dos nossos filhos,
dos nossos netos, dos nossos bisnetos; enfim, dos que
vêm aí pela frente.
Eu quero assim dizer que outro avanço foi tratar
de forma mais específica sobre os principais desafios
do mundo neste triângulo: economia, meio ambiente
e o social: energia, água, alimento, oceano – não só
água doce, oceano também; população urbana: como
vamos lidar com as grandes concentrações humanas
de cidades como São Paulo, Tóquio, Cidade do México, e tantas outras, e cidades que também caminham
para um crescimento muito grande.
Ou seja, o que está provado é que a educação
por si só permite um equilíbrio com o aumento da expectativa de vida e uma redução da taxa de natalidade. A taxa de natalidade no meu Estado, para lhe dar
um exemplo, e talvez o de V. Exª também, quando eu
olho o meu bisavô, ele teve 32 filhos. Trinta e dois filhos! Hoje ele iria para a cadeia se ele inventasse ter
esse tanto de filho. E aí, quando vem para a geração
do meu avô, ele teve 13 filhos. É impensável! As mulheres e os homens que estão aqui nos acompanhando já
pararam para pensar o que é ter hoje, as novas gerações, treze filhos? Não estou falando nem de 32, mas
de 13. E à minha geração, que já é uma geração já de
50, de 40, de 60 anos de idade, veja o que a educação
fez: ela nos permitiu compreender que era preciso ter
uma família menor, com três, quatro no máximo; e a
geração dos nossos filhos com dois, um. Ou seja, com
uma expectativa de vida de 75 anos, isso vai levar o
Brasil rapidamente a um crescimento de natalidade
empatado ou até menor do que a taxa de mortalidade.
A China, por exemplo, é o primeiro país grande
do mundo que já tem taxa negativa, e assim ocorre
com vários outros países educacionalmente mais desenvolvidos. É claro que a China teve o fuzil, teve a
ameaça, conforme estabelecido em lei.
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Então, esse é um tema que vamos ter de cuidar
com todo o padrão.
E para encerrar, Sr. Presidente, o grande avanço
que está lá é um princípio, e está incluído aí...
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Perdoe-me. Sei que V. Exª está além do tempo, mas
lhe sou grato. Foi incluído no debate e o conceito foi
aprovado de se tratar diferentemente os menos favorecidos. Ou seja, os índios, os quilombolas, os que vivem
no lixão, na zona urbana; os que vivem nas favelas, os
que vivem, enfim, em condições sub-humanas. Ficou o
pacto – e aí é onde é importante ter a institucionalização, para poder fazer isso andar com maior velocidade
– do fortalecimento ou das instituições financeiras ou
das formas de co-participação de contribuições para
poder ajudar isso.
A erradicação da pobreza, como um compromisso
que já vem de 92, do chamado Agenda 21, tem aqueles 21 itens ali, novamente foi renovado e foi incluído
mais um: mudar padrões de sustentabilidade, ou seja,
a sustentabilidade precisa avançar. Então, passa a ser
uma responsabilidade de todos os 190 países signatários mudar padrões de sustentabilidade.
Isso está no item 226, e eu aprendi que esse
item é um documento grande, enorme, que vai sair
por quê? Porque ali nós temos um padrão de sustentação. O mundo vai ter que aprender a lidar com um
limite de consumo.
É um tema que eu tenho trazido aqui muitas vezes;
às vezes, chato. O mundo agüentaria cada ser humano
com um carro? Nós temos mesmo alumínio, ferro? Nós
temos mesmo matéria prima, borracha, combustível,
para aguentar isso? A casa tem quatro pessoas, tem
quatro carros, tem três quartos lá na casa, tem três televisões. Ou seja, o mundo aguentaria esse padrão que
os mais ricos, por serem somente eles uns poucos...
E agora, à medida que o mundo todo vai ganhando
poder de consumo, como fica?
O andar de baixo agora também quer subir para
o andar de cima. E aí? Tem vaga para todo mundo?
O Planeta vai suportar isso? Então, essa é uma mudança profunda.
Eu acho que, na Eco 92, nós tivemos um acordo para poder renovar o que foi pactuado lá atrás e
avançar em algumas coisas. Acho que esse princípio
também marcará fortemente.
Então, eu quero aqui dizer que para mim é uma
alegria ter partilhado e poder dizer aos meus filhos
também, às futuras gerações, que, como Senador da
República de um País chamado Brasil, eu pude ajudar,
no meio de setenta, oitenta mil pessoas que partici-

JUNHO 2012
27100

Quinta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pam daquele evento no Rio de Janeiro, a assegurar
um bom diagnóstico, bons princípios, bons acordos,
bons pactos, para que a gente tenha um planeta, assegurando as condições de qualidade de vida para as
atuais gerações, mas olhando, por esse compromisso,
com as gerações futuras.
Sr. Presidente, muito obrigado mesmo. Sou grato
pela sua atenção.
Era isso que eu tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, Senador Sérgio Petecão, V. Exª me concede
a palavra, pela ordem?
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. PSD –
AC) – Pela ordem, concedo a palavra ao Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Sérgio Petecão, é
pela ordem mesmo. Quero só fazer o registro de um
documento que recebi agora em meu gabinete, falando
sobre a importância de aprovarmos um projeto que veio
da Câmara dos Deputados sobre os free shops. Tomamos como exemplo o meu próprio Estado, o Rio Grande do Sul, e todos os Estados que ficam na fronteira.
No Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, serão beneficiadas as cidades de Porto Xavier, São
Borja, Itaqui, Uruguaiana, Barra do Quaraí. Na fronteira
com o Uruguai, poderemos ter essas lojas em Quaraí,
Santana do Livramento, Aceguá, Jaguarão e Chuí.
Sr. Presidente, não tenho nenhuma dúvida de
que esse projeto oriundo da Câmara trará benefícios,
principalmente para os brasileiros e para aqueles que
têm a sua moradia na fronteira. Segundo um dado que
recebi, somente Santana do Livramento, nos últimos
15 anos, perdeu cerca de 400 empresas de médio e
grande portes, situação que levou ao desemprego naquela região de aproximadamente dez mil conterrâneos
nossos. A abertura de lojas francas em território nacional nas condições previstas no PLC nº 11, de 2012,
certamente contribuirá para reverter esse quadro de
desânimo e desesperança.
Por isso, Sr. Presidente, peço a V. Exª que aceite
e publique nos Anais da Casa, na íntegra, esse meu
pronunciamento sobre a importância da aprovação
dessa lei sobre os free shops na região de fronteira
de todo o nosso País. Não é só o Rio Grande que vai
ser beneficiado, mas todos nós.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agradeço
a tolerância e a compreensão de V. Exª.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
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Pronunciamento sobre free shops em
região de fronteira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero,
hoje, pedir a atenção das Senhoras e dos Senhores
Senadores a uma proposição que julgo de grande relevância para o País e, muito especialmente, para os
Municípios brasileiros situados na região de fronteira.
Municípios que, por sua situação geográfica, tendem a conviver com problemas bem peculiares, entre
os quais os obstáculos enfrentados por todos aqueles
que se dedicam ao comércio de mercadorias.
A proposição a que me refiro, Senhor Presidente,
chegou ao Senado Federal no último dia 4 de abril. É
o Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2012 – nº 6.316,
de 2009, na Casa de origem, de autoria do nobre companheiro Deputado Marco Maia.
No dia 14, semana passada, o projeto recebeu
parecer favorável da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional (CRE) e será examinado agora pela
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
O Projeto tem dois objetivos básicos: de um lado,
autoriza a instalação de lojas francas em Municípios
da faixa de fronteira cujas sedes se caracterizam como
cidades gêmeas de cidades estrangeiras; de outro lado,
institui o Regime Aduaneiro Especial de Exportação
pelo Varejo Nacional.
Todos sabemos, Senhoras e Senhores Senadores, os benefícios que as lojas francas, ou free shops,
podem trazer para a sociedade. Elas não só incrementam o turismo, como, principalmente, contribuem para
a geração de empregos diretos e indiretos.
Exatamente por isso, nossos vizinhos da América
do Sul, como o Uruguai e o Paraguai, já autorizaram
há bastante tempo a instalação de lojas francas nas
áreas de fronteira cruzadas por rodovias. No Brasil,
ao contrário, temos uma legislação bastante restritiva
sobre o assunto.
Vejamos o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de
1976, que dispõe sobre bagagem de passageiro procedente do exterior, disciplina o regime de entreposto
aduaneiro e estabelece normas sobre mercadorias
estrangeiras apreendidas.
O artigo 15 do citado Decreto-Lei, Senhor Presidente – com a redação dada pela Lei nº 11.371, de
2006 –, determina que (abro aspas) “na zona primária
de porto ou aeroporto poderá ser autorizado, nos termos e condições fixados pelo Ministro de Estado da
Fazenda, o funcionamento de lojas francas para venda
de mercadoria nacional ou estrangeira a passageiros
de viagens internacionais, na chegada ou saída do
País, ou em trânsito, contra pagamento em moeda
nacional ou estrangeira” (fecho aspas).
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Não há margem, Senador Presidente, para estender a prerrogativa também às rodovias: nossa legislação fala especificamente em portos e aeroportos.
Por isso, o Projeto ora submetido à consideração
desta Casa cuida de acrescentar ao Decreto-Lei nº
1.455, de 1976, um artigo 15-A, com a seguinte redação (abro aspas, novamente):
“Artigo 15-A. Poderá ser autorizada a instalação
de lojas francas para a venda de mercadoria nacional
ou estrangeira contra pagamento em moeda nacional
ou estrangeira.
“Parágrafo 1º A autorização mencionada no caput deste artigo poderá ser concedida às sedes de
Municípios caracterizados como cidades gêmeas de
cidades estrangeiras na linha de fronteira do Brasil, a
critério da autoridade competente.
“Parágrafo 2º A venda de mercadoria nas lojas
francas previstas neste artigo somente será autorizada a pessoa física, obedecidos, no que couberem,
as regras previstas no artigo 15 e demais requisitos e
condições estabelecidos pela autoridade competente.”
Uma pequena mudança na Lei, Srªs e Srs. Senadores, que pode significar a redenção de uma enorme
área de fronteira.
Tomemos como exemplo o meu Estado do Rio
Grande do Sul. Na fronteira com a Argentina, poderão
ser beneficiadas cidades como Porto Xavier, São Borja,
Itaqui, Uruguaiana e Barra do Quarai. Já na fronteira
com o Uruguai, poderemos ter lojas francas em Quaraí, Santana do Livramento, Aceguá, Jaguarão e Chuí.
A cada ano, Sr. Presidente, os brasileiros – na
maioria, gaúchos – gastam cerca de um bilhão e meio
de dólares nos free shops das zonas de fronteira. É uma
enorme quantidade de dinheiro utilizada para comprar
perfumes, bebidas, cosméticos e produtos eletrônicos,
entre muitos outros produtos.
Essa situação, é claro, não pode continuar se
perpetuando. Alguma providência precisa ser tomada.
Afinal, toda essa movimentação de pessoas em busca de mercadorias mais baratas traz em seu bojo não
apenas a perda de divisas para o País, mas o empobrecimento de nossas cidades.
Pouco tempo atrás, Srªs e Srs. Senadores, recebi
a informação de que somente Santana do Livramento,
nos últimos quinze anos, perdeu cerca de 400 empresas
de médio e grande porte, situação que levou ao desemprego aproximadamente 10 mil conterrâneos nossos.
A abertura de lojas francas em território nacional, nas condições previstas no PLC nº 11, de 2012,
certamente contribuirá para reverter esse quadro de
desânimo e desesperança.
Ademais, há de se ressaltar o viés de equidade
social embutido na proposta. Ora, se aos turistas que
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entram ou saem do País pelos portos e aeroportos –
normalmente pessoas de maior poder aquisitivo – é
oferecida a oportunidade de comprar produtos com
redução e até isenção de impostos, por que essa
mesma oportunidade não deveria ser dada àqueles
que cruzam nossas fronteiras pelas rodovias federais?
De modo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que este primeiro componente do PLC nº 11, de 2012
– a autorização para que sejam instaladas lojas francas em Municípios da faixa de fronteira cujas sedes
se caracterizam como cidades gêmeas de cidades
estrangeiras –, parece-me inquestionável.
Da mesma forma como, para mim, é inquestionável o segundo componente do Projeto: a instituição
do Regime Aduaneiro Especial de Exportação pelo
Varejo Nacional.
O que temos aqui, Srªs e Srs. Senadores, é simplesmente a introdução, no Brasil, de um instrumento
fiscal já adotado em vários outros países, quase sempre com o nome de tax free: a isenção de impostos na
aquisição de produtos para as pessoas não residentes
em território nacional.
Com efeito, assim dispõe o PLC nº 11, de 2012:
“Artigo 2º Fica instituído, no âmbito da tributação
federal, o Regime Aduaneiro Especial de Exportação
pelo Varejo Nacional – EVN, nos termos desta Lei.
“Artigo 3º Beneficiário do EVN é, exclusivamente, a pessoa física não residente no País, qualificada
como turista estrangeiro, que remova do território nacional, em caráter permanente, bens admitidos a este
Regime Aduaneiro Especial, portados em bagagem
acompanhada e adquiridos pessoalmente em nome
próprio, como consumidor final, em estabelecimentos
comerciais do varejo nacional que estejam autorizados pela Receita Federal do Brasil a funcionar como
Varejistas Exportadores do EVN.”
Os artigos seguintes, Sr. Presidente, tratam de
detalhar aspectos técnicos e operacionais da proposta, como, por exemplo, o prazo para a remoção
permanente da mercadoria do território nacional, os
impostos e contribuições dos quais estarão isentos
os bens admitidos ao EVN e as responsabilidades do
varejista exportador.
Extremamente importante é o fato de, ao contrário do que ocorre com o Decreto-Lei nº 1.455, de
1976, a proposição não discriminar as zonas de fronteira terrestre.
Na verdade, o PLC nº 11, de 2012, mostra-se até
preocupado com a forma como o EVN será operacionalizado nessas zonas. E dispõe, em seu artigo 5º, que a
operacionalização do EVN na faixa de fronteira terrestre do território nacional, em especial nas localidades
desprovidas de locais que possam abrigar, em suas
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zonas primárias, recintos alfandegados adequados ao
pagamento de restituição aos seus beneficiários, será
estabelecida em regulamento.
Isso posto, o que se pode esperar é que, adotado
o instrumento, estrangeiros em visita ao Brasil acabem
comprando muitos produtos submetidos ao regime do
EVN, o que contribuirá não apenas para o aumento da
arrecadação, mas também para a geração de empregos em nosso País e, mais especialmente, nas cidades
localizadas na faixa de fronteira.
Esse, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Projeto que deu entrada nesta Casa no último dia 4
de abril.
Lembro a todos que, com a aprovação desse
projeto serão beneficiadas 28 cidades de nove estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas,
Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Rondônia e Santa Catarina.
Peço então o empenho das Srªs e dos Srs. Senadores para que o Projeto de Lei da Câmara nº 11,
de 2012, seja rapidamente aprovado. Afinal, estou plenamente convencido de que ele atende da melhor maneira possível aos interesses da sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. PSD –
AC) – Senador Paulo Paim, quero parabenizá-lo pelo
pronunciamento que V. Exª acaba de entregar à Mesa,
para que seja dado como lido. Quero, desde já, solidarizar-me com o seu requerimento e dizer que lá no
Acre nós também precisamos. Estamos na fronteira
com o Peru e com a Bolívia. Então, é de fundamental importância esse projeto. V. Exª citou, aí, cidades
do Rio Grande e de Santa Catarina, salvo engano. É
importante que esse projeto tenha um alcance maior.
Aí, com certeza, o Estado do Acre será beneficiado e
lutaremos para que isso aconteça.
Parabéns, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. PSD –
AC) – O Sr. Senador Ciro Nogueira enviou discurso à
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, tenho grande satisfação
de homenagear, nesta tribuna, o centenário de nascimento de uma das figuras mais marcantes da história
contemporânea do Piauí, o coronel Octávio Miranda.
Neste gesto, sei que estarei contribuindo para, de alguma forma, manter viva a lembrança desse piauiense,
que durante toda a sua trajetória demonstrou estar à
frente de seu tempo.
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O coronel Octávio Miranda, nascido no município de Campo Maior em 3 de março de 1912, viveu
90 anos e, nessas nove décadas, deu mostras de sua
ética, de sua honradez. Começou sua vida profissional no Exército Brasileiro e, na condição de oficial,
teve participação marcante em vários episódios, como
quando liderou a unidade que desalojou os integralistas do Palácio da Guanabara, sendo destacado pelo
Comando da 1ª Região Militar, Guarnição da Capital
Federal, então no Rio de Janeiro.
Sem dúvida, foi um oficial rigoroso, entendendo-se o rigor não no sentido negativo. Pelo contrário, o
coronel Octávio empreendia grande esforço em executar qualquer tarefa da melhor forma possível, sempre
em busca do nível de excelência.
Essa característica o levou longe no campo político e no setor empresarial. Elegeu-se deputado estadual
por duas legislaturas: 1947 a 1955. E foi na Assembleia
Legislativa que ele pôde atuar incansavelmente peio
desenvolvimento do Piauí.
Octávio Miranda fundou e presidiu o Jockey Club
do estado e suas iniciativas impulsionaram o desenvolvimento da zona Leste da cidade. Ativo nos eventos sociais, ele incentivou a expansão da cidade e foi
mentor da primeira exposição agropecuária que se
tem notícia no Piauí.
Mais uma vez pioneiro, idealizou e dirigiu a primeira agência de desenvolvimento do estado, a Cooperativa Mista para o Desenvolvimento Agropecuário
Industrial do Piauí, e, posteriormente, foi um dos responsáveis pela vinda do Banespa e do Bradesco para
o nosso estado.
A comunicação social também deve muito ao coronel Octávio Miranda, que percebeu que o nosso Piauí
precisava de um jornal diário. Assim, no início da década de 60, ele adquiriu o jornal O DIA e o fez circular
todos os dias a partir de l5 de fevereiro de 1964. Era
um sonho do coronel se tornando realidade, e assim
ele nos deu mais um exemplo, que é o de acreditar na
realização dos sonhos, por maiores que sejam.
Hoje, Senhor Presidente, o jornal O Dia se tornou
um dos melhores e mais fortes veículos de informação
do meu estado, com uma equipe de jornalistas de altíssima qualidade, dirigido de forma competente pelo
professor universitário Valmir Miranda, filho do nosso
homenageado.
Quero registrar que o Jornal O Dia, aliás, foi uma
das primeiras redações do País a informatizar sua redação, no final dos anos 70. O coronel amava as letras
e, mais que isso, amava a liberdade de imprensa. E
isso não é um paradoxo: mesmo sendo coronel, lutou contra a censura imposta pelo regime militar nos
anos 60 e 70.
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Que os filhos que ele teve com dona Erminda
Cribillete – Volmar, Vilma, Valeira, Valmira, Valmir, Octávio Filho e Edgar, continuem honrando o nome desse
brilhante piauiense.
Para encerrar, devo lembrar que o coronel Octávio Miranda trabalhou até seus últimos dias de vida e
nos deixou, em consequência de insuficiência cárdio-respiratória aguda, em 22 de junho de 2002.
Como eu disse no início, destacar essa bela
trajetória aqui, na tribuna do Senado Federal, é uma
contribuição para deixar viva a lembrança de Octávio
Miranda. E ouso pretender mais que isso: desejo que
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este breve relato de sua biografia sirva de inspiração
para outros brasileiros, especialmente no que se refere
a abraçar suas metas até atingir a realização dos seus
sonhos, por mais difícil que possa parecer.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Petecão. PSD –
AC) – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente sessão.
(Levanta-se a sessão ás 17 horas e 33
minutos.)
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Ata da 1ª Reunião, em 22 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Mozarildo Cavalcanti.
(Inicia-se a sessão às 9 horas 32 minutos
e encerra-se às 9 horas e 33 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – No plenário, não há número regimental para a
abertura da sessão, não podendo esta ser realizada.
Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento Interno, será despachado o expediente que se encontra
sobre a mesa.
É o seguinte o expediente despachado:
O Senado Federal recebeu o Ofício nº 882, de
19 de junho de 2012, do Ministro de Estado do Tra-

balho e Emprego, em resposta ao Requerimento nº
119, de 2012, de informações, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin.
Cópia do Ofício foi encaminhada à Requerente
O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 9 horas e 33
minutos.)
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Ata da 109ª Sessão, Não Deliberativa,
em 21 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Waldemir Moka, da Srª Ana Améllia e do Sr. Mozarildo Cavalcanti
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 15 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Declaro aberta a presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº
556, de 2007, do Senador Marcelo Crivella, que dispõe sobre a concessão de financiamento às entidades
operadoras de Serviço de Radiodifusão Comunitária
que migrarem para sistema digital.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, o Projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº
85, de 19 de junho de 2012, acompanhado de 2 mídias
digitais (CDs), do Ministro de Estado dos Transportes,
em resposta ao Requerimento nº 346, de 2012, de informações, de autoria do Senador Roberto Requião.
Cópia do Aviso e cópia das 2 mídias digitais foram encaminhadas ao Requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios de Ministros de Estado:
– Nº 6.316, de 14 de junho de 2012, do Ministro de
Estado da Defesa, em resposta ao Requerimento nº 192, de 2012, de informações, do Senador
Randolfe Rodrigues;
– Nº 165, de 18 de junho de 2012, da Ministra de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em resposta ao Requerimento nº 252, de 2012,
de informações, do Senador Roberto Requião.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos Requerentes.
Os requerimentos vão ao arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 584, DE 2012
(Requerimento nº 73, de 2012 – CDH)
(Da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa)
Excelentíssimo Senhor Presidente, Senador Paulo Paim
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno do Senado Federal, e que seja consignado, nos
Anais desta Comissão, Voto de Solidariedade e Apoio à
apresentadora Xuxa Meneghel, pela sua ação corajosa
em entrevista ao Programa Fantástico da Rede Globo
de Televisão no dia 20 de maio do corrente.
Justificação
A apresentadora Xuxa Meneghel, reconhecido
ídolo infanto-juvenil, admitiu publicamente ter sofrido
abuso sexual na infância e na adolescência, atitude
que certamente encorajará crianças e adolescentes,
além de mães e responsáveis, a também denunciar
abusos ocorridos.
Sala das Comissões, 24 de maio de 2012.
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OF. Nº 429/2012 – CDH
Brasília, 20 de junho de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, encaminho o Requerimento de Voto de Solidariedade e Apoio, aprovado nesta
comissão em 24-5-2012, nos termos do art. 222, do
RISF, de autoria do Senador Paulo Davim.
O Requerimento supracitado TEM O ESCOPO
DE REGISTRAR NOS ANAIS DO SENADO FEDERAL
VOTO DE SOLIDARIEDADE E APOIO À APRESENTADORA XUXA MENEGHEL, pela sua ação corajosa
em entrevista ao Programa Fantástico da Rede Globo
de Televisão no dia 20 de maio do corrente, quando a
reconhecida ídolo infanto-juvenil, admitiu publicamente
ter sofrido abuso sexual na infância e na adolescência,
atitude que certamente encorajará crianças e adolescentes, além de mães e responsáveis, a também denunciar abusos ocorridos.
Por oportuno, renovo protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
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O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu, do Presidente
do Tribunal de Contas da União, o Aviso nº 588-Seses-TCU-Plenário, de 2012, na origem, encaminhando
CD-ROM, referente às contas da Presidente da República relativas ao exercício de 2011.
É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 588-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 23 de maio de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso
Nacional, Encaminho a Vossa Excelência cópia em
CD-ROM do Relatório elaborado pelo Senhor Ministro
José Múcio Monteiro sobre as Contas da Presidente
da República relativas ao exercício de 2011, acompanhado das Declarações de Voto dos Ministros e do
Parecer Prévio Conclusivo, aprovado pelo Plenário
deste Tribunal na Sessão Extraordinária realizada
nesta data.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A matéria será juntada ao processado
do Aviso do Congresso Nacional nº 13, de 2012 e
será publicada no Diário do Senado Federal de 22 de
junho do corrente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/PMDB
– MS) – Foi encaminhado à publicação Parecer nº 765,
de 2012, da Comissão de Direitos Humanos e a Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 24, de 2011, que
encaminha o Projeto de Lei do Senado Jovem nº 19, de
2011, proveniente do Programa Senado Jovem Brasileiro,
concluindo por seu acatamento, nos seguintes termos:
– Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2012, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir programas de avaliação seriada anual nos processos seletivos das
universidades públicas.
É o seguinte o Parecer e o Projeto na
íntegra:
PARECER Nº 765, DE 2012
Da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, sobre a Sugestão
nº 24, de 2011, encaminhando o Projeto de
Lei do Senado Jovem nº 19, de 2011, proveniente do Programa Senado Jovem Brasileiro, referente a projeto de lei que altera
a Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir programas de
avaliação seriada anual nos processos seletivos das universidades públicas.
Relatora: Senadora Ana Rita
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) a Sugestão (SUG)
nº 24, de 2011, apresentada e discutida no âmbito do
Projeto Jovem Senador. A proposição foi encaminhada a este colegiado por meio de ofício subscrito pela
Senadora Vanessa Grazziotin, presidente da comissão
coordenadora do projeto em alusão.
A sugestão, da estudante Jéssica Renata G. Perez,
consiste em um anteprojeto de lei com o propósito de
incluir os programas de avaliação seriada, realizados por
meio de exames ao final de cada ano do ensino médio,
como processo alternativo de acesso a cursos de graduação das instituições federais de educação superior.
Para tanto, a proposta acrescenta parágrafo único ao art. 51 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
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da educação brasileira, estabelecendo que “o ingresso
nas universidades e instituições de educação superior
federais será feito com base em programas de avaliação
seriada, realizados mediante a aplicação de provas ao
final de cada ano do ensino médio”. Durante a realização do Projeto Jovem Senador, a proposição recebeu
emenda destinada a assegurar que a avaliação seriada
se constituísse em um dos mecanismos de acesso ao
ensino superior nas instituições federais, garantindo-se a
manutenção de outros processos seletivos, como o vestibular tradicional e o Exame Nacional do Ensino Médio
Entre as justificativas para a inovação, a estudante
argumenta que a avaliação seriada pode imprimir maior
equidade ao processo seletivo, além de contribuir para
a eliminação da tensão pré-vestibular.
II – Análise
Nos termos do art. 102-E, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF), compete a esta Comissão opinar sobre sugestões legislativas apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e
entidades organizadas da sociedade civil, à exceção
de partidos políticos com representação política no
Congresso Nacional.
De acordo com o parágrafo único do art. 20 da
Resolução no 42, de 2010, do Senado Federal, mediante
a qual é criado o “Programa Senado Jovem Brasileiro”,
no âmbito do Senado Federal, as proposições legislativas aprovadas e publicadas nos termos do referido
normativo, terão o tratamento de sugestão legislativa
previsto no mencionado art. 102-E, inciso I, do RISF.
Assim, do ponto de vista regimental, está configurada a legitimidade da CDI-1 para apreciar a matéria.
No que concerne ao mérito entendo, preliminarmente, que a matéria, em si, é de oportuna discussão.
De fato, a incorporação da proposta ao ordenamento
jurídico brasileiro representará avanço nas políticas
públicas da educação.
A Proposição da Jovem Senadora merece o aperfeiçoamento de possibilitar que o vestibular continue
sendo uma das formas de acesso ao ensino superior.
É sabido que o ingresso dos brasileiros na faculdade
pode dar-se tardiamente, anos ou décadas após a conclusão do ensino médio, o que torna inviável a aplicação de modalidade seriada de ingresso na formação
superior para essas pessoas.
Isso posto, cabe enfatizar aspecto da maior relevância à etapa atual em que a proposição se encontra,
qual seja a da participação social no processo legislativo brasileiro por parte da sociedade que, neste caso,
se faz representar por sua juventude, sob a égide do
Programa Senado Jovem Brasileiro.
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Nesse enfoque, ganha acentuada importância
a formação política para a juventude participante do
Programa, o que favorece o desenvolvimento de uma
conscientização política precoce e necessária formação
de cidadãos mais participativos a preocupados com
o cenário institucional do Poder Legislativo brasileiro.
Levando-se em conta esse aspecto, furto-me da
possibilidade de apresentar aperfeiçoamentos, ou análises regimentais mais incisivas acerca da Sugestão, que
opto por acatar na forma como se encontra, em respeito e consideração para com sua autora e o Programa.
Convertida em proposição legislativa, é certo que
eventuais ajustes e considerações regimentais com-
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porão o caminho que percorrerá, conforme a técnica
legislativa e os ritos processuais típicos da iniciativa.
Encerro, portanto, parabenizando a autora da
Sugestão nº 24, de 2011, a Jovem Senadora Jéssica
Renata G. Perez pela preocupação que apresenta com
o acesso dos estudantes brasileiros ao ensino superior, ensejando votos de que sua vida seja percorrida
no caminho da cidadania plena e da luta por maiores
e melhores conquistas para todos nós brasileiros.
III – Voto
Em vista do exposto, somos pela aprovação da
Sugestão nº 24, de 2011, na forma como se encontra.
Sala da Comissão, 24 de maio de 2012. – Senadora Ana Rita, Relatora.
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 211, DE 2012
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para incluir programa
de avaliação seriada anual nos processos
seletivos das universidades públicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 51 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 51. ................................................
Parágrafo único. O ingresso nas universidades e instituições de educação superior
federais incluirá programas de avaliação seriada, realizados mediante a aplicação de provas
ao final de cada ano do ensino médio.”(NR)
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente proposição é decorrente do Parecer
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa que tem dentre suas competências regimentais
opinar sobre sugestões legislativas apresentadas por
associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades
organizadas da sociedade civil, conforme o inciso I do
art. 102-E, e analisar propostas oriundas do “Programa
Senado Jovem Brasileiro”, as quais terão tratamento
de sugestão legislativa, conforme o parágrafo único do
art. 20 da Resolução nº 42, de 2010.
Sala da Comissão, 17 de maio de 2012.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
Art. 51. As instituições de educação superior
credenciadas como universidades, ao deliberar sobre
critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre
a orientação do ensino médio, articulando-se com os
órgãos normativos dos sistemas de ensino.
Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de
nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio
e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:
(Regulamento)
I – produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais
relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural,
quanto regional e nacional;
II – um terço do corpo docente, pelo menos, com
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;
III – um terço do corpo docente em regime de
tempo integral.
Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. (Regulamento)
....................................................................................
(O Projeto de Lei do Senado nº 211, de
2012, vai à Comissão de Educação, Cultura
e Esporte, para exame do mérito.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Nos termos do art. 102-E, parágrafo
único, I, do Regimento Interno, a matéria vai à Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, para exame do mérito.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Senador Waldemir Moka, Srs.
Senadores e Srªs Senadoras – aqui uma saudação
especial à Senadora Ana Amélia –, senhores telespectadores e senhoras telespectadoras da TV Senado
e ouvintes da Rádio Senado, no Brasil, há um modus
operandi – vamos dizer assim –, um costume de nunca se enfrentar os problemas de frente, sempre se encontrar uma forma de parecer bonzinho, de procurar
não desagradar certas maiorias ou até minorias. Mas,
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fazendo de conta que a coisa não existe, deixam que
aconteça de fato.
Como me referi inicialmente aqui ao caso dos
fetos anencéfalos. Quando assumi o meu primeiro
mandato de Senador, em 1999, apresentei um projeto que permitia e regulamentava a situação dos fetos
anencéfalos. O que são fetos anencéfalos? São fetos
cujo cérebro não se forma, não há formação do cérebro.
Então, essas crianças gestadas dessa forma, mais da
metade delas, morrem dentro do útero da mãe. As que
nascem, e geralmente nascem de maneira dificultosa,
na maioria das vezes por cesariana, não sobrevivem.
A literatura mundial toda mostra isso.
Eu vi, desde os bancos escolares, na Faculdade, ou durante o meu tempo exercendo a profissão
de obstetra, como médico obstetra, esses casos e me
dava muita pena. Inclusive, vi casos de mulheres que
ficaram com distúrbios psiquiátricos em função dessa
realidade. Esse projeto nunca andou. Havia um semelhante na Câmara que também nunca andou. Por quê?
Porque havia várias correntes que diziam o seguinte:
não podemos tirar a vida de alguém. Concordo com
esse princípio. Só que ali ninguém está tirando a vida
de ninguém porque, na verdade, existe um ser cuja
vida é inviável. Então, submeter uma mulher a ter oito
meses, dificilmente passa do oitavo mês de gravidez,
de uma gestação inútil, já que gera alguém que não
tem vida, que não sobrevive, é um absurdo!
Resultado: o Supremo legislou por nós. O Supremo Tribunal Federal disse que é legal fazer a interrupção da gravidez e, inclusive, disse que isso seria regulamentado. O Conselho Federal de Medicina,
prontamente, baixou uma resolução regulamentando o
procedimento. O meu projeto, que ainda está tramitando
aqui, Senador Moka, foi transformado pelo substitutivo
do relator num projeto que regulamenta com mais severidade ainda, Senadora Ana Amélia, porque, enquanto
o Conselho Federal pede o parecer de dois médicos,
o substitutivo do meu projeto pede o parecer de três
médicos, além dos exames de ultrassonografia e tudo
para poder haver... não é aborto, mas a interrupção
terapêutica da gravidez. Isso é diferente. Isso é muito
diferente do que estão propondo agora – soube ontem
pelos jornalistas –: a permissão de uma mulher abortar
se não tiver condições psicológicas de criar a criança.
Nesse caso, eu sou completamente contra, Senador
Waldemir Moka, porque a Constituição diz que é dever
do Estado e direito do cidadão a saúde. Ora, se uma
mulher está gestante e não pode ter o filho por uma
questão social ou psicológica, cabe ao Estado resolver
esse problema e não autorizar o aborto.
O interessante é que o Código Penal permite
o aborto em dois casos: no caso de risco de vida da
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mãe, o que é compreensível, porque se a mãe pode
morrer durante a gravidez é justo que se interrompa a
gravidez; e no caso de estupro, que é uma coisa vaga.
Como se pode comprovar que, de fato, 100%, uma mulher que se diz estuprada foi estuprada? Mas aí vale a
palavra dela. Se ela disser que foi estuprada, ela está
autorizada por lei a fazer um aborto. Nesse caso, é
um aborto, porque vai ser interrompida a vida de uma
criança que tem condições de viver para satisfazer a
questão legal do estupro.
A mesma coisa, Senador Moka, se dá em relação aos jogos no Brasil. O Brasil faz de conta que regulamentar o jogo é um pecado, causa inúmeros malefícios. Mas o Governo brasileiro, o Estado brasileiro
tem as loterias. O que são as loterias? Não são jogos?
Não tem gente viciada em jogar na loteria todo mês,
todo dia, aliás, toda semana? As pessoas jogam nas
diversas modalidades de loteria existentes. Há gente
pobre que joga toda semana para ver se ganha algum
dinheiro. Isso não é um vício? É. Mas isso é algum
transtorno especial?
Eu fui Vice-Presidente da CPI dos Bingos, assim
chamada CPI dos Bingos, e eu acho que todo o Brasil se lembra. Ela se originou por quê? Porque o Sr.
Waldomiro Diniz, que era assessor da Casa Civil, do
Presidente Lula, estava intermediando para legalizar
o jogo e recebendo propina do Sr. Carlos Cachoeira
ou vice-versa.
Pois bem, na CPI dos Bingos, nós constatamos,
realmente, que o jogo já existia. Aliás, toda hora sai
na televisão, nos rádios, nos jornais. A Polícia Federal
estourando localidades onde tem caça-níqueis, onde
tem cassinos e, no entanto, o Brasil faz de conta que
é um país puritano e proíbe o jogo.
Aí, eu pergunto: por que proibir o jogo?
Eu vou ler algumas coisas que, por exemplo, é
preciso botar para que a sociedade medite.
Primeiro, uma das conclusões da CPI dos Bingos é que a melhor saída para evitar a clandestinidade, o crime, a organização criminosa é, justamente,
a regulamentação dos jogo de bingo pela União, isto
é, pelo Governo federal. Isso está na página 990 do
relatório final.
O Relator da CPI dos Bingos, que é o ilustre Ministro Garibaldi Alves, um homem sério, religioso, ciente
dos seus deveres, apresentou um projeto regulamentando essa questão, mas, no Brasil, não anda, por vários argumentos. E eu pedi um estudo da Consultoria
Legislativa do Senado sobre a questão. E olhe alguns
detalhes, Senador Moka, desse estudo:
Primeiro, há resistência à legalização do jogo,
sob o argumento de que produz vício e aumenta a
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criminalidade, embora seja discutível a veracidade
desse último efeito.
Ora, Senadora Ana Amélia, nós todos sabemos
que, às vezes, até em casas de família funcionam casas de jogos, onde se aposta pesado.
E esse esquema aí do Sr. Cachoeira, que se
associou à atividade ilegal do jogo, envolvendo e corrompendo policiais, autoridades do Ministério Público
e até do Judiciário, comprometendo e utilizando várias empresas para funcionar como atrativo, por que
acontecia, Senador Moka? Porque o jogo é proibido e
a atividade clandestina era estimulada.
Nos Estados Unidos, se tentou, outrora, a proibição da venda de bebidas alcoólicas. O que aconteceu?
Surgiu a Máfia, que dominou o comércio do álcool,
importando, ou melhor, contrabandeando e fabricando
de maneira clandestina o álcool, e explorando vários
ramos da atividade econômica.
Então, a mesma coisa é no Brasil.
Outro ponto: em alguns países, como o México
e a Rússia, o cassino é visto não como um estímulo à
sonegação fiscal, mas como uma medida para compensar a inabilidade de o Estado coletar outros impostos.
A atividade dos bingos, uma das modalidades
de jogo, é regulamentada como atividade de entretenimento, sob o controle estatal e participação da
iniciativa privada.
Na grande maioria dos países do mundo civilizado, a exemplo das três Américas, do Uruguai ao Canadá, só dois países não têm o jogo regulamentado:
Cuba e Brasil.
Parece-me que, nesse ponto, nós somos muito
semelhantes, muito iguais – Cuba e Brasil não têm o
jogo. Aí, os brasileiros saem, Senador Moka, para jogar
no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, na Venezuela,
lá na fronteira do meu Estado, enfim, para jogar em
todos demais países da América do Sul e da América
Central; com exceção de Cuba, o jogo é legalizado.
Nos Estados Unidos, estive em uma reserva indígena; dentro da reserva indígena existe um cassino
com alta movimentação, com hotel, com tudo, que é
explorado, e isso é revertido em benefício dos índios.
No Brasil, é proibido – Brasil e Cuba..
Modernos meios de controle tecnológico, como
ligação em tempo real aos órgãos controladores e fiscalizadores, permitem que se de tenha uma proteção
aos direitos dos consumidores e um rigoroso acompanhamento do recolhimento de obrigações tributárias,
como ocorre em diversos países.
Aqui também outro argumento: “Vai servir para
a lavagem de dinheiro”. Ora, Senador Moka, lavagem
de dinheiro! Está aí mostrado nas diversas CPIs aqui
acontecidas, desde a CPI dos Anões do Orçamento,
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em que determinado cidadão acertou não sei quantas vezes na loteria, passando pela CPI dos Correios,
quando se descobriu o mensalão, pela CPI dos Bingos, que a lavagem de dinheiro é feita a três por dois
de qualquer forma.
Então, aqui está dizendo, no jogo, com modernos meios eletrônicos, essa lavagem se torna bastante difícil.
Sendo a atividade proibida, as pessoas jogam
clandestinamente, pela Internet, em países vizinhos
ou nos navios que aportam na costa brasileira, casos
em que não há qualquer controle das autoridades
brasileiras, geração de empregos no País ou recolhimento de tributos.
A exploração do potencial do mercado de jogos
no Brasil resultaria em valiosa receita tributária.
Aqui, também, é um negócio interessante. Eu
tenho projeto nesse sentido, Senador Moka, autorizando os jogos em hotéis-fazenda e hotéis de selva
na Amazônia e no Pantanal.
Ora, todo o mundo não diz que quer preservar a
Amazônia e preservar o Pantanal?
Uma das formas seria estimular ainda mais o
turismo pela existência de jogos em hotéis-fazenda e
hotéis de selva. Portanto, não seria para qualquer um
ir para esses hotéis jogar, e isso geraria emprego, aumentaria o turismo e os impostos que o Brasil cobraria.
Os mais frequentes argumentos para proibição
dos jogos se relacionam à exploração da atividade, a
problemas de saúde decorrentes do vício e à criminalidade, embora muitos defensores da legalização argumentem que não há bases sólidas que comprovem
a associação do jogo com o crime, que só ocorreria
justamente pelo fato de a atividade ser exercida clandestinamente. Exatamente aqui: a criminalidade existe
é na clandestinidade. Na hora em que for legalizado o
jogo, isso desaparece.
No outro extremo, os favoráveis à legalização da
atividade argumentam que ela gera emprego e que o
Estado perde, com a sua proibição, uma fonte de receita para aplicação em fins sociais. A esses fins sociais
as loterias já destinam grande parte – é bom lembrar
também a Lei Zico, que permitia aos clubes de futebol
fazer isso. Se destinassem a renda dos impostos desses jogos para a saúde, por exemplo, acabaria esse
argumento de que falta dinheiro na Saúde, quando, na
verdade, falta por corrupção na Saúde.
Afirma-se, também, que o jogo acaba acontecendo, de qualquer forma, na clandestinidade, com prejuízo para os próprios apostadores, que não contam com
uma fiscalização eficiente por parte do Estado. Essa
fiscalização inibiria, ainda, a parceria do jogo de azar
com atividades criminosas – esse é o caso do Sr. Car-

Sexta-feira 22

435

27231

los Cachoeira –, tão presentes nos locais onde ocorre
a exploração clandestina desses jogos.
Senador Waldemir Moka, até fui aconselhado a
não abordar este tema, que é um tema polêmico, um
tema desgastante, a que religiosos são contrários. Mas
eu entendo que, na hora em que não pudermos debater um assunto, na hora em que não pudermos trazer
essa questão para discussão, não vale a pena estar
aqui. Assim como eu tinha convicção com relação à
questão dos fetos anencéfalos, eu tenho com relação
à questão dos jogos.
Eu, por exemplo, já fui a vários países aqui da
América Latina e aos Estados Unidos e fui a cassinos; joguei. Nem por isso sou um viciado, nem faço
na minha ida a esses países a prioridade de estar nos
cassinos. Mas quem vai deixa dinheiro lá. Nas nossas
cidades gêmeas – vou dar um exemplo lá de Roraima
–, em Santa Elena de Uairén, que é do outro lado da
fronteira do Brasil, colado com Pacaraima, há cassino, há todo tipo de jogo, e vive cheio de brasileiros lá,
deixando dinheiro, se empregando, porque vai falar o
português para os brasileiros. Em Margarita, também
na Venezuela, é a mesma coisa. A grande atração de
Margarita, além das belas praias, são os cassinos.
Então, não consigo entender que, realmente, por uma
questão seja ela qual for, nós não pensemos esses
assuntos em termos de Brasil, do que interessa de
fato à população.
E repito: não é proibindo, tirando o sofá, que a
gente resolve o problema. Nós temos é que regularizar.
Aí não teríamos hoje o Sr. Carlos Cachoeira, depois de
tantos anos da CPI dos Bingos, à frente de uma grande organização criminosa, que envolve todo mundo.
Nós não estaríamos vivendo este momento, porque
acontece que o Brasil reluta.
É a mesma coisa da questão do feto anencéfalo,
Senador Moka. A mulher que tiver um feto anencéfalo
não está obrigada a fazer a interrupção da gravidez.
Se ela for uma religiosa ou se, por uma convicção
pessoal, ela achar que não deve interromper, ela não
é obrigada a interromper. Se ela quiser interromper,
ela tem que autorizar e, depois, passar por uma junta
médica. No caso do jogo é a mesma coisa.
Em Portugal, existe uma legislação das mais
avançadas quando se fala dessa questão de que pode
gerar dependência e que a pessoa pode ficar compulsiva. Um simples documento assinado por alguém da
família pode interditar essa pessoa de frequentar um
local de jogo, uma casa de jogo. Então, vamos debater
esse assunto, já que se está vivendo uma democracia,
no século XXI.
Como está dito aqui, até pela Internet os brasileiros estão jogando, e nós aqui fazemos de conta que
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somos um país santo porque não tem jogo. E por acaso na Itália não tem, onde está o Vaticano? Por acaso,
nos outros países... Como citei, só Cuba e Brasil, desde o Canadá até o Uruguai, realmente não têm jogo.
Então, quero pedir a V. Exª que autorize a transcrição de partes desse material da CPI dos Bingos,
porque entendo que é chegada a hora de deixarmos
da desfaçatez de não encararmos, de não fazermos
o nosso papel. Se for o caso, façamos, então, um referendo popular. Vamos discutir com a sociedade se
a sociedade quer ou não quer. Agora, não pode ser o
seguinte: algum grupo ter o monopólio da verdade e
dizer que isso não pode, porque é isso e aquilo, seja
esse grupo qual for.
O que temos de fazer é o seguinte: o que é melhor para a maioria? O que é melhor para o País? Para
minha região e para a sua, Amazônia e Pantanal, com
certeza, a legalização dos jogos, mesmo que restrita a
hotéis de selva e a hotéis-fazenda, seria um incentivo
enorme, inclusive um argumento a mais para aqueles
xiitas ambientalistas de proteger a selva, porque teria
uma atividade a mais, uma geração de emprego que
acresceria àquela população que vive lá, além de gerar divisas para o Estado e para o País.
Senador Moka, eu quero agradecer e pedir, portanto, a transcrição dessa matéria.
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.)
s 5MA DAS CONCLUSµES DA #0) DOS "INGOS £ QUE A MElhor saída é a regulamentação, pela União, dos jogos
de bingo (p. 990 do relatório final);
s .O ESTUDO REALIZADO PELA #/.,%' DESTACAMOS ALgumas passagens sobre o tema:
– há resistência à legalização do jogo, sob o argumento de que produz vício e aumenta a criminalidade, embora seja discutível a veracidade desse
último efeito;
– em alguns países, como o México e a Rússia, o cassino é visto não como um estímulo à sonegação
fiscal, mas como uma medida para compensar a
inabilidade do Estado em coletar outros impostos;
– a atividade de bingos é regulamentada como atividade de entretenimento, sob controle estatal
e participação da iniciativa privada, na grande
maioria dos países do mundo civilizado, a exemplo dos países das três Américas, do Uruguai
ao Canadá, com exceção do Brasil e de Cuba;
– modernos meios de controle tecnológico, como ligação em tempo real aos órgãos controladores
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e fiscalizadores, permitem que se tenha uma
proteção aos direitos dos consumidores e um
rigoroso acompanhamento do recolhimento de
obrigações tributárias, como ocorre em diversos países;
– sendo a atividade proibida, as pessoas jogam clandestinamente, pela Internet, em países vizinhos
ou nos navios que aportam na costa brasileira,
casos em que não há qualquer controle das autoridades brasileiras, geração de empregos no
País ou recolhimento de tributos;
– a exploração do potencial do mercado de jogos no
Brasil resultaria em valiosa receita tributária;
– os mais frequentes argumentos para a proibição
dos jogos relacionam a exploração da atividade
a problemas de saúde decorrentes do vício e à
criminalidade, embora muitos defensores da legalização argumentem que não há bases sólidas que comprovem a associação do jogo com
o crime, que só ocorreria justamente pelo fato
de a atividade ser exercida na clandestinidade.
– no outro extremo, os favoráveis à legalização da
atividade argumentam que ela gera empregos e
que o Estado perde, com a sua proibição, uma
fonte de receita para aplicação com fins sociais.
Afirma-se, também, que o jogo acaba acontecendo, de qualquer forma, na clandestinidade,
com prejuízo para os próprios apostadores, que
não contam com uma fiscalização eficiente por
parte do Estado. Essa fiscalização inibiria, ainda, a parceria do jogo de azar com atividades
criminosas, tão presente nos locais onde ocorre
a exploração clandestina desses jogos.
As proposições apresentadas pelo nobre Senador
Garibaldi Alves Filho, os PLS nºs 359/2007 e 255/2009
foram apresentados, respectivamente, 1 e 3 anos após
o encerramento da CPI dos Bingos de 2004.
(*) PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 359, DE 2007
Dispõe sobre a exploração do jogo
de bingo.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Iniciais
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a exploração do jogo
de bingo em todo o território nacional.
(*) Republicado, por solicitação do autor, para sanar erro formal.
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§ 1º Para os fins desta Lei, considera-se bingo a
realização de sorteio sobre conjunto de números, em
ambiente físico ou virtual.
§ 2º O sorteio de que trata o § 1º será realizado
sobre conjunto de números de 1 a 90, distribuídos em
cartelas impressas ou virtuais, contendo cada uma
quinze números.
Art. 2º A exploração do jogo de bingo constitui
serviço público de competência dos Estados e do
Distrito Federal e será executada, direta ou indiretamente, pelo órgão da administração designado pelo
Poder Executivo estadual, nos termos desta Lei e do
respectivo regulamento.
§ 1º A execução é direta quando efetuada sob
responsabilidade do órgão da administração estadual
competente e por sua conta e risco.
§ 2º A execução é indireta quando efetuada sob
responsabilidade de sociedade empresária autorizada
pelo órgão da administração estadual competente, por
sua conta e risco.
Art. 3º O jogo de bingo somente poderá ser explorado nas modalidades convencional e eletrônico.
§ 1º Bingo Convencional é aquele realizado sobre cartelas impressas, cujos números são sorteados
sucessivamente, por meio de processo de extração
eletromecânica sem interferência externa, até que um
ou mais concorrentes atinjam o objetivo previamente
determinado, fazendo jus à premiação.
§ 2º Bingo Eletrônico é aquele realizado sobre
cartelas virtuais exibidas em monitor de computador,
com características peculiares definidas em regulamento, cujos números são sorteados eletronicamente, até um limite pré-determinado, mediante programa
de informática, somente fazendo jus à premiação o
concorrente que atingir o objetivo previamente determinado, nos termos e condições especificados no regulamento desta Lei.
CAPÍTULO II
Da Autorização e Fiscalização do Jogo de Bingo
Art. 4º A exploração do jogo de bingo, quando
não efetuada diretamente pelo órgão da administração
estadual competente, fica sujeita à sua autorização e
fiscalização.
§ 1º A autorização será concedida a sociedade
empresária, para um período máximo de vinte e quatro
meses, podendo ser renovada.
§ 2º Não será permitida a exploração do jogo de
bingo em mais de um local pela mesma sociedade
empresária.
§ 3º Nenhuma sociedade empresária poderá obter
mais de uma autorização para explorar o jogo de bingo.
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§ 4º Não será concedida autorização à sociedade
de cujo capital participe pessoa física ou jurídica que
tenha participação no capital de sociedade detentora
de outra autorização.
Art. 5º O pedido de autorização deverá ser instruído com os seguintes documentos e informações:
I – cópia dos atos constitutivos da sociedade, e alterações posteriores, devidamente arquivados no
Registro Público de Empresas Mercantis;
II – prova de capital social integralizado de, no mínimo,
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
III – prova de que a maioria do capital votante da sociedade é de titularidade de brasileiros;
IV – comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda;
V – comprovante de inscrição Estadual, ou no Distrito
Federal, e Municipal;
VI – comprovação de regularidade junto à Receita
Federal, Estadual ou Distrital e Municipal, bem
como junto à Seguridade Social.
VII – apresentação de certidões dos distribuidores
cíveis, trabalhistas, criminais e dos cartórios de
protesto, em nome da sociedade;
VIII – alvará de funcionamento;
IX – certidão emitida pelo órgão de proteção do consumidor da Unidade da Federação onde for sediada a empresa, declarando que não existem
reclamações procedentes contra a sociedade
empresária;
X – caução em dinheiro no valor de até R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), fixada segundo critérios
estabelecidos em regulamento;
XI – modelo de cartela a ser impressa, conforme especificação técnica fixada pelo órgão da administração estadual competente;
XII – documentação comprobatória da aquisição ou
arrendamento dos equipamentos e sistemas
operacionais a serem utilizados na exploração
do jogo de bingo;
XIII – laudos técnicos conclusivos, emitidos pelo Poder Público abrangendo todos os aspectos de
funcionalidade dos equipamentos e sistemas
operacionais a serem utilizados na exploração
do jogo de bingo;
XIV – comprovação de instalações apropriadas e infraestrutura operacional adequada à exploração
do jogo de bingo, devidamente certificada pelos
órgãos públicos competentes quanto à segurança, higiene, capacidade e funcionalidade, de
acordo com os termos e condições estabelecidos
em regulamento;
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XV – indicação do representante legal da empresa
junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF);
XVI – documentos de identificação pessoal dos sócios,
XVII – declaração de rendimentos dos sócios, relativas aos últimos cinco (5) anos;
XVIII – certidões dos distribuidores criminais, relativas
a todos os sócios;
XIX – declaração de que a sociedade empresária não
detém nenhuma outra autorização para explorar
o jogo de bingo;
XX – declaração de que nenhum dos sócios participa de outra sociedade detentora de autorização
para explorar o jogo de bingo; e
XXI – comprovante da contratação de empresa especializada, devidamente registrada no órgão
oficial, para prestação de serviços de auditoria
permanente da empresa.
§ 1º A empresa contratada para a prestação de
serviços de auditoria permanente deverá, além das
atribuições inerentes ao exercício da atividade, emitir
relatórios e pareceres mensais, vinculados à realização
dos sorteios e das prestações de contas.
§ 2º O órgão da administração estadual competente poderá estabelecer outras condições e exigir outros documentos e informações para instruir o pedido,
além dos previstos neste artigo.
§ 3º A autorização será negada se não forem
atendidos quaisquer dos requisitos estabelecidos nesta Lei e em seu regulamento ou se houver indícios de
inidoneidade da sociedade empresária requerente ou
de qualquer de seus sócios, diretores ou gerentes.
§ 4º A autorização poderá ser cassada, se quaisquer dos requisitos previstos nesta Lei e em seu regulamento deixar de ser observado pela sociedade
empresária autorizada.
Art. 6º A fiscalização da exploração do jogo de
bingo será efetuada pelo órgão da administração estadual competente e pelo Ministério Público Estadual,
sob a forma de inspeção, auditoria operacional, auditoria de sistemas, auditoria de gestão e de auditorias
contábeis e financeiras, abrangendo, em especial:
I – controle e investigação das atividades relacionadas
com o jogo de bingo;
II – exame de documentos, locais, estabelecimentos
dependências relacionados com a exploração
do jogo de bingo; e
III – verificação da regularidade operacional das máquinas, equipamentos e programas de computador utilizados nos processos relacionados à
exploração do jogo de bingo.
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§ 1º A sociedade empresária autorizada a explorar
o jogo de bingo deve prestar todos os esclarecimentos,
bem como exigir para exame ou perícia, sempre que
solicitados, livros, comprovantes, balancetes, balanços e quaisquer elementos necessários ao exercício
da fiscalização.
§ 2º Os procedimentos de auditoria mencionados
no caput deste artigo poderão ser realizados no local
onde é explorado o jogo de bingo, nas dependências da
sociedade empresária autorizada e nas dependências
da empresa responsável por sua escrituração contábil.
§ 3º O órgão da administração estadual competente poderá editar regulamentação complementar
relativa aos processos e procedimentos referentes à
fiscalização.
Art. 7º O órgão da administração estadual competente poderá, a qualquer tempo, determinar a elaboração de diagnóstico técnico, visando a mensurar a
idoneidade do sistema e a segurança dos equipamentos, de forma a coibir quaisquer interferências eletroeletrônicas ou manipulação humana que alterem ou
distorçam a natureza aleatória dos eventos.
Art. 8º A sociedade empresária autorizada a explorar o jogo de bingo apresentará prestação de contas ao órgão da administração estadual competente,
observados os termos e condições previstos nesta Lei
e na sua regulamentação.
Parágrafo único. A sociedade empresária autorizada deverá manter à disposição do órgão da administração estadual competente e do Ministério Público
Estadual, durante cinco anos, toda a documentação
relativa à prestação de contas.
CAPÍTULO III
Das Condições para a Exploração
do Jogo de Bingo
Art. 9º O jogo de bingo deverá ser realizado em
salas próprias, com utilização de processo de sorteio
isento de contato humano, que assegure integral lisura dos resultados.
§ 1º As salas de bingo destinar-se-ão exclusivamente a esse tipo de jogo.
§ 2º Todas as pessoas que ingressarem nos estabelecimentos onde é explorado o jogo de bingo deverão ser identificadas.
§ 3º O bingo eletrônico somente poderá ser explorado concomitantemente com o bingo convencional
e no mesmo espaço físico.
§ 4º O número de computadores destinados ao
bingo eletrônico no estabelecimento não poderá ser
superior ao número de cadeiras destinadas ao bingo
convencional.
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§ 5º Os computadores de bingo eletrônico deverão assegurar, aleatoriamente, em ciclo temporal, na
forma estabelecida em regulamento, o pagamento de
premiação bruta correspondente a sessenta e cinco
por cento do valor total das apostas neles efetuadas,
considerando-se premiação bruta o somatório de todos os prêmios distribuídos durante o ciclo temporal.
§ 6º A única atividade admissível concomitantemente ao jogo de bingo na sala é o serviço de bar ou
restaurante.
§ 7º E proibido o ingresso de menores de dezoito
anos na sala de bingo.
§ 7º O estabelecimento deverá possuir sistema
de circuito fechado de televisão e de difusão sonora,
que permita a todos os participantes do bingo convencional a perfeita visibilidade e audição de cada
procedimento dos sorteios e de seu permanente
acompanhamento.
§ 9º O certificado de autorização ficará exposto
em quadro específico, na entrada do estabelecimento.
§ 10. Nos estabelecimentos de jogo de bingo,
serão afixadas mensagens, em destaque, sobre a
possibilidade de vício em razão de não ser observada
a moderação na prática da atividade.
§ 11. As sociedades empresárias autorizadas
deverão informar ao órgão da administração estadual competente, em tempo real, por meio de controle
informatizado, a movimentação financeira dos estabelecimentos de jogo de bingo, nos termos da regulamentação desta Lei.
§ 12. O órgão da administração estadual competente deverá repassar as informações recebidas na
forma do parágrafo anterior aos órgãos fazendários
federais, estaduais e municipais.
§ 13. O órgão da administração estadual competente poderá expedir regulamento dispondo sobre
outras condições para operação do jogo de bingo.
CAPÍTULO IV
Da Destinação dos Recursos
Art. 10. A destinação dos recursos arrecadados
em cada sorteio do jogo de bingo convencional será
efetuada da seguinte forma:
I – cinquenta e cinco por cento para a premiação,
incluindo a parcela correspondente ao imposto
sobre a renda e outros eventuais tributos incidentes sobre a premiação;
II – vinte e cinco por cento para custeio das despesas de operação, administração e manutenção
do estabelecimento;
III – dezoito por cento para a construção e manutenção
de presídios e para o aparelhamento dos órgãos
de segurança pública estaduais;
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IV – dois por cento para o órgão da administração
estadual competente para a fiscalização da
atividade.
Parágrafo único. Os percentuais para a premiação
na modalidade de bingo e linha nos jogos de bingo, bem
como para o pagamento de acumulado, extra bingo e
reserva, serão definidos pelo órgão da administração
estadual competente.
Art. 11. A destinação dos recursos arrecadados
em cada máquina de bingo eletrônico será efetuada
da seguinte forma:
I – sessenta e cinco por cento para a premiação, incluindo a parcela correspondente ao imposto sobre a renda e outros eventuais tributos incidentes
sobre a premiação;
II – quinze por cento para custeio das despesas de
operação, administração e manutenção do estabelecimento,
III – dezoito por cento para a construção e manutenção
de presídios e para o aparelhamento dos órgãos
de segurança pública estaduais;
IV – dois por cento para o órgão da administração estadual competente para a fiscalização da atividade.
Art. 12. Os prêmios oferecidos aos apostadores
serão exclusivamente em dinheiro.
Art. 13. Os prêmios não reclamados prescrevem
no prazo de trinta dias, contados da data de realização do sorteio.
Parágrafo único. Os prêmios não reclamados
serão destinados à construção e manutenção de presídios e ao aparelhamento dos órgãos de segurança
pública estaduais.
CAPÍTITLO V
Das Infrações Administrativas
Art. 14. O descumprimento de qualquer das obrigações previstas nesta Lei e em sua regulamentação
constitui infração administrativa.
Art. 15. As infrações referidas no art. 14 sujeitam
os infratores às seguintes sanções administrativas,
sem prejuízo das sanções de natureza penal previstas
nesta Lei e na legislação vigente:
I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão de equipamentos e materiais de jogo
de bingo;
V – suspensão temporária de funcionamento;
VI – cassação da autorização.
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§ 1º As penalidades previstas nesta Lei podem
ser aplicadas independentemente do cancelamento
do Certificado de Autorização.
§ 2º As multas serão fixadas em valor de no mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e no máximo R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), em conformidade
com o disposto na regulamentação desta Lei.
§ 3º Na fixação do valor da multa serão considerados, cumulativa ou alternativamente, dentre outros
critérios, os seguintes:
I – a primariedade do infrator;
II – a gravidade da falta e os efeitos gerados, ou que
possam gerar, em relação a terceiros;
III – a reincidência em infração da mesma natureza;
IV – a contundência na prática de infrações administrativas.
§ 4º As multas podem ser aplicadas cumulativamente com outras penalidades.
§ 5º A multa diária será mantida até que seja
corrigida a falta que deu causa a sua aplicação, não
podendo ultrapassar sessenta dias, após o que será
aplicada a pena de suspensão temporária de funcionamento, por prazo não superior a trinta dias.
§ 6º Não sanada a falta nos prazos mencionados no § 5º, será aplicada a pena de cassação da
autorização.
§ 7º As multas podem ser aplicadas às pessoas
físicas que, na qualidade de sócios ou encarregados da
administração do estabelecimento, tenham concorrido
direta ou indiretamente para o cometimento de infrações.
Art. 16. O produto das multas aplicadas por infração desta Lei será destinado à construção e manutenção de presídios e ao aparelhamento dos órgãos
de segurança estaduais.
CAPÍTULO VI
Das Infrações Penais
Art. 17. Manter, facilitar ou realizar jogo de bingo
sem a autorização prevista nesta Lei.
Pena – reclusão de um a cinco anos, e multa.
Art. 18. Permitir o ingresso de menor de dezoito
anos em recinto destinado ao jogo de bingo.
Pena – reclusão de um a dois anos, e multa.
Art. 19. Oferecer ou pagar, no jogo de bingo, premiação que não seja em dinheiro.
Pena – reclusão de um a dois anos, e multa.
Art. 20. Adulterar, fraudar, manipular ou controlar, por qualquer meio, o resultado dos jogos de bingo:
Pena – reclusão de um a cinco anos, e multa.
Art. 21. Explorar, permitir a exploração ou manter nas salas de bingo outras modalidades de jogos.
Pena – reclusão de um a cinco anos, e multa.
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CAPÍTULO VII
Disposições Finais
Art. 22. Os valores expressos nesta Lei estarão
sujeitos à revisão anual, segundo critérios fixados em
seu regulamento.
Art. 23. Revoga-se o artigo 59 da Lei nº 9.615,
de 24 de março de 1998.
Art. 24. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O recente escândalo da venda de decisões judiciais permitindo o funcionamento de estabelecimentos
que exploram jogos de azar, trazido a público em virtude da “operação Hurricane” desencadeada pela Polícia
Federal, traz novamente à baila a discussão em torno
da conveniência da regulamentação do jogo no País.
Em meados de 2006, a CPI dos Bingos, da qual
fui designado relator, concluiu seus trabalhos com várias propostas, entre as quais o encaminhamento de
um anteprojeto de lei regulamentando a exploração dos
bingos para estudo da Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo do Senado Federal.
Estamos convencidos de que a melhor solução
a ser adotada em relação aos jogos de bingo é a sua
regulamentação, motivo pelo qual agora estamos apresentando como projeto de lei o referido anteprojeto.
Há uma tendência mundial de legalização dos
jogos de azar.
Além de a exploração desses jogos resultar na
geração de empregos e na possibilidade de angariar
recursos para aplicação com fins sociais, a exemplo do
que acontece com as loterias, a legalização favorece
uma fiscalização efetiva por parte do Poder Público,
inibindo a parceria do jogo de azar com atividades
criminosas, tão presente nos locais onde ocorre a exploração clandestina desses jogos.
A maioria dos depoentes convocados pela CPI
dos Bingos e que foram questionados sobre o assunto
opinou a favor da legalização dos bingos.
Muitos dos que se opõem à regulamentação
alertam para a ligação das empresas que exploram
jogos de azar com o crime organizado, promovendo a
lavagem de dinheiro.
Sob esse aspecto, transcrevemos trecho do depoimento do Sr. Luiz Eduardo Bento de Melo Soares,
ex-Secretário Nacional de Segurança Pública, à CPI
dos Bingos, com o qual estamos de pleno acordo:
Eu não tenho dúvida nenhuma de que os
jogos servem à lavagem de dinheiro. E eu não
tenho dúvida nenhuma de que eles constituem,
portanto, um problema muito grave. Por outro
lado, (...), eu sou partidário à legalização com
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fiscalização rigorosa, porque me parece que
a proibição não logra inibir os problemas de
lavagem de dinheiro e não logra, de fato, gerar
os efeitos que nós desejamos. Parece-me que
todas as políticas repressivas e proibicionistas
acabam gerando mais efeitos perversos do que
propriamente benefícios. Então, a despeito do
fato de reconhecer a gravidade do problema,
eu, pessoalmente, gostaria de ver no Brasil
uma situação de transparência, de clareza,
com fiscalização rigorosa, a mais adequada,
a mais séria possível.
(...)
É muito preocupante e perigosa essa
decisão, mas me parece que é a mais razoável, porque esses movimentos de lavagem de
dinheiro buscam os espaços possíveis. Eles
vão inventando as suas próprias dinâmicas
e encontrando brechas e poros. Se os bingos estiverem legalizados, saberemos, pelo
menos, onde olhar. Isso envolverá recurso e
trabalho, mas poderemos avançar nessa direção. Se proibirmos, creio que esse movimento
de lavagem prosseguirá de toda maneira. Ele
grassará por seus vários canais. (...) A informalidade (...) é o prenúncio da transgressão
à lei e da criminalidade. Esses espaços nos
quais há demanda popular não atendida por
conta de proibição acarretam a construção
de espaços informais clandestinos. E da clandestinidade estamos a um passo do precipício e da criminalidade. Há jogo no Brasil. Há
amplamente. Há redes e redes. Há reuniões,
elas são clandestinas e informais. Na medida em que as casas de bingo e inclusive as
outras formas de jogo encontrarem formas
institucionais de explicitação, nós, com todas
as dificuldades reconhecidas, teremos pelo
menos como aproximarmo-nos do problema
e buscarmos a fiscalização possível.
(...)
É preciso, portanto, que a regulamentação da
atividade preveja uma eficiente fiscalização das casas
de bingo. O projeto de lei proposto estabelece que a
fiscalização será feita pelo órgão designado pelo Poder
Executivo Estadual e pelo Ministério Público Estadual.
Pretende-se, com essa medida, intensificar essa atividade, de forma a combater as ilicitudes comumente
associadas ao jogo de bingo e a diminuir a possibilidade de corrupção dos agentes fiscalizadores.
As linhas básicas do projeto estão resumidas a
seguir.
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O jogo de bingo será explorado como modalidade
de serviço público dos Estados e do Distrito Federal.
O órgão designado pelo Poder Executivo Estadual poderá explorá-lo diretamente ou autorizar sociedades
empresárias a fazê-lo.
Somente se admitirá a exploração do jogo de
bingo convencional e do bingo eletrônico, sendo que
este último só poderá funcionar nos mesmos ambientes onde for explorado o bingo convencional. Fica
proibida, assim, a exploração do bingo eletrônico em
outros estabelecimentos, como bares, comércio em
geral e padarias.
Não será permitida a exploração do jogo de bingo em mais de um local pela mesma sociedade empresária. Também não será concedida autorização a
sociedade de cujo capital participe pessoa física ou
jurídica detentora de outra autorização. Essas medidas
têm por objetivo evitar a concentração do mercado.
A sociedade empresária interessada na exploração do jogo de bingo deverá apresentar uma longa
lista de documentos para o órgão estadual competente, alguns dos quais estão relacionados à idoneidade
tanto da empresa quanto de seus sócios.
Com o fim de assegurar lisura na realização
dos sorteios bem como regularidade na prestação de
contas, a sociedade empresária interessada deverá
contratar empresa especializada para prestação de
serviços de auditoria permanente da empresa. Além
das atribuições inerentes ao exercício de sua atividade,
a empresa de auditoria deverá emitir relatório e parecer mensais, vinculados à realização dos sorteios e à
prestação de contas da sociedade empresária autorizada a explorar o jogo de bingo.
Quanto à destinação dos recursos arrecadados
com o jogo de bingo, buscou-se um equilíbrio entre a
premiação, a remuneração da sociedade empresária
com a exploração da atividade e os repasses com fins
sociais, visando especificamente a construção e manutenção de presídios e ao aparelhamento dos órgãos
de segurança pública estaduais.
O descumprimento de qualquer das obrigações
previstas na Lei em que se converter o projeto e na
sua regulamentação constituirá infração administrativa, sujeitando os infratores às penalidades de
advertência, multa, apreensão de equipamentos,
suspensão temporária de funcionamento e cassação da autorização.
Ao lado das infrações administrativas, o projeto
estabelece algumas infrações penais, atribuindo-lhes
penas bem mais severas do que as previstas na legislação vigente, que tipifica a exploração dos jogos de
azar como contravenção penal.
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A previsão de penalidades administrativas e especialmente, a criminalização de condutas indesejadas relacionadas com o jogo de bingo contribuem para
inibir a prática dessas ilicitudes. A experiência tem demonstrado que as leves penas previstas na legislação
que proíbe a exploração e a participação nos jogos de
azar não ter surtido o efeito desejado.
Com esse projeto, acreditamos estar inserindo o
Brasil no contexto mundial, onde, como já se disse, há
uma tendência para a legalização do jogo de azar, com
abertura para sua exploração pela iniciativa privada e
uma eficiente fiscalização por parte do Poder Público.
Cabe ressaltar que a proibição do jogo de bingo
não impede a sua exploração, que acaba ocorrendo na
clandestinidade, com reflexos na perda de arrecadação
tributária, na falta de segurança dos apostadores, que
não podem contar com a fiscalização do Poder Público
sobre essa atividade, e na associação dessa atividade
com o crime organizado.
Em vista de todo o exposto e por entendermos que
é chegado o momento em que o Congresso Nacional
deve-se posicionar acerca da matéria, conclamamos
os ilustres Pares a votar favoravelmente à aprovação
do projeto de lei que ora apresentamos.
Sala das Sessões, 20 de junho de 2007. – Senador Garibaldi Alves Filho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei define como crime a facilitação da
exploração de jogo de azar por meio de rede de computadores, dispositivo de comunicação ou sistema informatizado, bem como a autorização para o pagamento de crédito ou aposta relacionados ao referido jogo.
Art. 2º Permitir, assegurar ou facilitar a promoção
ou exploração de jogo de azar por meio de rede de
computadores, dispositivo de comunicação ou sistema
informatizado a usuários em território nacional, sem
autorização legal:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Parágrafo único. Incide na mesma pena quem garante o acesso aos meios referidos no caput deste artigo a partir de qualquer localidade do território nacional.
Art. 3º Autorizar ou aceitar pagamento relativo à
compra de créditos ou à participação em apostas de
jogo de azar por meio rede de computadores, dispositivo de comunicação ou sistema informatizado:
Pena – detenção, de um a três anos, e multa.
Art. 4º Para os efeitos dos crimes previstos nos
arts. 2º e 3º desta Lei, respondem penalmente, por
ação ou omissão, os diretores ou responsáveis legais
das pessoas jurídicas autorizadas a operar dentro do
território nacional e que tenham, em caráter permanente
ou eventual, uma das seguintes atividades:

LEGISLAÇÃO CITADA

I – a administração e o provimento de acesso a rede
de computadores, a dispositivo de comunicação
ou a sistema informatizado, observado o disposto
no art. 5º desta Lei;
II – a administração de cartões de crédito ou de débito;
III – a captação, intermediação e aplicação de recursos
financeiros, em moeda nacional ou estrangeira.

LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO DE 1998
Institui normas gerais sobre desporto
e da outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO IX
Do Bingo
Art. 58. Os jogos de bingo são permitidos em todo
território nacional nos termos desta Lei. (Revogado a
partir de 31/12/2001, pela Lei nº 9.981, de 2000) (Vide
Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 255, DE 2009
Define como crime a facilitação da exploração de jogo de azar por meio de rede
de computadores, dispositivo de comunicação ou sistema informatizado, bem como
a autorização para pagamento de crédito
ou aposta relacionados ao referido jogo.

Art. 5º Ainda para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – “dispositivo de comunicação”: o computador, o
telefone celular, a televisão, o processador de
dados, os instrumentos de armazenamento de
dados eletrônicos ou digitais ou similares, os
instrumentos de captura de dados, os receptores e os conversores de sinais de rádio ou
televisão digital ou qualquer outro meio capaz
de processar, armazenar, capturar ou transmitir
dados utilizando-se de tecnologias magnéticas,
óticas ou qualquer outra tecnologia eletrônica ou
digital ou similar;
II – “sistema informatizado”: o equipamento ativo da
rede de comunicação de dados com ou sem fio,
a rede de telefonia fixa ou móvel, a rede de televisão, a base de dados, o programa de computador
ou qualquer outro sistema capaz de processar,
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capturar, armazenar ou transmitir dados eletrônica ou digitalmente ou de forma equivalente;
III – “rede de computadores”: os instrumentos físicos e
lógicos através dos quais é possível trocar dados
e informações, compartilhar recursos, entre máquinas, representada pelo conjunto de computadores, dispositivos de comunicação e sistemas
informatizados que obedecem de comum acordo
a um conjunto de regras, parâmetros, códigos,
formatos e outras informações agrupadas em
protocolos, em nível topológico local, regional,
nacional ou mundial.
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Art. 6º A autoridade judicial poderá decretar a
indisponibilidade de bens e valores ou bloquear transações financeiras em conta bancária, quando houver
indícios de que seu proprietário ou titular explora jogo de
azar por meio de rede de computadores, dispositivo de
comunicação ou sistema informatizado, ou que esteja
incurso em qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

se dirigem, principalmente, aos provedores de internet,
às administradoras de cartão de crédito e aos bancos.
O provedor de internet não deve permitir o acesso a
esses sítios, na linha do combate que hoje é feito aos
sites de pornografia infantil e adolescente, e as administradores de cartão de créditos e os bancos não devem permitir que se façam pagamentos nesses sítios.
Como há outros meios eletrônicos em que o jogo
de azar pode ser explorado, como televisão digital, telefone celular etc., o projeto também procura abranger
essas possibilidades, assim como, em decorrência,
outros responsáveis penais (operadores de telefonia,
de televisão etc.).
A lei norte-americana tem produzido bons resultados. Por exemplo, em razão da lei, o famoso site de
apostas Bwin se retirou do mercado dos EUA. Julgamos
ser uma grande contribuição para o aperfeiçoamento
de nossa legislação penal e para o combate ao jogo
em nosso País.
Sala das Sessões, – Senador Garibaldi Alves
Filho.

Justificação

LEGISLAÇÃO CITADA

A legislação brasileira, como regra, proíbe o jogo
de azar. O Decreto-lei nº 3.688, de 3 de outubro de
1941 (Lei das Contravenções Penais), estabelece, no
caput do art. 50, que é contravenção penal estabelecer
ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível
ao público. O § 3º, alínea a, do referido artigo define
como jogo de azar aquele em que o ganho e a perda
dependem exclusiva ou principalmente da sorte. A lei
federal prevê algumas exceções a essa regra geral,
como as loterias.
O presente projeto de lei é uma contribuição a
mais para o nosso ordenamento penal, que não prevê
a hipótese da exploração do jogo de azar on-line (pois
o tipo penal hoje em vigor fala apenas de “lugar público ou acessível ao público”, mediante o pagamento
ou não de “entrada”). Ou seja, o tipo não abre espaço para uma analogia legítima, dado que, em direito
penal, se o próprio tipo penal não abre espaço para a
interpretação analógica, não cabe ao intérprete fazê-lo em prejuízo do réu.
O projeto de lei se inspira em lei recentemente
aprovada nos Estados Unidos da América (Bill 4411),
que adotou uma estratégia que merece ser trazida
para o nosso ordenamento, a saber: como não é possível punir os responsáveis por sítios eletrônicos com
origem em outros países que disponibilizam o jogo de
azar on-line para os nossos nacionais, punimos quem
permite que esses sítios sejam disponibilizados para
acesso a partir do nosso território nacional. Por isso é
que a lei norte-americana e o presente projeto de lei

DECRETO LEI Nº 3.688/41
– LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS
....................................................................................
Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar
público ou acessível ao público, mediante o pagamento
de entrada ou sem ele:
....................................................................................
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, de Assuntos Econômicos e Constituição, Justiça e
Cidadania, cabendo a última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB - MS) – V. Exª será atendido regimentalmente.
Quero parabenizá-lo pelos dois assuntos e pela
coragem de debater os dois temas. Como diz V. Exª,
há certo temor em discutir essas questões, mas V.
Exª as colocou bem. E quero só ratificar que, no meu
Estado, temos Ponta Porã e, lá perto, Pedro Juan Caballero, onde tem cassino, e os brasileiros realmente
vão lá para jogar. Só para, na verdade, afirmar o argumento de V. Exª.
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Waldemir Moka;
Srªs Senadoras e Srs. Senadores; nossos telespectadores da TV Senado que nos acompanham; ouvintes
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da Rádio Senado, hoje, eu gostaria de mandar uma
mensagem especial ao colega sempre presente, sempre atento, sempre dedicado, nosso Senador Eduardo Suplicy, que, hoje, faz mais um aniversário. Muitas
felicidades, Senador! Que o senhor tenha sempre a
iluminação para continuar sábio, ensinando-nos aqui
a boa política!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Muito
obrigado, Senadora Ana Amélia. Vindo de sua iniciativa, essa palavra é encorajadora. Eu a cumprimento,
porque V. Exª tem dado contribuição muito significativa e tem honrado o povo do Rio Grande, que a trouxe
para o Senado Federal. Meus cumprimentos a V. Exª!
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu queria
aproveitar a oportunidade para dizer que li uma declaração do seu filho Supla, que acompanho na revista Veja.
Fiquei muito orgulhosa do que ele disse a respeito do
pai. São gestos desse quilate que avaliam a diferença
de políticos com integridade, com honestidade, com
transparência. Parabéns, Senador!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Muito
obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Parabéns
pela declaração do Supla a seu respeito!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Meu
caro Presidente, na quarta-feira, participei da audiência pública conjunta da Comissão de Agricultura e da
Comissão de Meio Ambiente, presididas, respectivamente, pelo nosso Colega Acir Gurgacz e pelo Senador Rodrigo Rollemberg. Realizada por iniciativa de
alguns Senadores, entres os quais a Senadora Kátia
Abreu, o Senador Ivo Cassol, o Senador Jorge Viana,
os próprios Senadores Acir Gurgacz e Rodrigo Rollemberg, essa audiência pública destinava-se a discutir
questões relacionadas ao meio ambiente, sobretudo à
preservação da água, que é uma questão crucial. Especialmente o Brasil, que é um País rico em recursos
hídricos, não pode ser perdulário com relação a esse
valor, que é também finito.
Lá estavam especialistas. Houve a participação
de um grande número de Senadores, entre os quais o
Relator do Código Florestal nesta Casa, o ex-Governador Luiz Henrique da Silveira; o Senador Roberto
Requião; o Senador Sérgio Souza. Compareceram
vários Senadores, como o Senador Aloysio Nunes
Ferreira e o Senador Eduardo Braga, que deram uma
contribuição muito valiosa nas discussões que travamos. Foi um momento muito relevante como evento
paralelo à Rio+20.
Até falei muito da sua presença. O senhor teve
uma articulação muito grande no Código Florestal. O
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Senador Valdir Raupp, presente também, explicou que
o senhor estava cuidando da Casa. Muitos Senadores
estavam lá, e o senhor estava presidindo a sessão aqui.
Então, eu queria dizer-lhe que foi um momento
muito importante. Nessa participação, discutimos os
desafios do crescimento econômico e da produção
agrícola, de olho na sustentabilidade, tema principal
abordado também na reunião.
Na verdade, caros Senadores, a Rio+20 iniciou
com grandes desafios e se encerra ainda com eles. Primeiro, foi um desafio reunir todos os chefes de Estado,
frustrado, é claro, em parte, pela ausência do Presidente
dos Estados Unidos, Barack Obama; da Chanceler da
Alemanha, Angela Merkel; e do Primeiro-Ministro britânico, David Cameron. Notaram-se essas ausências.
Outro desafio, talvez o mais importante, foi o de
chegar a um documento, apontando para os avanços
na busca de um crescimento sustentável – avanços, é
claro, mais vigorosos do que os que foram alcançados,
há 20 anos, na Rio-92 ou na Eco-92, realizada também
na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.
Há 20 anos, a conferência deixou legados como
a Agenda 21, a Declaração do Rio, os princípios das
florestas e as convenções do clima e da biodiversidade, uma agenda bem robusta para, agora, haver um
documento pouco significativo.
Duas décadas depois, com o Planeta Terra registrando cheias, períodos de seca prolongada em
outras regiões, aquecimento global, aumento dos níveis dos oceanos, era de se esperar que os governos
avançassem. Mas não foi o que o ocorreu. No meio do
caminho, como diz a poesia, havia uma pedra. E essa
pedra tem nome: chama-se crise econômica europeia,
que se sucedeu à crise imobiliária dos Estados Unidos.
Hoje, os países desenvolvidos, os países mais
ricos do Planeta, passam por uma crise econômica
séria e longa, talvez a mais profunda desde a crise
de 1929. Desemprego, alta de inflação e queda de investimentos tiraram o foco ambiental de líderes como
Europa e Estados Unidos.
O Professor Jeffrey Sachs, Diretor do Instituto Terra, da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos,
resume a situação da seguinte forma: a Europa tem
sido, nos últimos anos, uma líder na ação de proteção
ao meio ambiente, mas, no momento, a Europa está
mal e mal funcionando. Aliás, Europa é o berço, é o
nascedouro dos principais Partidos Verdes do Planeta.
O resultado não poderia ser diferente. O documento final, negociado pelo País sede da Rio+20, o
Brasil, não agradou nem mesmo o Secretário-Geral da
Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que
reconheceu que a Carta de Compromisso poderia ter
sido mais ambiciosa.
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Os pontos polêmicos, que ficaram sem o sinal
positivo dos países ricos, foram o fortalecimento do
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(Pnuma), os repasses financeiros dos países ricos e
a criação de fundo para o desenvolvimento sustentável, definição de economia verde e transferência de
tecnologia limpa para os países em desenvolvimento.
Ou seja, ninguém tinha dinheiro para colocar à mesa
e executar esses programas. Esse é o resumo dessa
ópera com muita simplicidade, Senador Waldemir Moka.
Todos os itens que dependem de compromissos
econômicos e financeiros dos países ricos continuam
sendo apenas projetos ou boas intenções, e disso o
universo, o céu, o limbo e o purgatório estão cheios.
Uma boa definição do documento final dessa
conferência foi dada por um economista. O analista internacional do Banco HSBC, Nick Robins, em declaração para o jornal New York Times, definiu o documento
final desta forma: “O que temos é um documento fragmentado, em sua maioria, reafirmando compromissos
passados e reconhecendo antigos problemas, mas
com pequenos avanços”.
Na verdade, Senador Moka, nessa história, sou
mais pé no chão. Não adianta fazer uma carta com
propósitos ambiciosos e nada realizar. É melhor fazer
um documento com propósitos menos ambiciosos,
mas colocar todos em prática, gerando mais efeitos
para o meio ambiente, do que ficar apenas na retórica, no bom discurso, no bonito discurso e com nada
se comprometer. Vimos essa história com o Protocolo
de Kyoto, muitos países fazem discursos bonitos, não
assinam ou não honram aquilo que assinaram. Então,
essa história já conhecemos.
Acredito que o que se vê no momento é uma
situação interessante, do ponto de vista histórico, e
preocupante, do ponto de vista ambiental.
A sociedade se mostra hoje mais conscientizada. Em muitos casos, exige postura dos governos em
favor de uma política de proteção do meio ambiente.
Os governos, por sua vez, estão cautelosos, ou por
conta dos problemas econômicos, ou por conta de
eleições próximas, e ficam mais na retórica e menos
nas ações práticas.
O Brasil, por sua vez, tem feito seu dever de casa,
no que pode. Entramos para essa conferência com
dados importantes, resultados de políticas públicas e
privadas adotadas nos últimos anos.
Registramos o menor índice de desmatamento
da Amazônia Legal nos últimos 23 anos. Entre agosto
de 2010 e julho de 2011, houve uma redução de 8%
do desmatamento, quando comparado aos dois anos
anteriores, 2009 e 2008.
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Ao todo, no País, são 63% de áreas cobertas por
vegetação natural, mais da metade do território, Senador Moka! V. Exª sabe disso, é do Mato Grosso do
Sul, um Estado muito rico em preservação.
Conforme dados da Embrapa, a Europa, sem a
inclusão da Rússia, hoje tem menos de 1% das florestas
do Planeta – essa é a Europa que vem nos dar lições
aqui sobre a questão ambiental –; a África tem apenas
3% das florestas; e a Ásia, somente 5% das florestas
mundiais. Portanto, o Brasil tem razão de sobra para
se orgulhar da sua posição. É claro que tem de fazer
mais! Ainda não fizemos tudo que podemos, mas já é
possível dizer que estamos fazendo nossa parte.
São 544 milhões de hectares de florestas, que
representam oito vezes o território de um país como a
França, 15 vezes o território da Alemanha e 41 vezes
o da Inglaterra.
As empresas brasileiras estão procurando se
adaptar às novas regras ambientais, exigência que se
torna cada vez mais popular entre os consumidores
atentos ao consumo sustentável.
Aliás, Senador Moka, essa questão ambiental
também está sendo usada como barreira não-tarifária.
Os países, quando veem o Brasil ou os países do Mercosul, como a Argentina e o Uruguai, competindo em
condições extremamente favoráveis, como eles não
têm condição de acompanhar essa competitividade,
acabam criando uma barreira não-tarifária, seja ambiental, seja social, seja de qualquer natureza. Por isso
é que temos de fazer o dever de casa, até porque o
consumidor brasileiro, hoje, está muito mais exigente
e, por sorte, muito mais fiscalizador dos produtos que
consome.
Hoje, parte significativa das empresas brasileiras está usando menor quantidade de energia para
produzir, gerando emissões mais baixas de poluentes.
Estamos na segunda fase do programa do etanol,
nosso combustível verde, de tecnologia 100% nacional,
que, inclusive, abastece os carros das autoridades que
estão participando da conferência pela sustentabilidade no Rio de Janeiro, a Rio+20.
No meu Estado, o Rio Grande do Sul, há outro
exemplo de combustível limpo, que, ao ser produzido,
vem resolvendo um passivo ambiental sério, que é a
casca de arroz que sobra na industrialização desse
produto. O Rio Grande do Sul, como V. Exª sabe, é o
maior produtor de arroz do Brasil. Então, essa casca de
arroz, que entra em combustão muito facilmente, está
sendo queimada para a produção de energia. E, agora, estamos discutindo com a Aneel como é que esse
excedente pode ser jogado à rede a custo competitivo, porque a usina não usa toda a energia que produz.
Hoje, pela tributação, o preço dessa energia produzida
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não é competitivo. Isso começou em Itaqui, depois se
estendeu por Alegrete, por São Gabriel e também por
outros Municípios. São Borja também está usando essa
casca de arroz para a produção de energia.
Existem estudos prontos e propostas, Senador
Moka, para a produção de etanol, usando o arroz quebrado, que não serve para o consumo humano. Esse
arroz quebrado é um subproduto que fica perdido praticamente e pode ser usado para a produção de etanol.
São estudos que ajudam também o meio ambiente.
Há outros projetos, como o que acontece em
Santa Rosa, na região noroeste do Rio Grande do Sul,
considerada o berço nacional da soja. Lá estão usando
o óleo de cozinha descartado para a produção de combustível limpo, que pode mover ônibus e caminhões,
melhorando, inclusive, as condições do ar das cidades.
Em Guaíba, na região metropolitana de Porto
Alegre, uma grande empresa que fabrica celulose,
matéria-prima do papel, gera 80% da energia necessária para a própria empresa a partir de resíduos da
celulose, uma produção suficiente para atender uma
cidade de até 200 mil habitantes. De novo, com isso,
resolve-se um passivo ambiental. Onde ela colocaria
os resíduos da celulose?
Os produtores brasileiros de suínos também evoluíram no manejo dos dejetos, grandes inimigos dos córregos e rios, e aplicam hoje uma tecnologia avançada
na formação dos biodigestores na geração de energia.
Então, tudo demonstra que estamos fazendo o
dever de casa.
No estado do Acre, o programa de desenvolvimento sustentável, que é uma política florestal, também
atento aos produtores rurais, é considerado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento como modelo
para vários países.
Em Santa Catarina, a Federação das Indústrias
criou um ranking de empresas sustentáveis, estabelecendo regras como eficiência energética, energia
renovável, valorização dos resíduos, saneamento e
logística. A empresa pode acompanhar a posição que
tem nesse ranking e, quando perde posições, poderá
desenvolver planos de melhorias.
Está em discussão final no Congresso Nacional
provavelmente o mais rigoroso Código Florestal do
mundo, estabelecendo Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, limites que não existem nos
países concorrentes na produção de alimentos, como
Estados Unidos, os países da Europa e até nossa vizinha Argentina e nosso vizinho Uruguai.
Segundo artigo de Carlo Lovatelli, Presidente da
Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais,
publicado na revista Política Externa do último trimestre,
o Brasil é um dos poucos países que desenvolvem o
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cultivo direto da palha e o controle biológico de pragas,
práticas consideradas conservacionistas.
Aliás, o plantio na palha é também um grande
absorvedor e um grande conservador da água na terra. Foi o que declarou ontem Maurício Lopes, da Embrapa, na palestra que fez durante a audiência pública
das duas comissões na Rio+20.
Produzimos mais alimentos com menos recursos
naturais, três safras na mesma área e no mesmo ano.
Segundo dados da FAO, órgão das Nações Unidas para tratar da agricultura, até 2030, o mundo vai
precisar produzir 70% mais alimentos do que produz
hoje para poder alimentar a população.
E o Brasil tem papel relevante nessa missão.
Teremos a responsabilidade de produzir 40% de todo
esse alimento global.
Os instrumentos para isso já estamos utilizando.
Nos últimos 20 anos, aumentamos o índice de produção
em relação a área da terra utilizada, graças ao uso da
tecnologia de ponta, principalmente com o trabalho de
excelência da nossa sempre elogiada Embrapa, pelo
avanço tecnológico e pelo avanço da pesquisa propiciados pelos pesquisadores. Aumentamos a produção,
e, na mesma proporção, a conscientização dos produtores rurais avançou, e o agronegócio passou a ser
um protagonista na produção sustentável.
Nós nos apresentamos ao mundo, na Rio+20,
com a quinta melhor matriz de energia do mundo. A
maior parte da nossa energia é produzida por hidroelétricas e biocombustível, não dependemos apenas
de carvão e petróleo, como a maioria dos países. E,
agora, também estamos investindo em energia eólica.
Temos condições de aumentar esse índice se o
Governo Federal confirmar os investimentos para a
energia limpa, como o programa do etanol, dando a
mesma importância que hoje é dada ao pré-sal, por
exemplo.
A mesma atenção precisa haver com a formação
de uma política agrícola que congregue um seguro
agrícola, garantindo a renda do produtor; avanços da
infraestrutura no campo, como melhorias de serviço de
telefonia e Internet e um sistema moderno e eficiente
de irrigação, para enfrentarmos os períodos de seca,
catástrofe que atinge hoje várias regiões brasileiras,
como o meu Estado do Rio Grande do Sul e a Bahia
do nosso Senador Walter Pinheiro, além de outras regiões do País. Isso acaba afetando dramaticamente a
safra e a renda dos produtores, aumentando o êxodo
rural e criando problemas sociais de grande monta.
O desafio é generalizar as práticas já adotadas
pelo Brasil e por outros países. O desafio é globalizar
o trabalho de resgate do Planeta Terra.

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Como já sabemos, o relógio do meio ambiente
está correndo contra nós. Ambientalistas e representantes de organizações não governamentais, que rejeitaram até agora o resultado obtido na Rio+20, não são
mais parte de grupos isolados, que se revoltavam contra
o corte de árvores e eram tratados como criminosos.
Hoje, a sociedade está conscientizada, organizada e engrossa a ação desses grupos. O discurso
da jovem neozelandesa Brittany Trilford não pode ficar
marcado apenas pelo rosto bonito, simpático e até angelical da garota da Rio+20 e de mais uma garota preocupada com a defesa do meio ambiente. O apelo que
fez para que deixemos um Planeta sustentável para as
próximas gerações é genuíno. Precisa ser ouvido, principalmente pelos governantes, como se fosse a voz do
próprio Planeta Terra , que agoniza diante das marcas
que o ser humano deixa a cada dia no meio ambiente.
Cada vez que nós jogamos fora um lixo inadequadamente, ou não cuidamos de fazer a coleta seletiva do lixo; cada vez que gastamos demais a água
sem necessidade, como quando lavamos o carro ou
a calçada com água tratada, estamos de alguma forma agredindo o meio ambiente, porque a água é um
bem finito, Senador Waldemir Moka, e devemos cuidar
dela muito bem.
Eu queria aproveitar o tema, porque a questão
do meio ambiente é também uma questão de sustentabilidade, é uma questão social. Não adianta falarmos
do meio ambiente enquanto persistir a pobreza e os
problemas relacionados à produção.
Caro Presidente, encerro aqui este pronunciamento trazendo um problema grave a este Plenário, um
relato que acabo de receber do Prefeito de Rio Grande,
Fábio de Oliveira Branco, e do Secretário Municipal da
Pesca, Carlos André Baptista ,sobre a situação dos
pescadores profissionais da região sul do meu Estado
do Rio Grande do Sul, especialmente dos Municípios
de Rio Grande e de São José do Norte.
Segundo o prefeito, o setor pesqueiro está paralisado. Os pescadores não saem para pescar, e os
armadores, proprietários de barcos, estão sem condições de autorizar a saída desses barcos. A indústria
pesqueira está prejudicada pela concorrência do peixe
importado, já testemunhando a paralisia total do setor.
Isso está acontecendo, de acordo com o relato
do prefeito, porque dez mil pessoas envolvidas direta e
indiretamente estão sendo prejudicadas por uma interpretação equivocada da norma de número 121/98, que
surgiu para a defesa do cação no Nordeste brasileiro e
que foi estendida a todo o País – como se cada região
não tivesse uma biodiversidade de peixes diferenciada!
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O art. 1º da Portaria proíbe, Senador Moka, o uso
e o transporte de redes de superfície ou de fundo, com
comprimento superior a 2,5 quilômetros.
O Sindicato dos Pescadores do Rio Grande ingressou na Justiça Federal contra o Ibama e a União
para evitar a aplicação desse artigo. Conseguiu uma
liminar, que já foi derrubada. Isso para a categoria inviabiliza a pesca na região Sul do País, cujo litoral é
bem diferente do da região Nordeste. Não temos lagosta; a lagosta está no Nordeste. Então, esse peixe
também não está lá.
A expressão utilizada pelo Prefeito do Rio Grande
é bem clara: estamos desesperados. A categoria considera que essa medida é uma intransigência do Ibama.
Os pescadores e toda a cadeia produtiva pedem
a adoção de medidas urgentes para os Ministérios da
Pesca e do Meio Ambiente, pois vários trabalhadores
já perderam o emprego, e outros estão pensando em
abandonar a atividade da pesca.
E os prejuízos acontecem em cadeia. Se não
há pesca, não há comercio do peixe, paralisando os
mercados; se não há comercio do peixe, não há renda
para os pescadores, e o comércio de outros produtos
já sente a falta de consumidores de uma maneira geral, porque é da renda da área da exploração do peixe
que acontece isso.
A carta que relata a situação dos pescadores
encerra da seguinte forma:
Existe um Comitê Técnico de Gestão
Permanente questionando o ordenamento da
pesca, mas, de forma lenta, morosa e arrastada, vem tratando do assunto. Urgem soluções
rápidas, céleres e dinâmicas para o setor. O
peixe não espera a ‘rapidez da burocracia’.
Esse apelo dramático, que endosso plenamente, do Prefeito do Rio Grande, Fábio Branco, que é
um jovem do seu partido, o PMDB, é exatamente a
demonstração clara de como certas decisões podem
impactar negativamente nas questões sociais e também ambientais. Somos defensores, sim, da proteção,
somos favoráveis ao defeso, mas não se trata disso.
Trata-se de aplicar uma norma que é de uma região em
todo o litoral brasileiro, afetando dramaticamente aquela região, com consequências sociais e econômicas.
Por fim, Senador Moka, eu queria fazer o que faço
sempre nesta tribuna, falar mais uma vez, porque aposentados e ex-funcionários da Varig estiveram reunidos,
hoje pela manhã, em frente ao Forte de Copacabana,
no Rio de Janeiro, para mais uma manifestação de
protesto pelos mais de seis anos de espera por uma
definição, desde que o Fundo de Pensão Aerus Varig
sofreu intervenção, em 2006.
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O manifesto foi organizado pelo Movimento Acordo Já. Com cartazes e faixas, manifestaram, por duas
horas e meia, a sua indignação em relação ao descaso do Governo Federal e à demora, nem uma decisão
que atenda aos direitos desses pensionistas. O objetivo
foi aproveitar a movimentação da Rio+20 e chamar a
atenção de todos para esse gravíssimo problema –
também problema social.
“Fomos à luta pelos nossos direitos que foram
tirados de forma vil e cruel pelo Governo”, dizem os
aposentados no e-mail que me foi enviado, informando sobre o protesto pacífico desta quinta-feira no Rio
de Janeiro.
Já são pelo menos 640 aposentados que morreram sem que uma decisão fosse anunciada para
solucionar esse grave problema social e resgatar os
direitos desses que contribuíram para ter uma aposentadoria digna.
Muito obrigada, Presidente Waldemir Moka.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço o pronunciamento à Senadora Ana Amélia e concedo a palavra, como orador
inscrito, ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, agradeço
a gentileza de seu cumprimento, hoje pela manhã,
pelo meu aniversário, e a todos que me telefonaram
ou cumprimentaram pessoalmente, como o Senador
Mozarildo e a Senadora Ana Amélia.
Gostaria de transmitir aqui a importância do evento que aconteceu nesta última semana, nos últimos dez
dias, e que se concluirá amanhã, no Rio de Janeiro,
a Conferência Rio+20, que tem uma importância extraordinária, uma oportunidade para que os povos do
mundo possam refletir sobre como, efetivamente, prover
sustentabilidade para as suas nações. Como fazer com
que possa ao mesmo tempo cada sociedade construir
os meios de efetiva solidariedade, de realização de justiça, de erradicação da pobreza, combinados às formas
de efetivamente proteger e melhorar o meio ambiente.
Gostaria de agradecer e cumprimentar o Ministério
de Relações Exteriores, o Itamaraty, o Ministro Antonio
Patriota, pela extraordinária realização deste evento.
Quero também cumprimentar a Presidenta Dilma Roussef, que ontem no seu pronunciamento para
todos os Chefes de Estado ali disse algumas palavras
que vou aqui registrar, pedindo para que seja transcrito na íntegra este pronunciamento da nossa querida
Presidenta Dilma:
Quero, inicialmente, expressar meu profundo agradecimento aos chefes de Estado, de
governo e de delegações que honram o Brasil

JUNHO 2012

Junho de 2012

com sua presença nesta bela cidade do Rio
de Janeiro. Estendo esse reconhecimento aos
milhares de representantes da sociedade civil
global que nos acompanham nesse debate da
mais alta relevância para o futuro da humanidade. A todos as mais calorosas boas-vindas
do Governo e do povo brasileiro.
Somos governantes deste Planeta. Pelas
nossas mãos passam decisões políticas que
impactam o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ambiental. Temos a
responsabilidade, perante a História e perante
os nossos povos, de fazer da Rio+20 o momento de firmar compromissos para o futuro
que queremos: o compromisso com a vida,
com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar de milhões de homens e mulheres que
habitam este Planeta. Compromisso que será
concretizado com o desenvolvimento sustentável que se pode traduzir em três palavras:
crescer, incluir e proteger.
O desafio da sustentabilidade se apresenta em razão de uma perspectiva de futuro,
mas as tarefas que ele impõe são do presente.
Não tenhamos dúvida: tempo é o recurso de
maior escassez.
Estamos reunidos no Rio de Janeiro para
dar passos audaciosos, para mostrar coragem,
para assumir responsabilidades.
Estamos aqui porque o mundo demanda mudança.
Aliás, é interessante que a adolescente de 17
anos, que, representando todas as crianças e jovens,
ontem, justamente disse que a Conferência ainda tinha
72 horas para tomar decisões que fossem realmente
relevantes para ela própria, para todos os seus filhos
e filhos de seus filhos e assim por diante.
A Conferência de 92 estabeleceu um consenso mundial em torno do desenvolvimento
sustentável nos seus princípios e sobre os
quais temos de atuar. A afirmação de que os
seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável colocou a erradicação como requisito indispensável
da ação política. Esse princípio ligou, de forma
indissolúvel, a agenda ambiental à necessidade de realizar reformas estruturais, capazes
de incluir as multidões de homens, mulheres e
crianças que viviam e ainda vivem na pobreza
e exclusão [Quero aqui concordar 100% com
esse parágrafo de nossa Presidenta Dilma].
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Acordamos que o bem-estar das gerações presentes não poderia ser construído em
detrimento das gerações futuras e que, para
esse fim, a proteção ambiental deveria ser parte integrante do processo de desenvolvimento.
Consagrou-se o princípio de que, na
construção do desenvolvimento sustentável,
os Estados têm responsabilidades comuns,
porém, diferenciadas. E reconheceu-se a necessidade de eliminar padrões insustentáveis
de produção e consumo.
Esses princípios vieram para ficar. Eles
iluminaram a ação de muitos governantes e
movimentos sociais, mas ainda devem ser incorporados de maneira efetiva nas decisões
políticas e econômicas de todos os países.
A transferência das indústrias mais poluentes do Norte para o Sul do mundo colocou
as economias desenvolvidas no rumo de uma
produção tida como mais limpa, mas deixou
pesada carga e conta socioambiental para os
países em desenvolvimento.
A promessa de financiamento do mundo
desenvolvido para o mundo em desenvolvimento, com vistas à adaptação e mitigação, ainda
não se materializou nos níveis prometidos e
necessários, apesar do esforço de algumas
nações.
O compromisso de redução de emissões,
firmadas no âmbito do Protocolo de Kyoto, não
foram atingidos.
O princípio fundamental das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e consagradas na Rio-92, tem sido muitas vezes,
recusado na prática.
Sem ele não há consenso possível na
construção de um mundo mais justo e inclusivo, no qual seres humanos possam estar no
centro de nossas preocupações. [...]
O Brasil reconhece que há várias conquistas de 1992 que ainda permanecem no
papel. Nós, chefes de Estado e de Governo,
temos a responsabilidade de agir para mudar
esse quadro.
Resultados novos exigem novas práticas.
A crise financeira e as incertezas que pairam
sobre o futuro da economia mundial dão uma
significação especial à Rio + 20. Neste momento em que nos reunimos, o mundo atravessa
os efeitos da mais grave crise econômica e financeira internacional do pós-Segunda Guerra
mundial. Estamos com importantes economias
com crescimento muito lento, quando não es-
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tão em recessão e sofrem abalos em suas
contas públicas e em seus temas financeiros.
Políticas de ajustes atingem a parte mais frágil
da sociedade. Os trabalhadores, as mulheres,
as crianças, o imigrante, o aposentado, o desempregado, sobretudo quando se trata de
jovens, são modelos de desenvolvimento que
esgotaram a sua capacidade de responder
aos desafios contemporâneos.
Nessa experiência, nas crises similares,
vividas nos anos 80 e 90, a América Latina
mostra que políticas indutoras de crescimento de emprego constituem a única via segura
para a recuperação da economia. É certo que
países em desenvolvimento passaram a responder por parcela cada vez mais significativa do crescimento mundial. Mas nós estamos
conscientes e temos a certeza de que a recuperação, para ser estável, tem de ser global.
Em um momento como este, de incertezas em
relação ao futuro da economia internacional,
é forte a tentação de tornar absolutos os interesses nacionais. A disposição política para
acordos vinculantes fica muito fragilizada. Não
podemos deixar isso acontecer.
Tenho convicção[disse a Presidenta Dilma] – e esta Conferência é disto uma prova
– de que é grande a nossa vontade de acordar. Nesta Conferência uma visão de futuro,
consolidada em Objetivos de Desenvolvimento
Sustentáveis, que nos comprometemos a negociar em áreas de especial relevância.
[...]O Brasil tem procurado fazer a sua
parte. Com democracia, realizamos uma transformação radical no funcionamento da nossa
economia. Temos avançado com determinação
em nosso modelo de desenvolvimento sustentável. Estamos crescendo com inclusão e
justiça social. Mais de 40 milhões de pessoas
ascenderam às classes médias e dezenas de
milhões deixaram a pobreza e miséria. Criamos
18 milhões de empregos formais e expandimos
a renda dos trabalhadores.
Temos mantido uma matriz energética
limpa. As fontes renováveis respondem por
45% de toda energia que consumimos. Estamos crescendo e ampliando nossas áreas de
proteção ambiental. Setenta e cinco por cento
das áreas de proteção criadas no Planeta desde 2003 estão no Brasil. Estamos produzindo
mais riquezas e reduzindo o desmatamento
na Amazônia. A área desmatada ilegalmente
decresceu 77% entre 2004 e 2011. Mais de
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80% da cobertura original da floresta amazônica está preservada.
Somos uma potência agrícola que contribui para alimentar o mundo. Nossa produção
aumentou 180%, enquanto, nesse período,
nossa área plantada cresceu pouco mais de
30%. Fizemos isso com novas tecnologias; [...]
com insumos mais eficientes; [...] com equipamentos mais modernos.
Sr. Presidente, aqui estão mais algumas páginas
para registrar as palavras tão significativas de nossa
Presidenta Dilma, que, com energia e coragem, para
mudar o dia de hoje, quer conquistemos o direito de
esperar algo muito melhor para o amanhã.
Peço que seja transcrito o discurso para que possa
eu ter tempo de comentar alguns dos painéis e diálogos dos quais participei, como, por exemplo, o painel
relativo à sustentabilidade, à questão do desemprego,
do trabalho decente e das migrações.
Nesse primeiro painel do qual eu participei, o
1º Secretário-Geral da Conferência de Estocolmo e
da Conferência do Rio, Maurice Strong, ressaltou a
importância de termos o conceito de participação societária de todos em cada país. Da mesma maneira
que, em uma corporação, os acionistas têm o direito
de receber dividendos, deveriam os habitantes de cada
país ter o direito inalienável de participar da riqueza da
nação, um conceito que foi tão bem expresso um dia
por Thomas Paine, o maior ideólogo das revoluções
americana e francesa, em seu texto clássico denominado Justiça Agrária.
E, obviamente, esse conceito é inteiramente consistente com aquele que aqui defendo, da aplicação,
da instituição de uma renda básica de cidadania, não
importa a sua origem, raça, sexo, idade e condição
civil, ou mesmo socioeconômica.
Nesse mesmo painel, Daniel Iliescu, Presidente da
União Nacional dos Estudantes, ressaltou a importância de, em cada país, se assegurar o direito de todos a
uma renda suficiente para atender as suas necessidades vitais, o que também foi colocado com clareza por
pessoas como a Srª Sharon Burrow, Secretária-Geral
da Confederação Sindical Internacional, e por James
Galbraith, filho de John Kenneth Galbraith, o grande
economista que, por mais de 40 anos, dedicou-se a
defender a garantia de uma renda para todos os habitantes de cada nação.
Eu também participei do painel em que estava
presente o economista Jeffrey Sachs, diretor do The
Earth Institute da Universidade de Columbia, sobre
desenvolvimento sustentável como resposta às crises
econômicas e financeiras, e de que também participaram, entre outros, o Sr. Fábio Barbosa, presidente exe-
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cutivo da Abril S. A.; a Srª Marcela Benitez, fundadora
e diretora da associação Responde, da Argentina; o
Sr. Enrique Iglesias, Secretário-Geral Ibero-Americano
e ex-presidente do BID; a Srª Kate Raworth, pesquisadora da Oxfam; e outros. Todos estiveram, também, de
acordo com a relevância da erradicação da pobreza
através de uma renda suficiente para a sobrevivência
de cada pessoa.
Da mesma forma, no outro painel sobre desenvolvimento sustentável para o combate à pobreza,
nós tivemos as contribuições muito significativas da
Srª Severn Cullis-Suzuki, da Fundação David Suzuki;
também, do Peru, da indígena Srª Lourdes Huanca; da
nossa ex-Ministra do Desenvolvimento Social, Márcia
Lopes; de Boaventura Santos, que há tempos defende uma renda básica como um direito à cidadania; e
o Sr. Victor Trucco, da Argentina, Presidente de honra;
e ainda o Marcos Terena, Presidente da Comissão Intertribal. Enfim, muitas pessoas que ali estiveram de
acordo com a relevância de instituirmos uma renda
básica de cidadania.
Também no painel do qual participei sobre Cidades Sustentáveis e Inovação, na noite de segunda-feira,
ali, em especial, pude dialogar com uma dos participantes, justamente o Sr. Henrique Ortiz, ex-Presidente
da Habitat Coalition Internacional, que me deu um texto sobre a cidade sustentável para o México, em que
ressalta, ali está claramente definido, que a Cidade
do México, hoje, defende o direito de todos receberem
uma renda como um direito à cidadania, que equivale
exatamente à renda básica de cidadania.
Ressalto que, no México, já está em prática o
direito de toda e qualquer pessoa acima de 60 anos
de receber uma renda básica de cidadania. Refiro-me
à Carta de La Ciudad de México por el Derecho a la
Ciudad, de setembro de 2011, por Nuestros Derechos
a La Ciudad, em que está expresso no item 3.4.1 que:
TEXTO EM ESPANHOL QUE, RETIRADO PARA TRADUÇÃO, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Srª Presidenta Ana Amélia, permita que eu possa
concluir a minha fala com um convite a todos os Senadores e a todos os que se interessam, para poder
acompanhar: na próxima terça-feira, dia 26, haverá a
segunda audiência pública conjunta na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE), e na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), do Senado Federal, a partir das
10 horas da manhã, para debater a diretriz principal do
Governo da Presidenta Dilma Rousseff, de erradicar
a pobreza absoluta, o Programa Brasil sem Miséria e
o Programa Brasil Carinhoso.
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Na ocasião, estarão presentes, como debatedores, o Professor Guy Standing, co-fundador e co-presidente de honra da Basic Income Earth Network
(BIEN), Rede Mundial da Renda Básica; e Professor
da Universidade de Bath (Reino Unido); o Professor
João Sabóia, Professor da Universidade Federal do Rio
de Janeiro; José Augusto Guarnieri Pereira, Prefeito
de Santo António do Pinhal, no Estado de São Paulo,
primeiro a apresentar e fazer com que fosse aprovada,
por consenso de seus nove vereadores, uma lei que
instituirá a renda básica de cidadania para os seus
6.600 habitantes.
A primeira audiência pública ocorreu em 20 de
setembro de 2011 com a presença da Srª Tereza Campello, Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, e da então Secretária Extraordinária
de Erradicação da Pobreza do Ministério, Ana Fonseca.
A terceira audiência provavelmente faremos em
dezembro de 2012, se possível com a presença do
tão distinto Prof. Philippe Van Parijs, que estará no
Brasil, em 6 e 7 de dezembro próximo, convidado pela
Universidade de São Paulo, e da Prof. Lena Lavinas.
Essas audiências decorrem da aprovação do
Requerimento n° 3 de 2011, da CAE, de iniciativa dos
Senadores do PT, mas que foi aprovada por consenso
prevendo a realização de audiências públicas conjuntas para debater as políticas públicas do Governo da
Presidenta Dilma Rousseff que visam ao combate à
fome e à erradicação da pobreza absoluta.
Na ocasião, foram listados 20 convidados, dentre
os quais os Prof. Philippe Van Parijs, Guy Standing,
Lena Lavinas, Ana Fonseca, Fábio Waltenberg, Marcelo Nery, João Sabóia e a Ministra Tereza Campello
e tantos outros.
Assim, eu gostaria de finalmente concluir informando que, no dia de ontem, no Rio de Janeiro, tive a
honra e a possibilidade de dialogar com o diretor Lotfi
Kaabi, do Instituto de Estudos Estratégicos da Tunísia, e com o Ministro de Desenvolvimento Regional
e de Planificação, Jamel Eddine Gharbi, e ainda com
a Srª Ministra do Meio Ambiente daquele país, e ali
pude explicar a eles toda a evolução dos programas
de transferência de renda, como o Bolsa Família e a
perspectiva, no Brasil, conforme prevê a Lei nº 10.835,
de em breve estarmos instituindo uma renda básica de
cidadania para todo e qualquer brasileiro e brasileira,
inclusive para os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais, como um direito inalienável de todos
participarmos da riqueza da Nação, o que contribuirá
muito para prover dignidade e liberdade real a todos
os habitantes de nosso País.
Quem sabe possa o Brasil, por ocasião da próxima conferência de natureza semelhante à Rio+20, dar

Sexta-feira 22

451

27247

um exemplo ainda melhor, mais eficaz, da aplicação
de um instrumento tão eficaz quanto a renda básica de
cidadania, como acontece na experiência de 30 anos
do Estado do Alasca, que se tornou, após pagar por
30 anos um dividendo igual a todos os seus habitantes, hoje 700 mil, uma renda igual para todos, o que
fez daquele Estado o mais igualitário dos 50 Estados
norte-americanos. Possa o Brasil dar o exemplo nesta
mesma direção.
Um abraço a todos.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º do Regimento Interno)
APONTAMENTOS SOBRE A RIO+20 E A
AUDIÊNCIA PÚBLICA NA COMISSÃO DE
ASSUNTOS ECONÔMICOS E COMISSÃO DE
ASSUNTOS SOCIAIS SOBRE O
“BRASIL SEM MISÉRIA”
Na próxima terça-feira, dia 26, haverá a segunda
audiência pública conjunta na Comissão de Assuntos
Econômicos – CAE e na Comissão de Assuntos Sociais – CAS, do Senado Federal, para debater a Diretriz
Principal do Governo da Presidenta Dilma Rousseff de
“Erradicar a Pobreza Absoluta”: o Programa Brasil sem
Miséria e o Programa Brasil Carinhoso.
Na ocasião estarão presentes como debatedores:
Guy Standing, Co-fundador e Co-presidente de Honra da Basic Income Earth Network (BIEN) e Professor
da Universidade de Bath (Reino Unido); João Saboia,
Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro;
e José Augusto Guarnieri Pereira, Prefeito de Santo
Antonio do Pinhal, no Estado de São Paulo.
A primeira audiência pública ocorreu em 20 de
setembro de 2011 com a presença da Tereza Campello,
Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e da então Secretária Extraordinária de
Erradicação da Pobreza do Ministério, Ana Fonseca.
A terceira, provavelmente, em dezembro de 2012,
se possível com a presença do Professor Philippe Van
Parijs, que estará no Brasil, em 6 e 7 de dezembro próximo, convidado pela USP, e da Professora Lena Lavinas.
Essas audiências decorrem da aprovação do Requerimento nº 3, de 2011-CAE, de iniciativa dos senadores do Partido dos Trabalhadores, prevendo a realização de audiências públicas conjuntas, para debater
as políticas públicas do governo da Presidenta Dilma
Rousseff que visam o combate à fome e erradicação
da Pobreza Absoluta”. Na ocasião, foram listados 20
convidados, dentre os quais os Professores Philippe
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Van Parijs, Guy Standing, Lena Lavinas, Ana Fonseca, Fabio Waltenberg, Marcelo Nery, João Saboia e a
Ministra Tereza Campello.
DISCURSO DA PRESIDENTA DA REPÚBLICA,
DILMA ROUSSEFF, DURANTE CERIMÔNIA DE
ABERTURA PROTOCOLAR DA CONFERÊNCIA
DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RIO+20)
20-6-2012 às 18h05
Rio de Janeiro-RJ, 20 de junho de 2012
Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores chefes de Estado e de Governo,
Excelentíssimo senhor Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas,
Excelentíssimo senhor Nassir Abdulaziz Al-Nasser, presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas,
Senhor Sha Zukang, secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável – Rio+20,
Senhor Michel Temer, vice-presidente da República do Brasil,
Senhores ex-presidentes do Brasil Luiz Inácio
Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, Fernando
Collor de Mello,
Deputado Marco Maia, presidente da Câmara
dos Deputados,
Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal,
Carlos Ayres Britto,
Senhoras e senhores chefes de delegações,
Senhoras e senhores integrantes da delegação
brasileira e participantes da Conferência das Nações
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável – Rio+20,
Senhoras e senhores,
Quero, inicialmente, expressar meu profundo
agradecimento aos chefes de Estado, de governo e
de delegações que honram o Brasil com sua presença nesta bela cidade do Rio de Janeiro. Estendo esse
reconhecimento aos milhares de representantes da
sociedade civil global que nos acompanham nesse
debate da mais alta relevância para o futuro da humanidade. A todos as mais calorosas boas-vindas do
governo e do povo brasileiro.
Somos governantes deste Planeta. Pelas nossas mãos passam decisões políticas que impactam o
crescimento econômico, a inclusão social e a proteção
ambiental. Temos a responsabilidade, perante a História e perante os nossos povos, de fazer da Rio+20
o momento de firmar compromissos para o futuro que
queremos: o compromisso com a vida, com o bem-estar
das pessoas, com o bem-estar de milhões de homens
e mulheres que habitam este Planeta. Compromisso
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que será concretizado com o desenvolvimento sustentável que se pode traduzir em três palavras: crescer,
incluir e proteger.
O desafio da sustentabilidade se apresenta em
razão de uma perspectiva de futuro, mas as tarefas
que ele impõe são do presente. Não tenhamos dúvida:
tempo é o recurso de maior escassez.
Estamos reunidos no Rio de Janeiro para dar
passos audaciosos, para mostra coragem, para assumir responsabilidades. Estamos aqui porque o mundo
demanda mudança.
A Conferência do Rio 1992 estabeleceu um
consenso mundial em torno do desenvolvimento
sustentável e nos deu os princípios sobre os quais
temos de atuar. A afirmação de que os seres humanos estão no centro das preocupações com o
desenvolvimento sustentável colocou a erradicação
da pobreza como requisito indispensável da ação
política. Esse princípio ligou, de forma indissolúvel,
a agenda ambiental à necessidade de realizar reformas estruturais, capazes de incluir as multidões de
homens e mulheres e crianças que viviam e ainda
vivem na pobreza e exclusão.
Acordamos que o bem-estar das gerações presentes não poderia ser construído em detrimento das
gerações futuras e que, para esse fim, a proteção
ambiental deveria ser parte integrante do processo
de desenvolvimento.
Consagrou-se o princípio de que na construção do desenvolvimento sustentável, os Estados têm
responsabilidades comuns, porém, diferenciadas. E
reconheceu-se a necessidade de eliminar padrões
insustentáveis de produção e consumo.
Esses princípios vieram para ficar. Eles iluminaram a ação de muitos governantes e movimentos sociais, mas ainda devem ser incorporados de maneira
efetiva nas decisões políticas e econômicas de todos
os países.
A transferência das indústrias mais poluentes
do Norte para o Sul do mundo colocou as economias
desenvolvida no rumo de uma produção tida como
mais limpa, mas deixou pesada carga e conta sócio-ambiental para os países em desenvolvimento.
A promessa de financiamento do mundo desenvolvido para o mundo em desenvolvimento, com vistas
à adaptação e mitigação, ainda não se materializou nos
níveis prometidos e necessários, apesar do esforço de
algumas nações.
Os compromissos de redução de emissões firmados no âmbito do Protocolo de Kyoto não foram
atingidos.
O princípio fundamental das responsabilidades
comuns, porém diferenciadas, consagrado na Rio92,
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tem sido muitas vezes recusado na prática. Sem ele,
não há consenso possível na construção de um mundo
mais justo e inclusivo, no qual seres humanos possam
estar no centro de nossas preocupações.
Senhoras e senhores chefes de Estado e de
governo,
O Brasil reconhece que há várias conquistas de
1992 que ainda permanecem no papel. Nós, chefes
de Estado e de governo, temos a responsabilidade de
agir para mudar esse quadro.
Resultados novos exigem novas práticas. A crise
financeira e as incertezas que pairam sobre o futuro
da economia mundial dão uma significação especial
à Rio+20. Nesse momento em que nos reunimos, o
mundo atravessa os efeitos da mais grave crise econômica e financeira internacional do pós-Segunda
Guerra Mundial. Estamos importantes economias
com crescimento muito lento, quando não estão em
recessão, e sofrem abalos em suas contas públicas
e em seus sistemas financeiros. Políticas de ajuste
atingem a parte mais frágil da sociedade: os trabalhadores, as mulheres, as crianças, o imigrante, o
aposentado, o desempregado, sobretudo, quando se
tratam de jovens. São modelos de desenvolvimento
que esgotaram sua capacidade de responder aos
desafios contemporâneos.
Nossa experiência nas crises similares, vivida nos
anos 80 e 90 na América Latina, mostra que políticas
indutoras do crescimento e do emprego constituem a
única via segura para a recuperação da economia. É
certo que os países em desenvolvimento passaram a
responder por parcela cada vez mais significativa do
crescimento mundial. Mas nós estamos conscientes
e temos a certeza que a recuperação para ser estável tem de ser global. Em um momento como este, de
incertezas em relação ao futuro da economia internacional, é forte a tentação de tornar absolutos os interesses nacionais. A disposição política para acordos
vinculantes fica muito fragilizada. Não podemos deixar
isso acontecer.
Tenho convicção – e esta Conferência é disto uma
prova – de que é grande nossa vontade de acordar.
Nesta Conferência, uma nova visão de futuro, consolidada em Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis,
que nós nos comprometemos a negociar em áreas de
especial relevância.
Senhoras e senhores,
O Brasil tem procurado fazer a sua parte. Com
democracia, realizamos uma transformação radical no
funcionamento de nossa economia. Temos avançado
com determinação em nosso modelo de desenvolvimento sustentável. Estamos crescendo com inclusão
e justiça social. Mais de 40 milhões de pessoas as-
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cenderam às classes médias e dezenas de milhões
deixaram a pobreza e a miséria. Criamos 18 milhões
de empregos formais e expandimos a renda dos trabalhadores.
Temos mantido uma matriz energética limpa. As
fontes renováveis respondem por 45% de toda energia que consumimos. Estamos crescendo e ampliando
nossas áreas de proteção ambiental. Setenta e cinco
por cento das áreas de proteção criadas no Planeta
desde 2003 estão no Brasil. Estamos produzindo mais
riquezas e reduzindo o desmatamento na Amazônia.
A área desmatada ilegalmente decresceu 77% entre
2004 e 2011. Mais de 80% da cobertura original da
Floresta Amazônica está preservada.
Somos uma potência agrícola que contribui para
alimentar o mundo. Nossa produção aumentou 180%,
enquanto, nesse período, nossa área plantada cresceu
pouco mais de 30%. Fizemos isso com novas tecnologias; fizemos isso com insumos mais eficientes; fizemos
isso com equipamentos mais modernos.
Nas negociações sobre mudança do clima, que
se dão no quadro da Convenção que assinamos no
Rio, em 92, o Brasil teve coragem de aprofundar suas
iniciativas. Em Copenhague, anunciamos, voluntariamente, um ambicioso compromisso nacional, em 2009,
de reduzir entre 36 a 39% do total previsto de emissões até o ano de 2020. Isso nos autoriza a demandar
maiores contribuições dos países desenvolvidos para
o esforço global.
Na Conferência de Durban, contribuímos ativamente para um resultado positivo, que deu novo
vigor à cooperação internacional, definiu o início do
segundo período do Protocolo de Kyoto e lançou as
negociações de um novo acordo, que fortalecerá o
regime internacional a partir de 2020. Sabemos que o
desenvolvimento sustentável é a melhor resposta para
a mudança do clima.
Senhoras e senhores,
Desenvolvimento sustentável implica crescimento da economia, para que se possa distribuir riqueza.
Significa criação de empregos formais e expansão da
renda dos trabalhadores. Significa distribuição de renda para pôr fim à miséria e reduzir a pobreza. Significa
garantir acesso à educação, à saúde, segurança pública e todos os serviços necessários ao bem-estar da
cidadania plena da população. Significa tornar nossas
cidades cada vez mais sustentáveis. Significa reduzir
o desmatamento. Significa usar, de forma sustentável,
nossa biodiversidade e proteger nossos rios e florestas. Significa gerar energia limpa.
Com plena consciência do muito que temos pela
frente, este país, o Brasil, que os recebe hoje, avança com soluções e identidade próprias no campo do
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desenvolvimento sustentável. Vivemos, na América
Latina, na América do Sul, um momento inédito de
consolidação da democracia e de avanços na redução da pobreza e das desigualdades. A região, como
um todo, trilha o caminho da integração física, social
e cultural, e o da proteção ambiental.
Nosso modelo de desenvolvimento não é o único,
mas mostra que é possível avançar para uma sociedade sustentável. Mostra, sobretudo, que a decisão
política de agir pelo desenvolvimento sustentável é
um compromisso inarredável.
Senhoras e senhores,
A tarefa que nos impõe a Rio+20 é desencadear
o movimento de renovação de ideias e de processos, absolutamente necessários para enfrentarmos
os dias difíceis em que hoje vive ampla parte da
humanidade. Sabemos que o custo da inação será
maior que o das medidas necessárias, por mais que
essas provoquem resistências e se revelem politicamente trabalhosas.
Nossa Conferência deve gerar compromissos
firmes para o desenvolvimento sustentável. Temos de
ser ambiciosos. O texto aprovado pelas consultas pré-Conferência representa o consenso entre os diversos
países aqui presentes. É o resultado de grande esforço de conciliação e aproximação de posições para
avançarmos concretamente na direção do futuro que
queremos. Representa, antes de tudo, uma decisão de
não retroceder, de nenhuma forma, nos compromissos
que assumimos em 1992.
Mas não basta manter as conquistas do passado,
temos de construir sobre este legado. Neste sentido,
o texto aprovado consagra avanços importantes e eu
queria, aqui, destacar alguns.
Estamos introduzindo o objetivo de erradicação da pobreza como maior desafio global que o
mundo enfrenta. Pela primeira vez, num documento desse tipo falamos da igualdade racial e da não-discriminação.
Estamos adotando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que darão foco e orientação aos
nossos esforços coletivos.
Criamos um foro de alto nível, no âmbito das
Nações Unidas, de caráter universal, com a finalidade de acompanhar a implementação dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e coordenar os esforços
das Nações Unidas no campo da sustentabilidade.
Fortalecemos o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente, que sai do Rio de Janeiro, da
Rio+20, dotado de melhores condições para exercer
sua importante missão.
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Ampliamos a participação da sociedade civil nos
processos decisórios sobre desenvolvimento sustentável nas Nações Unidas.
Adotamos um programa de dez anos para a promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo
que até então nunca tinham sido adotados.
Reconhecemos a insuficiência do Produto Interno Bruto como critério para medir o desenvolvimento.
E lançamos um programa de trabalho para o desenvolvimento de uma alternativa que leve em conta
tanto critérios sociais como critérios ambientais.
Conclamamos as empresas privadas a integrar
informações de sustentabilidade em seus relatórios
corporativos.
Os oceanos requerem crescente atenção. As
populações de muitos países em desenvolvimento
dependem diretamente de seus recursos. Vamos agir
com urgência para proteger biodiversidade marinha
no alto-mar e os estoques pesqueiros, assim como
combater à poluição e os impactos da mudança do
clima. Isso também foi introduzido no documento pré-Conferência. Senhoras e senhores,
A intensa mobilização em torno dessa Conferência e a participação ativa da sociedade civil já promoveram o engajamento de todos nessa nova agenda.
Um evento dessa grandeza engaja toda uma geração.
Agradeço aos milhares de representantes da sociedade civil global que nos acompanham neste debate
da mais alta relevância para o futuro da humanidade.
Desde já, esta é a maior Conferência das Nações
Unidas em termos de participação da sociedade civil e
dos movimentos sociais. O futuro que queremos não
se construirá por si mesmo. Estamos no limiar de um
novo momento que nos exigirá mais dedicação, mais
determinação, mais responsabilidade. Mudanças profundas de atitudes coletivas, institucionais e individuais. Mas caberá a nós, dirigentes mundiais, chefes de
Estado e de governo, ministros, funcionários, enfim,
aos representantes das nações aqui presentes demonstrarmos capacidade de liderar e de agir. Quando
os olhos, os ouvidos, a alma e os corações do mundo
estão voltados para esta cidade, que eu acredito maravilhosa, nesse momento histórico, temos plena consciência que o futuro das próximas gerações aguardam
as nossas decisões.
Com a energia e a coragem para mudar o dia de
hoje, conquistaremos o direito de esperar algo muito
melhor para o amanhã.
Muito obrigada a todos.
Sejam bem-vindos.

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 22

455

27251

456

27252

Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 22

457

27253

458

27254

Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 22

459

27255

460

27256

Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO 2012

Junho de 2012

JUNHO 2012

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Waldemir Moka deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana
Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Renovamos os cumprimentos pelo seu aniversário,
Senador. E parabéns pelo pronunciamento.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício n°
1.145/2012, do Presidente da Câmara dos Deputa-
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dos, submetendo à apreciação desta Casa o Projeto
de Lei de Conversão n° 15, de 2012, que altera as
Leis n°s 12.409, de 25 de maio de 2011; 11.578, de
26 de novembro de 2007; 11.977, de 7 de julho de
2009; 10.188, de 12 de fevereiro de 2001; 10.150, de
21 de dezembro de 2000; 10.637, de 30 de dezembro de 2002; 9.636, de 15 de maio de 1998; e 6.015,
de 31 de dezembro de 1973 (proveniente da Medida
Provisória nº 561, de 2012).
É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão
nº 15, 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 5 de julho.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão do dia 26
de junho.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra o Senador Waldemir Moka.
Tenho o prazer de passar a Presidência ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, quero
ainda saudar, embora eu já tenha lhe dado os meus
cumprimentos hoje pela manhã, o Senador Eduardo
Suplicy pelo seu aniversário. Agradeço ao Senador
Eduardo Suplicy a sua amizade, o seu companheirismo e o convívio aqui nesta Casa. Parabéns a V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Fora do
microfone.) – Muito obrigado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Senador Mozarildo Cavalcanti, ontem à tarde, estive no
Banco do Brasil, onde fui recebido pelo Vice-Presidente
de Agronegócios da instituição – aliás, um ex-Senador
da República, e tenho certeza de que conviveu com
V. Exª aqui –, o ex-Senador Osmar Dias, profundo conhecedor da agricultura do nosso País. Sem dúvida
nenhuma, era uma das vozes mais avalizadas, a dele
e a do saudoso Senador Jonas Pinheiro. Eu era Deputado e me lembro da atuação do Senador Osmar Dias,
como também do Senador Jonas Pinheiro, sempre
defendendo esse segmento tão importante.
Sr. Presidente, eu fui até lá para apresentar propostas que tratam da redução dos juros agrícolas,
assunto que nós... Aí, tenho aqui de dar o mérito à
Senadora Ana Amélia, que, pelo menos que eu lembre, foi a primeira pessoa que colocou esse assunto
na Comissão de Agricultura...
A Srª Ana Amelia (Bloco/PP – RS. Fora do microfone.) – E o Senador Sérgio Souza.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
O Senador também? Exato: V. Exª e o Senador Sérgio
Souza, do Paraná.
E já venho tratando desse assunto, Senadora,
com o Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro. O Se-
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nador Osmar Dias, paranaense, recebeu as sugestões
com entusiasmo e prometeu encaminhá-las para análise da área técnica do Banco.
Uma das propostas, Senadora Ana Amélia, Senador Presidente Mozarildo Cavalcanti, prevê a redução da taxa de juros para o Plano Safra 2012/2013 de
6,75% para 5% ao ano. Aliás, de alguma forma, sinalizada na nossa audiência pública pelo representante
do Ministério da Fazenda, que lá esteve.
E, para que isso ocorra, os bancos, na minha proposta, teriam a isenção de tributos incidentes sobre as
operações de crédito destinadas ao setor, como o PIS,
a Cofins, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
a chamada CSLL, e o Imposto de Renda.
Aliás, o Governo Federal vem isentando de tributos alguns setores para estimular a produção. E por
que não o agronegócio, responsável pela sustentação
do superávit da balança comercial?
Essa isenção tributária incidiria sobre o spread
bancário, que é a diferença dos juros entre o que o
banco paga aos seus investidores e o que cobra nos
empréstimos das pessoas físicas e jurídicas. E, como
se sabe, o spread bancário é o fator determinante para
a composição dos juros.
Dados da Febraban, Federação Brasileira dos
Bancos, mostram que os impostos correspondem a
26% do spread bancário.
A conta, Sr. Presidente, é bem simples: ao isentar
de tributos as operações sobre o crédito agrícola – e
aí faço um parêntese: de todos os créditos, hoje, que
existem, o valor para o crédito agrícola representa 6%
do total de todos os créditos que são oferecidos à sociedade, aos segmentos produtivos do nosso País –, o
Governo permitirá que os bancos reduzam a margem
de lucro, resultando na queda das taxas do produtor.
Então, essa é a ideia, quer dizer, o Governo diminui o imposto que incide, basicamente, sobre o spread bancário, retirando as contribuições, o Imposto de
Renda, a Cofins, o PIS, e a redução seria repassada
diretamente ao produtor.
A outra proposta prevê igualmente isenção tributária sobre as dívidas consideradas irrecuperáveis.
Essas dívidas, hoje, são colocadas como se fosse uma
perda, são tidas como prejuízo, que poderá representar,
se a proposta for agasalhada, acatada, um facilitador
na recuperação desses créditos.
Essa medida, caso seja colocada em prática, beneficiará o Governo, bancos e produtores. O Governo
perderá por um lado, mas ganhará do outro, pois a dívida renegociada voltará a pagar tributo. Porque essa
dívida, hoje, não rende tributos nem para o banco e
nem para o País.
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E os bancos vão recuperar parte do que jamais
receberiam, ao mesmo tempo em que o produtor terá
uma redução na dívida em pelo menos 30%, dando
liquidez para os débitos, levando o produtor a se tornar adimplente.
Ao deixar o cadastro dos inadimplentes, o agricultor poderá buscar novas fontes para financiar sua
produção. E assim o País seguirá produzindo, gerando
riqueza e emprego no campo e na cidade.
Espero, sinceramente, que o Banco do Brasil e o
Governo avaliem essas propostas com a devida atenção para que os juros do Plano Safra 2012/2013, em
especial, sejam compatíveis com o momento atual da
nossa economia.
Concedo um aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Waldemir Moka, a Comissão de Agricultura, da
qual V. Exª faz parte, é Vice-Presidente, discutiu, na
audiência pública com representantes do Ministério da
Fazenda e do próprio Ministério da Agricultura, essa
questão relacionada a juros. É fundamental, no momento em que há uma redução das taxas de juros, da
taxa básica Selic e também o controle da inflação, que
haja uma redução da taxa de juros praticada já na safra em que teremos o Plano Safra a ser lançado pelo
Ministro Mendes Ribeiro Filho. Tenho certeza, Senador Moka, que quando V. Exª falar com os produtores
em Mato Grosso do Sul, em Chapadão do Sul, que
tive o prazer de conhecer e vi que grande parte saiu
do meu Estado para fazer a riqueza nessa região tão
promissora, eles ficarão muito contentes de estar lhe
acompanhando hoje. Ontem, também, na Rio+20, encontrei o Almir Dalpasquale, da Aprosoja e o Eduardo
Riedel, da Famasul, também empenhados e sabendo
que V. Exª está comprometido com os objetivos de
melhorarmos as condições. É do setor agropecuário
que sai toda a pauta de exportação. O abastecimento
interno no Brasil desse mercado gigantesco é garantido por cada vez melhores safras de arroz, de feijão,
agora abaladas profundamente com a seca no Sul,
na Bahia e em vários Estados do Nordeste. É preciso
ter um olhar muito cuidadoso não só no custo financeiro, mas é preciso melhorar a logística, melhorar as
estradas, melhorar as condições. E há também uma
atenção muito grande dos agricultores, aguardando o
que esta Casa decidirá em relação à segurança jurídica para o Código Florestal. V. Exª, que trabalhou tanto
na Câmara dos Deputados, que está aqui no Senado,
contribuiu enormemente para o entendimento político
do possível no acordo que aprovamos, que foi o melhor que pudemos produzir. V. Exª sabe da relevância
do Código para os produtores brasileiros de qualquer
tamanho, agricultor familiar, médio agricultor, todos.
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Então, essa é a iniciativa de V. Exª. Conversei com
Osmar Dias, que reputo uma das maiores autoridades
especialistas na produção agropecuária. Ele teve um
papel muito relevante no Senado Federal como Senador e, agora, no papel relevante de Vice-Presidente de
Agronegócios do Banco do Brasil, continua fazendo
um bom trabalho. Juntamente com a redução dos juros, precisamos urgentemente trabalhar com o seguro de renda para a agricultura, para que, na hora de
um insucesso, o agricultor possa estar protegido com
um seguro de renda, porque hoje só tem Proagro. E o
Proagro, sabe-se, é um seguro de financiamento que
interessa mais para o banco do que propriamente para
o produtor. Cumprimento-o, Senador Moka, continue
nessa luta. Conte com nosso apoio.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia. Quero incorporar
o aparte de V. Exª ao meu pronunciamento.
Sr. Presidente, realmente, essa questão dos juros
é apenas uma parte. Nós precisamos da infraestrutura,
tão necessária, precisamos votar agora essa medida
provisória. Há um grande entendimento entre o Senado
e a Câmara. Acho que é fundamental.
Ainda nesta terça-feira, fui a um almoço da Frente
Parlamentar da Agricultura, quando estivemos reunidos com os Srs. Deputados Federais, no sentido de
fazermos um texto que será votado naquela Comissão
Mista e que represente um consenso entre o que pensa
a Câmara dos Deputados e o Senado. Tenho comigo
que, aqui no Senado, o Senador Luiz Henrique, o Senador Jorge Viana, todos nós fizemos o melhor. É claro
que a Câmara tem legitimidade para modificar o texto. Ocorre que a Presidente vetou e, em cima do veto,
vem uma medida provisória. Agora, ao analisarmos a
medida provisória, temos de achar um texto que consiga representar pelo menos a média da opinião dos
Srs. Deputados e, aqui, das Srªs e dos Srs. Senadores.
Mas quero encerrar este meu pronunciamento
dizendo, Senadora Ana Amélia e Presidente Mozarildo Cavalcanti, que fui em busca do ex-Senador Osmar Dias exatamente porque tenho a compreensão
de que esse tipo de proposta deverá vir do Executivo.
E como o Banco do Brasil, sobretudo esse segmento
do agronegócio, será ouvido quando da formulação
do Plano Safra, não tenho a menor dúvida de que
não há ninguém melhor do que o ex-Senador Osmar
Dias para influenciar nessa discussão e, quem sabe,
fazer com que a nossa proposta seja, de alguma forma, aproveitada.
Mas insisto: o crédito rural representa 6% apenas de todo o crédito oferecido à sociedade brasileira.
Então, acho que reduzir o imposto em cima desse cré-
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dito pode beneficiar diretamente esse segmento com
a redução dos juros.
Sr. Presidente, muito obrigado pela atenção.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra pela ordem, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, permita que eu faça um registro adicional ao meu
pronunciamento.
Na Conferência Rio+20, uma das atividades mais
relevantes das quais participei aconteceu no dia 19,
das 13h às 14h30, na hora do almoço, portanto, na
Avenida Almirante Barroso, na Cinelândia. Cerca de
duzentas pessoas e representantes de mais de trinta
países participaram da manifestação pela taxação das
transações financeiras, algo que ficou conhecido também como a taxa James Tobin, em função da sugestão
feita em 1972 pelo prêmio Nobel de Economia James
Tobin, que, segundo ele próprio diz, inspirou-se em
John Maynard Keynes, no capítulo 12 de sua Teoria
Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, segundo o
qual, para minimizar os movimentos especulativos nos
mercados de capitais, dever-se-ia instituir uma taxa,
algo que James Tobin aperfeiçoou em sua proposição.
Diz ele que essa taxa poderia ser algo como
0,25% ou 0,2% apenas e que seria colocada como
uma espécie de areia, para dificultar os movimentos
especulativos que às vezes acontecem por aqueles
que realizam investimentos em busca de taxas de juros
mais rentáveis nos países, para que justamente não
houvesse movimentos desestabilizadores.
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Inúmeras entidades sindicais participaram: a Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical, o Sindicato dos Bancários, a Federação dos Bancários. O
Sr. Jocélio Drummond foi um dos organizadores da
proposta da Taxa Tobin, também denominada “Uma
Taxa Robin Hood, por um movimento sustentável”.
Ou seja, esse foi um ato realizado por diversas
instituições, tais como a Oxfam, a Federação dos Bancários, o PSI, os bancários do Rio de Janeiro, a Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, a
Gestos, a Ituc–CSI, a IGB, a National Nurses United,
a Contraf, a Cidse.
Ali, o Sr. Jocélio Drummond, um dos organizadores, pediu que eu fizesse um pronunciamento, e, então,
colocando o boné de Robin Hood, eu o fiz.
Muitos ali vestiram a camiseta da campanha
“Uma Taxa Robin Hood, por um mundo sustentável”,
que esperamos seja considerada por diversos Chefes
de Estado.
Gostaria de dizer que o próprio Presidente Hollande, da França, manifestou sua disposição para a criação de uma taxa sobre as grandes fortunas e, possivelmente, uma taxa sobre as transações financeiras,
inclusive para a formação de um fundo que possa ter
como objetivo a erradicação da pobreza absoluta. Quem
sabe um dia tenhamos um fundo mundial, um fundo no
Planeta Terra, para se garantir uma renda básica de
cidadania para todos os habitantes do Planeta Terra!
Assim, teremos a realização de um sonho de Robin
Hood, Presidente Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/PTB – RR) – Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 30
minutos.)
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Ata da 110ª Sessão, Não Deliberativa
em 25 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª. Ana Amélia, dos Srs. Cyro Miranda,
Anibal Diniz e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 5 minutos e encerra-se às 19 horas e 17 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos nesta segunda-feira, 25 de junho de 2012.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 43, de
21 de junho de 2012, do Ministro de Estado das Comunicações, em resposta ao Requerimento nº 178,
de 2012, de informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
Cópia do Ofício foi encaminhada à Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício do
Advogado-Geral da União:
– Nº 96, de 21 de junho de 2012, em resposta ao Requerimento nº 155, de 2012, de informações, de
autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência recebeu do Supremo Tribunal Federal
os Ofícios nºs 329 e 331, de 2012, que comunicam
decisão proferida nos autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.568 e 2.556, respectivamente,
e encaminham as certidões de julgamento.
São os seguintes os Ofícios:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 212, DE 2012
Altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para incluir os remineralizadores como uma categoria de insumo destinado à agricultura e dá outras providencias.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º A Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de
1980, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º A inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos,
inoculantes, estimulantes, biofertilizantes ou
remineralizadores, destinados à agricultura, serão regidos pelas disposições desta Lei.” (NR)
“Art. 3º ..................................................
..............................................................
e) remineralizadores, material de origem
mineral que tenha sofrido apenas processo de
moagem mecânica e que altere os índices de
fertilidade do solo por meio da adição de macro e micronutrientes para as plantas.” (NR)
“Art. 4º As pessoas físicas ou jurídicas
que produzam ou comercializem fertilizantes,
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corretivos, inoculantes, estimulantes, biofertilizantes ou remineralizadores ficam obrigadas a
promover o seu registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme
dispuser o regulamento.
..............................................................
..................................................... ”(NR)
Art 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Na última década o Brasil tornou-se um País importante no cenário global e destacou-se por liderar
discussões relativas ao comércio e à política internacional. Tal credencial e, em especial nos processos de
mediação de conflitos de diversas naturezas, facilitou
a construção do perfil do país como um importante
“player”, fortalecido, também, pela formação do bloco
das nações emergentes composto por Brasil, Rússia,
Índia e China (BRIC). Internamente, também houve
alterações significativas por meio de diversas iniciativas que favoreceram a geração de empregos e a
melhoria de renda.
Entretanto, em alguns setores o Brasil ainda está
vulnerável. Dentre as principais fragilidades destaca-se
a dependência na importação de insumos que compõem as formulações dos fertilizantes solúveis (NPK),
considerados indispensáveis para garantir a oferta de
nutrientes para o solo e, por conseguinte, para das culturas agrícolas. Tal fragilidade representa uma ameaça
à segurança alimentar de nossa população.
Dados do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) informam que o Brasil é o
quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo,
mas participa com apenas 2% da produção mundial,
configurando-se, portanto, como um grande importador de insumos agrícolas. Os Estados Unidos, China
e Índia juntos consomem cerca de 12% de toda a produção global.
Nos últimos anos, pequenas variações têm ocorrido na importação de tais produtos, mas de modo
geral, estas ficam em torno dos 70% do que se consome no País. Os dados históricos dos últimos cinco
anos mostram que, na média, os principais produtos
necessários a composição das formulações (NPK)
permanecem em patamares de importação estáveis
(Nitrogênio com cerca de 75%; Fósforo em torno de
51% e o Potássio com 91%).
Para o ano de 2011, os dados preliminares da
Associação Nacional para a Difusão de Adubos –
ANDA mostram que a maior parte dos fertilizantes
comercializados no Brasil é oriunda de outros países.
A Rússia é a principal origem das importações de ni-
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trogênio e fósforo. O principal fornecedor de potássio
são os Estados Unidos da América, seguido do Canadá. Segundo esses mesmos dados, o volume de
importação deverá chegar à cerca de 19 milhões de
toneladas, com um aumento de 32% em 2011, quando
comparados aos resultados de 2010. Por outro lado,
a produção doméstica cresceu modestamente no período. Passou de 8,6 milhões de toneladas, em 2010,
para 9,0 milhões de toneladas, com um aumento de
apenas 4,04% no período.
Tais dados mostram que o Brasil, apesar de ser
um dos maiores produtores de alimentos e “commodities”, é extremamente dependente da importação
das matérias primas, essenciais para as formulações
NPK, de modo a viabilizar e assegurar os altos patamares de produção agrícola verificados nos últimos
anos. Este fato coloca em risco a soberania do País,
no que se refere a um dos setores mais importantes
da economia brasileira.
Para minimizar esse perfil de dependência externa, o presente Projeto de Lei, de minha autoria, sugere o uso de matérias primas alternativas, disponíveis
no Brasil. Trata-se do uso de rochas moídas, ricas em
macro e micronutrientes para alterar positivamente os
índices de fertilidade dos solos brasileiros, conforme
os pressupostos da tecnologia da Rochagem.
Tais materiais, denominados agrominerais, facilitam a remineralização dos solos, o que viabiliza seu
rejuvenescimento por meio da adição de uma vasta
quantidade de macro e micronutrientes (P, K, Ca, Mg,
S Mo, V, Zn, Ni, etc), que foram perdidos pelos solos
ao longo dos processos intempéricos (relativos às intempéries) ou antrópicos (pela ação do homem) (Leonardos et al, 1976, e Theodoro, 2000 e van Straaten,
2007). As rochas aptas a este fim possuem em seus
constituintes minerais capazes de alterar os índices
de fertilidade dos solos, já que são fontes primarias e
naturais dos principais nutrientes.
Os Remineralizadores de solos (ou agrominerais)
podem ser entendidos como um tipo de produto natural, derivado de vários tipos de rochas. Para seu uso,
é necessário que o mesmo não tenha sofrido qualquer
tratamento químico e que contenha minerais capazes
de fornecer aos solos nutrientes,tais como fósforo, potássio, cálcio ou magnésio, além de elementos menores
(ferro, zinco, cobre, cobalto, iodo, boro, selênio, molibdênio, flúor, silício, níquel, cromo, estanho, vanádio,
etc) considerados benéficos ao desenvolvimento das
plantas, de forma rejuvenescê-lo e promover a melhoria das propriedades físico-químicas e da fertilidade.
Podem ser assim subdivididos:
a) Remineralizadores simples: produto oriundo
de um único tipo de rocha moída que contenha no mí-
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nimo um e no máximo três macronutrientes derivados
de minerais silicáticos ou carbonáticos essenciais ao
desenvolvimento das plantas, além de micronutrientes,
tais como ferro, silício, boro, cobre, iodo,
b) Remineralizadores compostos: produto oriundo
da mistura de diferentes tipos de rochas moídas que
contenham mais de dois macroelementos derivados
de minerais silicáticos ou carbonáticos, essenciais ao
desenvolvimento das plantas, além de minerais que
contenham em suas composições químicas micronutrientes tais como ferro, silício, boro, cobre, iodo,
manganês, enxofre, flúor, vanádio, cromo, molibdênio,
zinco, cobalto, selênio, entre outros;
c) Remineralizadores organominerais: produto
resultante da mistura física ou da combinação de rocha moída, que contenha minerais ricos em macro e
micronutrientes, com compostos orgânicos animais
ou vegetais;
Por tais características, os remineralizadores ou
agrominerais podem ser entendidos como uma espécie
de banco de nutrientes, já que as plantas se apropriam
dos nutrientes, na medida da necessidade do seu desenvolvimento. Pode-se dizer que este insumo (disponível
em quase todo território brasileiro) configura-se como um
fertilizante inteligente, pois fornece somente a quantidade
demandada pelas plantas. Além disto, e tão importante
quanto servir de fonte de nutrientes, os remineralizadores (agrominerais) não oferecem ricos de contaminação
do solo e dos corpos hídricos pelo excesso de oferta, tal
como vem ocorrendo com as formulações NPK.
Além disto, o Brasil, um grande exportador de “commodities” e alimentos, é também um grande produtor
mineral, já que é detentor de uma grande geodiversidade, indicando desta forma uma imensa disponibilidade
de materiais aptos a rochagem. Vários tipos de rochas
(materiais geológicos) podem ser utilizadas, entre as
quais podemos citar: basaltos, kamafugitos, carbonatitos,
fonolitos, alguns tipos de granitos, serpentinitos, xistos,
filitos, margas, fosfatos e os sedimentos retidos em reservatórios e de várzeas, entre outras. Essas rochas são
normalmente compostas por minerais tais como olivinas,
piroxênios, anfibólios, feldspatos, micas e apatitas que
são quimicamente formados por compostos carbonáticos ou silicatos de potássio, fósforo, cálcio, magnésio
e uma ampla gama de microelementos.
Soma-se o fato de o Brasil possuir um importante
parque mineral, com inúmeras sítios minerações e pedreiras, favorecendo o uso de materiais que resultam do
processo de extração, atualmente considerados como
rejeitos ou subprodutos. O uso desses materiais (desde que assegurado o seu potencial e segurança) pode
viabilizar a interação entre o setor mineral e agrícola,
já que um produz material atualmente descartado e o
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outro demanda materiais para potencializar a produção agrícola. A formação de Arranjos Produtivos Locais múltiplos pode se configurar como uma alternativa
interessante para resolver o problema do excesso de
material armazenado e a necessidade de novas fontes
de insumos para a agricultura.
A comprovação da eficácia dos remineralizadores
para uso agrícola vem sendo conduzida no Brasil por
várias instituições de pesquisa, entre as quais temos
Universidades, EMBRAPA e Petrobras. Os resultados
destes estudos mostram que além de produtividades
compatíveis, os testes a campo e em casa de vegetação com os remineralizadores (agrominerais) apresentam ótimos indicadores, entre os quais se destacam: (i)
melhor rendimento para culturas de ciclo longo, como
a cana-de-açúcar e mandioca; (ii) redução dos efeitos
dos veranicos, em função da manutenção da umidade
natural, devido a retenção de água pelas argilas presentes nesse tipo de material e, mais importante (iii) os
custos de aquisição e aplicação dos remineralizadores
são cerca de 70% menores quando comparados aos
gastos demandados para realizar a adubação convencional (iv) por ser um material de solubilidade mais
lenta, o seu efeito pode se estender por até quatro ou
cinco anos seguidos, devido ao efeito da liberação lenta dos nutrientes. Por fim, mas não menos importante,
(v) os agrominerais são matérias-primas disponíveis
em várias partes do País.
Para tornar esta proposta factível, é necessário
que a Lei no 6.894, de 16 de dezembro de 1980, que
dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção
e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes
ou biofertilizantes destinados à agricultura, e dá outras providências, seja alterada de forma a incluir essa
nova categoria de insumo entre aqueles passiveis de
licença por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Diante do exposto, apresento este Projeto de Lei
do Senado, como forma de contribuir com a diminuição
da dependência externa do Brasil com a importação de
produtos utilizados para manter as altas taxas de produtividade agrícola do País. – Senador Rodrigo Rollemberg.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.894, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a inspeção e fiscalização
da produção e do comércio de fertilizantes,
corretivos, inoculantes, estimulantes ou
biofertilizantes, destinados à agricultura,
e dá outras providências
....................................................................................
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Art. 1º A inspeção e fiscalização da produção e
do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, destinados à agricultura,
serão regidos pelas disposições desta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 6.934, de 1981)
....................................................................................
Art 3º Para efeitos desta Lei, considera-se:
a) fertilizante, a substância mineral ou orgânica,
natural ou sintética, fornecedora de um ou mais nutrientes vegetais;
b) corretivo, o material apto a corrigir uma ou
mais características desfavoráveis do solo;
c) inoculante, a substância que contenha microorganismos com a atuação favorável ao desenvolvimento
vegetal. (Redação dada pela Lei nº 6.934, de 1981)
d) estimulante ou biofertilizante, o produto que
contenha princípio ativo apto a melhorar, direta ou indiretamente, o desenvolvimento das plantas.
Art 4º As pessoas físicas ou jurídicas que produzam ou comercializem fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes ficam obrigadas
a promover o seu registro no Ministério da Agricultura,
conforme dispuser o regulamento.
§ 1º (VETADO).
§ 2º Os produtos a que se refere este artigo
deverão ser igualmente registrados no Ministério da
Agricultura.
3º Para a obtenção dos registros a que se refere
este artigo, quando se tratar de atividade de produção
industrial, será exigida a assistência técnica permanente
de profissional habilitado, com a conseqüente responsabilidade funcional. (Incluído pela Lei nº 6.934, de 1981)
....................................................................................
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Altera o artigo 2º da Lei nº 12.619, de 30
de abril de 2012, para determinar o controle
da jornada de trabalho e tempo de direção do
motorista profissional pelo empregador, por
meios eletrônicos, na forma que especifica.

gador, mediante meios eletrônicos idôneos instalados nos veículos, na forma do regulamento.
§ 1º O registro eletrônico da jornada de
trabalho e do tempo de direção deverá atender
aos seguintes requisitos:
I – não permitir alterações ou apagamento dos dados armazenados na memória
do equipamento;
II – ser inviolável;
III – não possuir funcionalidades que
permitam restringir as marcações de ponto;
IV – não possuir funcionalidades que
permitam registros automáticos de ponto; e
V – possuir identificação gravada de forma indelével na sua estrutura externa, contendo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) e nome do fabricante, marca, modelo
e número de fabricação.
§ 2º O registro da jornada de trabalho e
do tempo de direção não deve permitir qualquer ação que desvirtue os fins legais a que
se destina, tais como:
I – restrições de horário à marcação do
ponto;
II – marcação automática do ponto, utilizando-se horários predeterminados ou o horário contratual;
III – exigência, por parte do sistema, de autorização prévia para marcação de sobrejornada; e
IV – existência de qualquer dispositivo
que permita a alteração dos dados registrados
pelo empregado.
§ 3º O fabricante dos equipamentos de
registro de jornada de trabalho e tempo de direção deverá se cadastrar junto ao Ministério
do Trabalho e Emprego, e solicitar o registro
de cada um que produzir.
§ 4º Toda a documentação técnica do circuito eletrônico, bem como os arquivos fontes
dos programas residentes no equipamento,
deverão estar à disposição do Ministério do
Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho, quando solicitada.
.................................................... ” (NR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 12.619, de 30 de abril
de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação, nomeando-se o atual parágrafo único como § 5º:

Art. 2 º O artigo 67-C da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997 – Código Brasileiro de Trânsito –
passa a vigorar com a seguinte redação, nomeando-se o atual parágrafo único como § 1º:

“Art. 2º ..................................................
..............................................................
V – jornada de trabalho e tempo de direção
controlados de maneira fidedigna pelo empre-

“Art. 67-C. .............................................
..............................................................
§ 2º Para os efeitos do disposto neste artigo
equipara-se ao motorista profissional o Transpor-

(À Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária – decisão terminativa.)
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tador Autônomo de Carga – TAC, de que trata a
Lei 11.442, de 5 de janeiro de 2007.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
No Brasil há 2,3 milhões de caminhões registrados. Em 2011, segundo a Polícia Rodoviária Federal,
66.576 ocorrências (de um total de 192.188) envolveram
veículos de carga, com 9.621 feridos e 1.222 mortos.
Para a Associação Brasileira de Medicina de
Tráfego (ABRAMET), do total de acidentes em que
há a participação de veículos de carga, 93% são provocados pelos próprios motoristas. Somente 7% têm
como causas a má conservação das rodovias, a falta
de sinalização, problemas mecânicos ou a responsabilidade de outros condutores.
Segundo, ainda, a ABRAMET, a jornada excessiva
dos caminhoneiros e as condições precárias de trabalho contribuem para o aumento no número de acidentes
nas rodovias. Segundo levantamento dessa instituição,
é também causa dos acidentes o uso de anfetaminas,
cocaína e de maconha – os chamados rebites –, solução encontrada pelos caminhoneiros para permanece
acordados e trabalhar por mais horas seguidas.
De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAM), 71% dos caminhoneiros dirigem
mais de 13 horas seguidas sem intervalos de repouso.
Para 30% destes, a jornada sem descanso é superior
a 16 horas. O estudo revela ainda que alguns condutores chegam a viajar mais de 24 horas com apenas 15
minutos de intervalo, realidade que acompanha tanto
motoristas autônomos, quanto empregados.
Diante desse preocupante cenário, o Congresso
Nacional aprovou medida (Lei nº 12.619, de 30 de abril
de 2012) visando reverter esse quadro.
A despeito desse diploma legal conter importante
contribuição para a paz nas estradas, acreditamos que
o diploma legal ainda carece de aperfeiçoamento no que
tange ao controle da jornada de trabalho e do tempo de
direção do motorista profissional, eis que ele permite seu
controle pelo empregador por meio de instrumentos (anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho
externo), que julgamos obsoletos e de pouca efetividade.
Quando se trata de poupar vidas, não se pode recorrer a meias medidas. Por isso, estamos propondo alteração no artigo 2º da Lei nº 12.619, de 2012, para determinar que o controle, pelo empregador, deverá efetivar-se
somente mediante meio eletrônico instalado no veículo.
Preocupamo-nos, ainda, em estabelecer parâmetros para impedir a manipulação dos dados referentes
aos registros de horário de trabalho, além de coibir
restrições e bloqueios às marcações de ponto. Não
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que isso seja permitido pela novel legislação, mas, a
permanecer como está a norma, podem ocorrer irregularidades na conduta de algumas empresas.
Com o gerenciamento eletrônico das marcações do
ponto e do tempo de direção proposto, pretende-se coibir a
manipulação das informações, pois essa prática prejudica o
correto pagamento de horas extraordinárias dos empregados, impactando negativamente na arrecadação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e da contribuição previdenciária sobre esses valores remuneratórios.
Nesse contexto, não resta dúvida sobre a necessidade de criação de um mecanismo de captação eletrônica dos registros de horário de trabalho e do tempo de
direção, que garanta a plena inviolabilidade dos dados
relativos à jornada de trabalho do motorista profissional.
Ao par desses aspectos, julgamos também necessário submeter o motorista autônomo, denominado
Transportador Autônomo de Carga – TAC pela Lei nº
11.442, de 5 de janeiro de 2007, ao controle do tempo
de direção nos mesmos moldes que o motorista profissional empregado é tratado pela Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997 – Código Brasileiro de Trânsito.
Não faz sentido submeter categorias semelhantes de
motoristas a regras diferentes, principalmente quando
se sabe que 71% dos caminhoneiros dirigem mais de
13 horas seguidas sem parar para descanso.
O projeto de lei que, ora, apresentamos, além de
fomentar a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias, com a valorização da vida humana e o investimento e bem-estar, segurança e conforto do cidadão
brasileiro, é também um instrumento capaz de diminuir
o custo Brasil, já que grande parte da produção do país
é escoada em caminhões, no transporte rodoviário.
Por essas razões, diante do indiscutível alcance
social desta iniciativa, esperamos contar com o apoio
irrestrito de todos os membros desta Casa para a aprovação desta proposição. – Senadora Angela Portela.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.619, DE 30 DE ABRIL DE 2012
Mensagem de veto (Vigência)
Dispõe sobre o exercício da profissão
de motorista; altera a Consolidação das Leis
do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis
nos 9.503, de 23 de setembro de 1997, 10.233,
de 5 de junho de 2001, 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e 12.023, de 27 de agosto
de 2009, para regular e disciplinar a jornada
de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional; e dá outras providências.
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A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as condições e qualificações
profissionais estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. Integram a categoria profissional de que trata esta Lei os motoristas profissionais
de veículos automotores cuja condução exija formação profissional e que exerçam a atividade mediante
vínculo empregatício, nas seguintes atividades ou categorias econômicas:
I – transporte rodoviário de passageiros;
II – transporte rodoviário de cargas;
III – (VETADO);
IV – (VETADO).
Art. 2o São direitos dos motoristas profissionais,
além daqueles previstos no Capítulo II do Título II e
no Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal:
I – ter acesso gratuito a programas de formação
e aperfeiçoamento profissional, em cooperação com
o poder público;
II – contar, por intermédio do Sistema Único de
Saúde – SUS, com atendimento profilático, terapêutico e
reabilitador, especialmente em relação às enfermidades
que mais os acometam, consoante levantamento oficial,
respeitado o disposto no art. 162 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943;
III – não responder perante o empregador por
prejuízo patrimonial decorrente da ação de terceiro,
ressalvado o dolo ou a desídia do motorista, nesses
casos mediante comprovação, no cumprimento de
suas funções;
IV – receber proteção do Estado contra ações
criminosas que lhes sejam dirigidas no efetivo exercício da profissão;
V – jornada de trabalho e tempo de direção controlados de maneira fidedigna pelo empregador, que
poderá valer-se de anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, nos termos do § 3º
do art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943, ou de meios eletrônicos idôneos instalados nos
veículos, a critério do empregador.
Parágrafo único. Aos profissionais motoristas empregados referidos nesta Lei é assegurado o benefício
de seguro obrigatório, custeado pelo empregador, destinado à cobertura dos riscos pessoais inerentes às suas
atividades, no valor mínimo correspondente a 10 (dez)
vezes o piso salarial de sua categoria ou em valor superior fixado em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
....................................................................................
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
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Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias
terrestres do território nacional, abertas à circulação,
rege-se por este Código.
....................................................................................
“CAPÍTULO III-A
Introduzido pela LEI
Nº 12.619, DE 30 DE ABRIL DE 2012.
Da Condução de Veículos por Motoristas
Profissionais
Art. 67-A. É vedado ao motorista profissional, no
exercício de sua profissão e na condução de veículo
mencionado no inciso II do art. 105 deste Código, dirigir
por mais de 4 (quatro) horas ininterruptas.
§ 1o Será observado intervalo mínimo de 30 (trinta)
minutos para descanso a cada 4 (quatro) horas ininterruptas na condução de veículo referido no caput, sendo
facultado o fracionamento do tempo de direção e do
intervalo de descanso, desde que não completadas
4 (quatro) horas contínuas no exercício da condução.
§ 2o Em situações excepcionais de inobservância
justificada do tempo de direção estabelecido no caput
e desde que não comprometa a segurança rodoviária, o tempo de direção poderá ser prorrogado por até
1 (uma) hora, de modo a permitir que o condutor, o
veículo e sua carga cheguem a lugar que ofereça a
segurança e o atendimento demandados.
§ 3o O condutor é obrigado a, dentro do período de
24 (vinte e quatro) horas, observar um intervalo de, no
mínimo, 11 (onze) horas de descanso, podendo ser fracionado em 9 (nove) horas mais 2 (duas), no mesmo dia.
§ 4o Entende-se como tempo de direção ou de condução de veículo apenas o período em que o condutor
estiver efetivamente ao volante de um veículo em curso
entre a origem e o seu destino, respeitado o disposto no
§ 1o, sendo-lhe facultado descansar no interior do próprio
veículo, desde que este seja dotado de locais apropriados para a natureza e a duração do descanso exigido.
§ 5o O condutor somente iniciará viagem com
duração maior que 1 (um) dia, isto é, 24 (vinte e quatro) horas após o cumprimento integral do intervalo de
descanso previsto no § 3o.
§ 6o Entende-se como início de viagem, para os
fins do disposto no § 5o, a partida do condutor logo
após o carregamento do veículo, considerando-se
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como continuação da viagem as partidas nos dias
subsequentes até o destino.
§ 7o Nenhum transportador de cargas ou de passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de transporte
multimodal de cargas ou agente de cargas permitirá
ou ordenará a qualquer motorista a seu serviço, ainda
que subcontratado, que conduza veículo referido no
caput sem a observância do disposto no § 5o.
§ 8o (VETADO).
Art 67-B. (VETADO).
Art. 67-C. O motorista profissional na condição
de condutor é responsável por controlar o tempo de
condução estipulado no art. 67-A, com vistas na sua
estrita observância.
Parágrafo único. O condutor do veículo responderá
pela não observância dos períodos de descanso estabelecidos no art. 67-A, ficando sujeito às penalidades
daí decorrentes, previstas neste Código.
Art. 67-D. (VETADO).”
Art. 6o A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
– Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 145. ...........................................................
Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso IV independe da observância
do disposto no inciso III.” (NR)
“Art. 230. ...........................................................
....................................................................................
XXIII – em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67-A, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para
descanso, quando se tratar de veículo de transporte
de carga ou de passageiros:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – retenção do veículo para
cumprimento do tempo de descanso aplicável;
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 214, DE 2012
Institui Política de Desenvolvimento
Sustentável do Cerrado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui Política de Desenvolvimento
Sustentável do Cerrado, com vistas à proteção da dignidade humana e à promoção do crescimento econômico com responsabilidade ambiental e justiça social.
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Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, o bioma
Cerrado terá seus limites fixados no mapa de vegetação do Brasil elaborado pelo órgão federal competente.
Art. 2º Na proteção e no uso dos recursos ambientais do bioma Cerrado serão observados os princípios
da prevenção, da precaução, do usuário-pagador, do
provedor-recebedor, da participação social, do respeito
ao direito de propriedade e à função socioambiental
da propriedade, da transparência das informações e
atos, da celeridade procedimental e da gratuidade dos
serviços administrativos prestados ao pequeno produtor rural e às populações tradicionais.
Art. 3º A proteção e o uso dos recursos ambientais do bioma Cerrado garantirão:
I – a manutenção e a recuperação da biodiversidade,
vegetação, fauna e regime hídrico para as presentes e futuras gerações;
II – o estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de
manejo sustentável da vegetação e à sensibilização pública sobre a necessidade de recuperação
e manutenção dos ecossistemas;
III – o fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do equilíbrio ecológico;
IV – o disciplinamento da ocupação rural e urbana,
de forma a harmonizar o crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico e
a promoção da justiça social.
Art. 4º A Política de Desenvolvimento Sustentável
do Cerrado tem como fundamentos:
I – o desenvolvimento sustentável como mecanismo
de compatibilização das atividades produtivas
com a proteção do meio ambiente e a promoção
da justiça social;
II – a interdependência entre a condução das atividades econômicas, a proteção ambiental e a
manutenção da cultura dos povos do Cerrado;
III – a necessidade de consolidação de uma visão regional compartilhada sobre as potencialidades e
oportunidades, bem como sobre os problemas e
soluções existentes no Cerrado;
IV – o planejamento regional baseado em visão
compartilhada sobre a realidade do bioma;
V – a recuperação ambiental ou aproveitamento econômico das áreas degradadas, como forma de
minimizar a ocupação de áreas com vegetação
nativa;
VI – a proteção dos corpos d’água e das áreas de
recarga hídrica como meio de preservar a contribuição do Cerrado para a disponibilidade de
água no País;
VII – a conservação da biomassa aérea e radicular
da vegetação do Cerrado;
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VIII – o reconhecimento da heterogeneidade do processo de ocupação territorial no bioma;
IX – a gestão integrada das áreas urbanas e rurais;
X – a valorização da cultura das comunidades tradicionais e dos povos indígenas do Cerrado;
XI – a participação social informada;
XII – a atuação articulada da União, dos Estados e
dos Municípios na formulação e implementação
de políticas públicas voltadas para a promoção
do desenvolvimento sustentável no Cerrado;
XIII – a interação entre o poder público e os organismos multilaterais internacionais e organizações
não governamentais para a promoção do desenvolvimento sustentável no Cerrado.
Art. 5º São diretrizes da Política de Desenvolvimento Sustentável do Cerrado:
I – o aprofundamento de pesquisas científicas a respeito das potencialidades e oportunidades, bem
como dos problemas e soluções existentes no
Cerrado;
II – a valorização dos produtos do cerrado e o fortalecimento da cadeia produtiva desses produtos,
para aumentar seu valor agregado, com vistas aos
mercados local, regional, nacional e internacional;
III – a internalização dos custos ambientais aos custos de produção;
IV – a recuperação dos passivos ambiental e social
e a ocupação prioritária de áreas degradadas;
V – a adoção de práticas e sistemas de produção
sustentáveis, em todos os setores da atividade
econômica;
VI – a observância de critérios socioambientais na
concepção e na realização de investimentos em
infraestrutura;
VII – a ampliação gradativa do emprego de técnicas
sustentáveis na agricultura familiar e empresarial, como a integração lavoura-pecuária, o manejo adequado de fertilizantes e o plantio direto,
entre outras;
VIII – a substituição gradual das queimadas por soluções tecnológicas mais avançadas e ambientalmente corretas como modo de preparação
da terra;
IX – o uso exclusivo de carvão vegetal oriundo florestas plantadas para este fim;
X – o fortalecimento institucional dos órgãos e entidades envolvidas na formulação e implementação
de políticas públicas voltadas para a promoção
do desenvolvimento sustentável no Cerrado;
XI – a formulação e implementação de políticas públicas voltadas especificamente para a zona de
fronteira agrícola, com o objetivo de ampliar a
presença do Estado.
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Art. 6º A Política de Desenvolvimento Sustentável
do Cerrado tem por objetivos:
I – promover o desenvolvimento sustentável no bioma, como mecanismo de compatibilização das
atividades produtivas com a proteção do meio
ambiente e a promoção da justiça social;
II – garantir o exercício de atividades econômicas
sustentáveis;
III – manter as diversidades social e ambiental e os
processos ecológicos essenciais no Cerrado e
nas áreas de transição para outros biomas;
IV – garantir a conservação e o uso sustentável da
biodiversidade do bioma;
V – contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais;
VI – promover a otimização dos processos de irrigação, com redução significativa do consumo e do
desperdício de água;
VII – possibilitar a ampliação da área destinada à
criação de unidades de conservação da natureza, tanto de proteção integral como de uso
sustentável;
VIII – contribuir para a regularização fundiária das
unidades de conservação, das terras indígenas
e das áreas de remanescentes de quilombos;
IX – estimular o turismo ecológico e rural;
X – incentivar a criação de instrumentos de gestão
integrada do território no campo e nas cidades.
Art. 7º São instrumentos da Política de Desenvolvimento Sustentável do Cerrado:
I – os planos de ordenamento territorial e os zoneamentos agrícola e ecológico-econômico;
II – mecanismos de controle e eliminação de queimadas e incêndios florestais;
III – o sistema de monitoramento por satélite do desmatamento;
IV – o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza – SNUC e a Reserva da Biosfera
do Cerrado;
V – o Cadastro ambiental rural – CAR e os Programas
de Regularização Ambiental – PRA;
VI – a capacitação de agricultores e trabalhadores
rurais na conservação e uso sustentável da biodiversidade e dos recursos hídricos;
VII – a capacitação de agentes comunitários de proteção do cerrado;
VIII – programas de assistência técnica e extensão
rural;
IX – programas de estímulo à implantação de corredores ecológicos voluntários;
X – metas ou compromissos voluntários de redução
das emissões de gases de efeito estufa;
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XI – metas quantitativas referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, ou outro índice
que considere aspectos econômicos, ambientais
e sociais do desenvolvimento;
XII – incentivos econômicos às atividades sustentáveis, como incentivos fiscais, linhas de crédito
especiais e pagamento por serviços ambientais,
entre outros;
XIII – pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico e inovação tecnológica;
XIV – centros de pesquisa e documentação sobre o
bioma Cerrado;
XV – a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e os programas de desenvolvimento regional;
XVI – os fundos constitucionais de financiamento do
Centro-Oeste – FCO, do Norte – FNO e do Nordeste – FNE;
XVII – cooperação internacional.
Parágrafo único. As instituições financeiras e
os bancos de investimento públicos criarão linhas de
crédito especiais para as atividades de promoção do
desenvolvimento sustentável na área de abrangência
do bioma Cerrado.
Art. 8º A Política de Desenvolvimento Sustentável
do Cerrado será implementada de modo articulado e
integrado com outras políticas públicas, em especial
as relacionadas a meio ambiente, mudança do clima,
recursos hídricos, educação ambiental, agricultura
sustentável, energia sustentável, merenda escolar e
desenvolvimento social.
Art. 9º O corte e a supressão de vegetação nativa
no bioma Cerrado ficam vedados quando:
I – a vegetação:
a) abrigar espécies da flora e da fauna
silvestres ameaçadas de extinção, conforme
declarado pelo órgão ambiental competente;
b) exercer a função de proteção de mananciais e áreas de recarga ou de prevenção
e controle de erosão;
c) formar corredores entre remanescentes de vegetação nativa, essenciais ao fluxo
gênico de espécies;
d) proteger o entorno das unidades de
conservação; ou
e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos ambientais
competentes;
II – o proprietário ou posseiro não cumprir dispositivos
da legislação ambiental.
Parágrafo único. No caso da alínea a do inciso I
deste artigo, os órgãos competentes adotarão as me-
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didas necessárias para proteger as espécies da flora
e da fauna silvestres ameaçadas de extinção.
Art. 10. São livres a coleta de subprodutos de
espécies nativas do Cerrado, tais como, cascas, frutos, folhas ou sementes, e as atividades de uso indireto, desde que não coloquem em risco as espécies
da fauna e flora, observando-se as limitações legais
específicas, em particular as relativas ao acesso ao
patrimônio genético, à biossegurança e à proteção
e ao acesso ao conhecimento tradicional associado.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Cerrado brasileiro é considerado uma das savanas mais ricas em diversidade biológica do mundo.
O bioma detém cerca de 5% de toda a biodiversidade
do planeta. Além disso, é o berço de grandes bacias
hidrográficas do País. Aproximadamente 70% da vazão
das bacias do Araguaia/Tocantins, do São Francisco e
do Paraná/Paraguai são gerados no Cerrado.
Apesar da sua riqueza biológica e da sua relevância para os rios brasileiros, o Cerrado é um dos
biomas mais ameaçados do mundo. Nos últimos quarenta anos, quase 50% da cobertura vegetal original
do bioma foi removida. Dos 204 milhões de hectares
originalmente ocupados pelo Cerrado, cerca de 98 milhões de hectares já foram desmatados. Esse número
é ainda mais impactante se compararmos com os 19%
desmatados na Amazônia. Contudo, o Brasil ainda não
dispõe de um sistema de monitoramento por satélite
do desmatamento no bioma.
Além do significativo valor ambiental, o Cerrado
dispõe também de intensa riqueza social e cultural. Na
área de abrangência do bioma, estão representadas
importantes culturas humanas do Brasil: indígenas,
quilombolas, comunidades extrativas tradicionais e
comunidades alternativas, além daqueles dedicados
à agricultura e à pecuária.
Os prejuízos para o meio ambiente e para a diversidade social são causados pela ocupação econômica desordenada, favorecida pelas condições de relevo e clima na região. A agricultura mecanizada para
a produção de grãos e a pecuária extensiva continua
a constituir fatores determinantes da degradação ambiental. Por outro lado, essas atividades são os dois
principais vetores de desenvolvimento da região.
Nesse contexto, mostra-se necessário e urgente criar mecanismos que possibilitem a compatibilização entre as atividades econômicas e a proteção do
meio ambiente e a preservação da cultura dos povos
do Cerrado. O objetivo do projeto de lei que ora apresentamos é fornecer as bases para a criação desses
mecanismos. Entendemos que somente uma norma
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geral que possibilite o tratamento uniforme do bioma
como um todo, considerada a sua diversidade socioambiental, poderá garantir o desenvolvimento sustentável da região.
A criação de uma política de alto nível tem a
vantagem de organizar um conjunto de fundamentos, diretrizes, objetivos e instrumentos destinados a
orientar a formulação e a implementação de políticas
públicas de longo prazo.
É com esse objetivo em mente que apresentamos este projeto. Temos a convicção de que, após os
aprimoramentos realizados durante o transcorrer do
processo legislativo, esta Política de Desenvolvimento Sustentável do Cerrado representará um consenso
suprapartidário que estabelecerá as bases para a preservação e o uso sustentável dos recursos ambientais
deste importante e ameaçado bioma brasileiro. – Senador Rodrigo Rollemberg.
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(Às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; de Agricultura e Reforma
Agrária; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à
última a decisão terminativa)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado nº 278, de 2009 (nº 3.754/2012, naquela
Casa), da Senadora Lúcia Vânia, que altera os arts.
132, 134, 135 e 139 da Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, para
dispor sobre os Conselhos Tutelares.
É o seguinte o Substitutivo:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Substitutivo da Câmara vai às Comissões
de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de
Constituição, Justiça e Cidadania.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, as seguintes matérias:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os Projetos de Lei da Câmara nºs 61 a 63,
de 2012, vão à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência autuou, por solicitação do Presidente
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, os seguintes avisos:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação das matérias:
Leitura: 25-6-2012
Até 30/6
Até 15/7
Até 3/8
Até 10/8

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

As matérias serão publicadas em Avulsos e no
Diário do Senado Federal de 26 de junho do corrente.
Os Avisos retornam à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso no sentido da
apreciação, pelo Plenário, dos seguintes Projetos de
Decreto Legislativo:
– nº 179, de 2007 (nº 2.392/2006, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização 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;
– nº 34, de 2008 (nº 301/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rede Sul Matogrossense de Emissoras Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Aparecida
do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul;
– 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;
– 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;
– nº 348, de 2011 (nº 184/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
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ao Centro Jovem de Ação Comunitária – Cejac
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Curralinhos, Estado do Piauí;
– 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
comunitária na cidade de São Martinho, Estado
de Santa Catarina;
– nº 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;
– 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;
– 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;
– 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;
– 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;
– 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;
– 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;
– 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
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comunitária na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo;
– 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;
– 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;
– 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;
– 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 Turiaçú para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Turiaçú,
Estado do Maranhão;
– nº 416, de 2011 (nº 2.429/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Canabravense de
Desenvolvimento Sócio Cultural – ACCADESC
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São João da Canabrava, Estado do Piauí;
– 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;
– 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;
– nº 427, de 2011 (nº 2.896/2010, 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;
– 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

JUNHO 2012

Junho de 2012

explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul;
– 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;
– 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;
– 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;
– 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;
– nº 439, de 2011 (nº 167/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Rádio Comunitária Alternativa de
Jordânia para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jordânia, Estado de
Minas Gerais;
– nº 440, de 2011 (nº 178/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária
de Brazlândia – ARCOBRAS para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Brazlândia, Distrito Federal;
– nº 451, de 2011 (nº 329/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Sociedade de Rádio Carijós Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Conselheiro Lafaiette, Estado de Minas Gerais;
– nº 453, de 2011 (nº 1.117/2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à BICUDA – Associação em Defesa da
Qualidade de Vida, do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
– nº 454, de 2011 (nº 2.563/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con-
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cessão 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;
– nº 457, de 2011 (nº 3.080/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Radiodifusora
Dona Francisca para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dona Francisca,
Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 16, de 2012 (nº 2.955/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária do Arroio do Padre para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Arroio do
Padre, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 17, de 2012 (nº 3.044/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Carijinho
FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sobradinho, Estado do Rio
Grande do Sul;
– nº 19, de 2012 (nº 3.050/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Iguatemi FM Stereo Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Bebedouro,
Estado de São Paulo;
– nº 21, de 2012 (nº 3.068/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária FM Guajeru-BA para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Guajeru, Estado da Bahia;
– nº 26, de 2012 (nº 135/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Difusora Três Passos Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Três Passos, Estado
do Rio Grande do Sul;
– nº 31, de 2012 (nº 247/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio São Luiz Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio
Grande do Sul;
– nº 35, de 2012 (nº 365/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Safira Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Araucária, Estado do Paraná;
– nº 39, de 2012 (nº 2.474/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de São Luiz
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do Norte para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Luiz do Norte,
Estado de Goiás;
– nº 50, de 2012 (nº 3.028/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à EZR Comunicações Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Passo do Sobrado, Estado do Rio
Grande do Sul;
– nº 53, de 2012 (nº 3.104/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
E.F. Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Alto Garças, Estado de Mato Grosso;
– nº 56, de 2012 (nº 36/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico e Cultural de Guiratinga para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Guiratinga, Estado de Mato Grosso; e
– nº 88, de 2012 (nº 2.407/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Andrômeda Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 585, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 256, inciso I do
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do
Projeto de Lei do Senado, nº 103 de 2011, que declara
como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil a lenda
de Macunaíma, de minha autoria.
Salas das Sessões, 12 de junho de 2012. – Senadora Angela Portela.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência defere o requerimento que acaba
de ser lido nos termos do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra o primeiro orador inscrito, Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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– Exma Srª Presidente desta sessão, Senadora Ana
Amélia, Srªs e Srs. Senadores, se a Eco-92 foi a última
grande conferência mundial do século XX sobre meio
ambiente e desenvolvimento, a Rio+20 foi a primeira
megaconferência do atual milênio. Em que pesem as
naturais comparações que estão sendo feitas entre os
dois grandes encontros ambientais, é preciso haver
cautela para esse tipo de cotejo.
Os vinte anos que separam as duas conferências
revelaram mudanças significativas no trato e na visão
das principais questões, tanto na seara ambiental, como
naquelas de cunho econômico e social. No entanto,
os anseios em torno de ambas as conferências, com
todos os cenários, condicionantes e peculiaridades de
cada época, foram distintos.
Depois de um longo período histórico de bipolarização mundial, com o fim da Guerra Fria, houve
grande otimismo para aperfeiçoar as bases lançadas
em Estocolmo, em 1972, na 1ª Conferência Mundial
sobre o Homem e o Meio Ambiente, culminando na
consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável alcançado, finalmente, na Eco-92, o que a
tornou um ponto de chegada. Naquela oportunidade,
viveram-se momentos de grandes sonhos, de grande
generosidade e de intensa participação da sociedade,
sempre em busca de um mundo melhor, e que marcou
um divisor de águas na discussão ambiental.
A Rio+20 foi um ponto de partida. Num cenário
de maior multilateralismo internacional, circulação da
informação, novas tecnologias e participação inédita
da sociedade civil, passamos por período de amadurecimento e de conscientização dos princípios traçados
duas décadas atrás. Nesse contexto, pôde-se preparar
a implantação das indicações feitas e avançar em novas
estratégias para consolidar, no bojo dos Objetivos do
Milênio, o desenvolvimento sustentável, que congrega
uma diversidade de temas, de muito complexa equação.
É de se ressaltar que o documento final contempla quatro parágrafos, os de nºs 25, 190, 191 e 192,
que tratam especificamente sobre a questão das Mudanças Climáticas, tema primordial em qualquer debate ambiental.
A característica ampla do objeto das negociações, contudo, levou em consideração matérias não
correlatas às do desenvolvimento sustentável. Em
parte, esse desvio de atenção e afrouxamento dos
compromissos almejados deveu-se ao déficit de lideranças mundiais, além do descaso dos líderes do G7
em relação ao debate. Daqueles, dos integrantes do
G7, somente o Presidente da França compareceu,
surpreendendo todos com um discurso discordante
da prática de seus assessores, durante o difícil pro-
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cesso de negociação que nos levou à elaboração do
documento final da Rio+20.
Apesar desse verdadeiro boicote, a Conferência
serviu para reafirmar os princípios da Eco-92 e garantir
seu legado, especialmente quando afirma os compromissos comuns, mas diferenciados, e não permite a
revisão dos acordos, tratados e convenções firmados
anteriormente. Além disso, teve efeito para retomar
a visão sistêmica do desenvolvimento sustentável e
apontar meios para sua efetiva implementação.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o documento aprovado inicialmente pelos plenipotenciários,
em que algumas etapas da negociação tiveram que
ser ultrapassadas, em nome dos Chefes de Estado
e de Governo, traz um conjunto de preocupações e
considerações em temas cruciais, dos quais destaco
dez em especial. Assim, o documento final, a meu ver,
acertou em:
1. evidenciar a erradicação da pobreza e as desigualdades sociais como ponto central, descartando
o adjetivo “extrema” (em relação à pobreza), e colocando o ser humano como foco prioritário do desenvolvimento sustentável;
2. não retroceder com os compromissos assumidos em 1992 – tais como o das responsabilidades
comuns, porém diferenciadas, que acabei de citar, e
registrar expressamente essa premissa –, reconhecendo, implicitamente, que o Princípio do Não-Retrocesso
inserido no direito humanitário deve ser observado;
3. estabelecer um Fórum Político Intergovernamental de Alto Nível para acompanhar a implementação
de Governança Global em desenvolvimento sustentável;
4. exortar a Assembleia Geral da ONU para que
fortaleça a estrutura do Pnuma, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, inclusive sobre
os aspectos financeiros. A propósito, a China deu o
primeiro passo nesse sentido, ao anunciar a destinação de 6 milhões de dólares para o fortalecimento
daquele organismo;
5. optar pelo reestudo do PIB – o Produto Interno
Bruto –, de modo a inserir outras variáveis capazes de
dar um peso maior ao aspecto social e de bem-estar
na aferição do índice de desenvolvimento dos países;
6. estabelecer processo de definição dos objetivos de desenvolvimento sustentável no contexto dos
Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, a vigorar a
partir de 2015;
7. apontar para a necessidade de alteração dos
atuais padrões de produção e consumo;
8. fixar o prazo de três anos – portanto até 2015 –
para que sejam adotadas métricas de monitoramento,
ou seja, novas medidas econômicas que considerem
componentes ambientais no cálculo do atual PIB. Para
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tanto, será formado um grupo de trabalho com 30 especialistas indicados pelas cinco comissões regionais da
ONU, respectivamente, Ásia Ocidental; América Latina
e Caribe; Europa; Ásia e Pacífico; e África;
9. considerar, pela primeira vez em documento
oficial, que a economia verde é colocada no contexto
do desenvolvimento sustentável e da erradicação da
pobreza como ferramenta do desenvolvimento sustentável, em vez de ser estabelecida como novo modelo
econômico substitutivo. De um lado, o novo conceito
inclui uma série de ações que visam ao desenvolvimento econômico e à melhoria de bem-estar com inclusão
social, mas sem a incessante busca da preservação
dos ecossistemas da terra. De outro lado, essa nova
modelagem não pode se constituir em meios arbitrários ou injustificáveis de discriminação ou restrição de
comércio internacional. Tampouco se transformar em
justificativa para imposição de medidas unilaterais, de
tarifação fronteiriça ou mesmo para criação de embargos pela existência de problemas ambientais globais,
devendo as soluções ser encaminhadas com base no
princípio do consenso internacional;
10. reafirmar a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, assegurando-lhes as mesmas
possibilidades de participação e de tomada de decisões
que são acessíveis ao homem, no domínio econômico,
social e político. Igualmente, foi reconhecido o direito
de mulheres, homens e jovens sobre sua sexualidade
e ao livre acesso a serviços de saúde em matéria de
sexualidade e procriação, sem discriminação, constrangimento ou violência. Lamenta-se, contudo, a retirada
da expressão “direitos reprodutivos das mulheres” do
documento final.
Destacamos também, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a intensa participação da sociedade civil
nas mesas de debates, com abertura para sugestões e deliberações, bem como a utilização dos instrumentos e meios eletrônicos, consubstanciada nos
“Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável” e outras atividades paralelas, como a Cúpula dos Povos.
Faltou, porém, que as sugestões feitas nos Diálogos
integrassem o documento final, cuja redação já havia
sido concluída. Contudo, as sugestões, extremamente
pertinentes, perduram.
Sobre os eventos paralelos ocorridos durante a
Rio+20, vale ressaltar o “Rio Clima” (The Rio Climate
Challenge – RCC), para a Conferência Rio+20; o Acordo dos Prefeitos do C-40 (Climate Leadership Group);
e a “Cúpula Mundial dos Legisladores”. O “Rio Clima”,
coordenado pelo Deputado Alfredo Sirkis, trouxe importantes sugestões, notadamente para os temas Economia Verde e Governança. No Acordo do C-40, grupo de
prefeitos presidido por Michael Bloomberg, prefeito de
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Nova York, prefeitos das 58 maiores cidades do mundo
se comprometeram a reduzir 1,3 bilhão de toneladas
de emissões de carbono até 2030. Para atingir esse
objetivo, a proposta é reduzir, até 2020, 248 milhões
de toneladas de emissões de Gases de Efeito Estufa.
Já a Cúpula dos Legisladores, organizada pela
Globo International, igualmente debateu pontos cruciais
da agenda da Rio+20, com destaque para a adoção do
Princípio do Não-Retrocesso no direito ambiental e do
Capital Natural na discussão e construção de políticas
e no processo decisório.
A propósito, vale a pena lembrar que a Rio+20
nasceu de uma iniciativa legislativa, mais especificamente do Senado brasileiro, ao aprovar requerimento de
minha autoria conclamando o Governo Federal para que
lançasse, nos foros internacionais, a proposta de realização dessa megaconferência no Brasil. Por esse viés,
a Cúpula Mundial dos Legisladores comprometeu-se,
ainda, a se reunir a cada dois anos, no Rio de Janeiro,
com o objetivo de compartilhar práticas legislativas, no
sentido de desenvolver um plano de controle por parte
dos legisladores nacionais para fiscalizar os governos
e seus compromissos em relação à Conferência do
Rio. Essa reunião, realizada paralelamente à Rio+20,
foi presidida pelo Senador Cícero Lucena, teve como
relator S. Exª o Senador Rodrigo Rollemberg e como
coordenadora S. Exª a Senadora Serys Slhessarenko.
Aproveito a oportunidade, Srª Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, para agradecer às Nações Unidas e ao Governo brasileiro a homenagem
feita a mim e ao Sr. Maurice Strong, pelos vinte anos
da Eco-92.
Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
se hoje me questionarem se a Rio+20 teve algum efeito
imediato, responderei: se não teve, terá. Como assinalou a Ministra Izabella Teixeira, “deixamos de ser reféns
do curto prazo imposto pela atual crise econômica.” E
mais, como bem afirmou o Ministro Antônio Patriota,
“o espírito do Rio continua vivo”,
O certo, Srª Presidente, é que foi o acordo possível de se obter neste momento de crise econômica
e processo eleitoral nos Estados Unidos. É verdade
que o nível de ambição não foi elevado, mas também
é verdade que houve avanços, que se abriram janelas.
Assim, exortamos, em especial, obter com eficácia o pretendido até o emblemático ano de 2015, para
o qual confluirão seis grandes marcos:
1) a implementação de novos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, juntamente com o Desenvolvimento Sustentável;
2) a definição de metas obrigatórias para a redução das emissões de gases do efeito estufa, de
Durban, a serem executadas a partir de 2020, inclu-
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sive com a indicação para o pleno cumprimento dos
compromissos das partes do Protocolo de Kyoto e das
decisões da COP 17;
3) a recuperação de estoque pesqueiro;
4) a busca de garantia de água potável e segurança hídrica;
5) o incremento do plano de ação de desastres
e desertificação;
6) o debate sobre a proteção dos oceanos, dos
Estados insulares, além dos mares nacionais, buscando, no limite, estabelecer uma convenção específica
para regular esse tema.
Ou seja, precisamos de urgência, ambição e
compromisso, como bem disse a Embaixadora de São
Vicente e Granadinas nos Estados Unidos e na OEA,
a Srª La Celia Prince.
Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
além de ter sido a conferência das Nações Unidas com
a maior participação social dentre todas as já realizadas, a Rio+20 representa uma vitória da esperança
sobre o derrotismo e da perseverança sobre a inércia.
Ela reflete, na realidade, a confiança na capacidade
dessa geração em superar paradigmas insustentáveis
de crescimento. Ela é produto da profunda convicção
de homens e mulheres da necessidade de ações imediatas para evitar uma catástrofe iminente que ameaça
a própria existência de vida no Planeta.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidenta, Srªs e
Srs. Senadores.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Sr. Presidente, permite-me um aparte?
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Com muito prazer, ouço S. Exª o Senador Cristovam
Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Collor, eu quero dizer que esse seu discurso
é a análise mais equilibrada que eu ouvi até aqui da
Rio+20, pelos seus lados positivos, pelos seus lados
negativos. Eu não me incluo nesse lado dos equilibrados. Eu realmente estou com a posição de que nós
deveríamos ter avançado muito mais, como o senhor
mesmo também falou, e de que, primeiro, o grande
mérito da Rio+20 foi ela ter se realizado – e aí temos
de reconhecer o seu papel na ideia de que ela existisse, o do Presidente Lula por ter agarrado a sua ideia
e a levado às Nações Unidos e o do Secretário-Geral
Ban Ki-moon de ter marcado, digamos assim, o evento.
A segunda grande vantagem foi a mobilização, uma
consciência grande que se tomou dos problemas ambientais. Até as crianças passaram a falar do assunto, eu creio que no mundo inteiro, mas ainda mais no
Brasil, pela proximidade. No que se refere às reuniões
formais, também estou de acordo com o senhor de que
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a reunião dos prefeitos das grandes cidades e a reunião da Globe dos parlamentares, isso vai deixar uma
marca. Mas na reunião formal, os Chefes de Estado
e de Governo ficaram tão preocupados – aí talvez o
Brasil seja responsável – com a ideia de concluir um
documento, que nós entregamos a elaboração para os
nossos amigos – digo isso com toda franqueza e não
uso “amigos” de uma maneira eufemística não, porque eu assim os considero –para os nossos amigos
diplomatas, cujo objetivo é fazer com que as coisas se
acomodem mesmo quando elas são inacomodáveis.
Tenho a impressão de que, em alguns debates internacionais – esse talvez fosse um –, seria melhor ter feito
o que a diplomacia também propõe: direito a não ficar
de acordo. Poderia ter sido elaborado um documento
com tudo que houvesse de acordo e também ter sido
dito “Temos direito de discordar em alguns aspectos”,
listando as discordâncias. Eu acho que a listagem de
discordâncias teria ajudado a gente a continuar e a fazer da Rio+20 algo permanente. De qualquer maneira,
o seu discurso, que eu vou até querer depois, tem o
grande mérito de um equilíbrio bastante sério, eu diria.
Eu quero, de público, aproveitar para agradecer-lhe por
ter me designado Presidente da Subcomissão que,
durante meses, trabalhou a proposta para a Rio+20,
que nós distribuímos como livro, mas quero sugerir
que o senhor, como Presidente da Comissão de Relações Exteriores, mantenha essa Subcomissão, comigo Presidente ou não – isso é outro detalhe –, para
continuarmos trabalhando não a reunião Rio+20, mas
aquilo que nasce dela. Por exemplo, eu acho que seria um bom exercício reescrevermos, numa ótica mais
ousada, o que os Chefes de Estado deixaram, até porque reconheço que eles são menos livres do que nós.
Eles são prisioneiros do seu eleitorado imediato, das
propostas que eles têm que fazer para o crescimento.
Mesmo que venha a poluição, eles têm que garantir
emprego. Nós temos uma liberdade maior. Nós estamos
entre os acadêmicos, que são livres até demais, e os
executivos, que são presos demais. Eu acho que vale
a pena a Comissão de Relações Exteriores, presidida
pelo senhor, manter um grupo refletindo sobre como
avançar naquilo que a Rio+20 fez. Essa é a sugestão
que eu deixo aqui para o senhor, como Presidente da
Comissão.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL) –
Muito obrigado a S. Exª o Senador Cristovam Buarque.
V. Exª bem sabe, como Presidente das duas Subcomissões de Acompanhamento dos preparativos da
Rio+20, dos enormes esforços que todos nós realizamos, com V. Exª à frente dos trabalhos.
V. Exª realizou diversas audiências públicas na
Subcomissão de Acompanhamento da Rio+20, com
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integrantes do mais alto nível e de um profundo conhecimento do momento crítico que estamos vivendo
em termos do nosso processo de desenvolvimento e
também acompanhou muito de perto, porque V. Exª
também tem esse ponto de vista, as críticas que formulamos em relação aos modelos econômicos que hoje
nos são impostos em todos os quadrantes do mundo,
independentemente da facção ideológica daqueles que
estejam patrocinando este ou aquele modelo que são
absolutamente insustentáveis.
O nosso nível de ambição em relação à Rio+20,
o nível de ambição de V. Exª e meu próprio, era muito
elevado, muito elevado. Nós tínhamos muita confiança em que poderíamos contar, em primeiro lugar, com
a participação solidária daqueles que compõem, por
exemplo, o grupo do G7.
Dos Presidentes e Chefes de Estado ou de Governo que compõem o G7, compareceu apenas, como
disse aqui há pouco, o recém-eleito Presidente da
França, Sr. Hollande. E eu fiquei incrédulo quando
ouvi o seu discurso. Subscrevo o discurso dele, que
foi perfeito, mas não se refletiu na posição que os seus
negociadores, que os negociadores do seu país estavam levando à mesa de negociações presidida pelo
Brasil naquele momento.
Houve realmente um boicote à conferência. Houve
um boicote. A ausência da Srª Merkel é inadmissível,
por exemplo. É inadmissível para nós que queremos
um Planeta melhor pelo nível de compromisso que já
assumiu a Alemanha em relação a essa questão ambiental. A sua ausência, como a de outros também do
G7, nos deixou muito desguarnecidos.
Esse acordo não atendeu ao nosso nível de ambições, é verdade, mas foi o acordo possível, Senador.
Foi o acordo possível.
E eu acredito que seja mesmo necessária uma
visão mais crítica do que ali está colocado. Eu acolho a
sua sugestão com muita satisfação, porque era minha
ideia sugerir à deliberação do Plenário da Comissão
de Relações Exteriores mantermos a Subcomissão
hoje existente e, brilhantemente, exercida por V. Exª
não mais de acompanhamento da Rio+20, mas de
acompanhamento da implementação das medidas
adotadas no documento Rio+20. E, com essa visão
de acompanhamento e de saber se nós, brasileiros,
Governo brasileiro, estamos fazendo nosso dever de
casa, internamente, e os outros países do mesmo
modo, estaríamos fazendo uma análise crítica do documento que nos foi oferecido.
De qualquer maneira, se algumas portas se fecharam, se algumas janelas se fecharam, outras se
abriram. Acho que podemos nos valer dessas janelas
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que foram abertas para que possamos vislumbrar um
futuro melhor para a humanidade nesse nosso porvir.
Agradeço a V. Exª suas palavras e gostaria de,
mais uma vez, reconhecer publicamente o extraordinário trabalho realizado por V. Exª, seja como Presidente
da Subcomissão de Acompanhamento dos Trabalhos
da Rio+20, seja pelas suas palestras como acadêmico,
seja pela sua presença como Senador da República
em eventos internacionais, levando a mensagem do
Brasil a todos esse fóruns e defendendo aquelas ideias
que nos são as mais caras e as que guardamos com
todo o carinho, que é salvarmos a vida no Planeta.
Muito obrigado a V. Exª, Senador Cristovam Buarque.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente, agradecendo a V. Exª a concessão desses minutos adicionais. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Fernando Collor, cumprimentos pela
decisão manifestada neste plenário de dar prosseguimento à Subcomissão de Acompanhamento da Rio+20,
da Comissão de Relações Exteriores. É uma providência oportuna, inteligente, competente e coerente com
o fato de o Brasil ter se oferecido às Nações Unidas
para ser sede desse grande evento.
Concordo com V. Exª na medida em que o documento é um contrato de boas intenções e de intenções. O fundamental é que a sede desse evento no
Brasil possibilitou que todos os meios de comunicação
social, de uma maneira ou outra, tivessem colocado a
questão ambiental na agenda, na sua pauta.
E isso leva à conscientização das pessoas, do
mais simples ao acadêmico mais bem informado e
mais qualificado, ao cientista, ao sábio, aos nossos
professores, aos que tratam de cuidar da natureza.
Penso que o valor intangível está não apenas na
formação do documento ou na presença dos chefes
de Estado, que frustram, em alguma medida, especialmente o país que é o nascedouro do Partido Verde.
Isso não pode, digamos, tirar o brilho que teve o evento,
quando alguns atos de violência fizeram até parte do
cenário democrático desse debate.
Cumprimento V. Exª pela iniciativa de dar prosseguimento. O Brasil ganhou, as Nações Unidas ganharam, o meio ambiente ganhou com esse debate.
Parabéns a V. Exª.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Muito obrigado a V. Exª, Srª Presidente Ana Amélia,
pelas suas palavras.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O próximo orador inscrito é o Senador Cristovam
Buarque. (Pausa.)
Senador Rodrigo Rollemberg.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia; aliás,
esta mesa está muito bem ocupada, exclusivamente
por mulheres, Senadora Angela Portela, Senadores
aqui presentes, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu também, Srª Presidente,
não poderia deixar de fazer uma avaliação, sob a minha perspectiva, dos trabalhos realizados na Rio+20.
Tive oportunidade de passar uma semana e meia
no Rio de Janeiro, desde o início dos trabalhos da Cúpula dos Povos, passando pelo evento internacional
com o qual tive a honra de colaborar na organização
e, depois, como Relator, durante sexta, sábado e domingo, de um evento organizado pela Globe International, a I Cúpula Mundial de Legisladores. Depois,
participei de vários eventos, desde diálogos para o
desenvolvimento sustentável, uma inovação produzida
pelo Governo brasileiro, com o apoio da Organização
das Nações Unidas, discutindo temas relevantes. Tive
oportunidade de participar do debate sobre águas,
sobre cidades sustentáveis e sobre oceanos. Depois,
acompanhei todo o desenrolar da Cúpula de Chefes
de Estado e de Chefes de Governo.
Muito se ouviu de representantes de países, de
representantes especialmente da sociedade civil, que
o documento oficial produzido pelos Chefes de Estado
e Chefes de Governo ficou aquém das expectativas. É
um documento tímido; um documento que não reflete a
necessidade de uma convergência internacional para
enfrentar efetivamente um dos maiores problemas que
a humanidade enfrenta, que são os problemas ambientais e suas consequências econômicas e sociais.
E eu compartilho dessa opinião. Quero registrar que,
como Presidente da Comissão de Meio Ambiente do
Senado Federal, quero compartilhar dessa opinião de
que o documento oficial é um documento tímido, é um
documento aquém das expectativas e é um documento
que nos dá a sensação de que os Chefes de Estado e
os Chefes de Governo não foram capazes de construir
um consenso que avançasse, e adiaram a maior parte
das decisões para outro momento.
Eu não concordo é com que se coloque a responsabilidade desse desfecho em cima do Governo
brasileiro. Na verdade, temos um tipo de governança
na Organização das Nações Unidas, especialmente
para eventos dessa magnitude, que fazem com que
necessariamente os documentos tenham de ser aprovados por unanimidade, por consenso. Realmente, é
muito difícil produzir um consenso entre 193 países
de situações completamente diferentes dentro do seu
processo histórico de desenvolvimento, ao mesmo
tempo em que os países desenvolvidos, especialmen-
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te os países europeus, estão passando por uma crise
econômica de graves proporções e buscam soluções
imediatas para essa crise, ao invés de estarem com
os olhos voltados para o futuro, para o médio e longo
prazo, evitando novas crises no futuro, em função das
próprias questões ambientais e das suas relações
econômicas e sociais.
Nesse sentido, eu gostaria muito de ter visto no
documento final a criação de um fundo, um fundo que
financiasse o desenvolvimento sustentável nos países mais pobres, especialmente nos países africanos.
Quero aqui registrar que muitos dos países que se
referiram ao documento como um documento tímido,
na hora de tomarem decisão de colocar dinheiro, especialmente os países europeus, não compareceram,
não foram firmes, e isso acabou adiando a proposta
de criação do fundo.
Tenho a impressão de que se perdeu uma grande
oportunidade de ter uma decisão concreta.
A outra questão são os objetivos do desenvolvimento sustentável, Senador Aloysio. É claro que, para
enfrentar os problemas que nós temos, para garantir
a implementação daquelas decisões tomadas há 20
anos na Rio 92, a convenção sobre biodiversidade, a
convenção sobre mudança climáticas, a convenção de
combate a desertificação, a implementação da Agenda 21, há um reconhecimento geral de que falhamos,
falhamos bastante; o mundo falhou na implementação
daqueles objetivos. E, portanto, nós precisávamos definir metas claras, metas que, na sua execução, nos
levassem a cumprir, ainda que parcialmente ou em
grande parte, aqueles objetivos acordados há 20 anos.
E, nesse sentido, entendo que poderíamos ter
definido uma meta para os próximos 20 anos de ampliação da matriz energética renovável. Eu trabalhava
com a hipótese de triplicar isso. Nós temos 13% de
utilização no mundo, que a gente pudesse chegar aí
no prazo de 20 anos a 40%. Isso produziria resultados significativos em todas as questões climáticas, por
exemplo, da biodiversidade; a duplicação das unidades
de conservação em todo o mundo, proposta defendida por cientistas; a própria criação das unidades de
conservação da biodiversidade marinha nas áreas internacionais de alto mar. Nesse sentido, nós também
perdemos uma grande oportunidade de dar passos
firmes e maiores, deixando apenas uma referência a
um processo de criação desses objetivos até 2015,
quando serão reavaliados os objetivos do desenvolvimento do milênio.
É um avanço? Sim, mas é um avanço muito pequeno, muito modesto, quando poderíamos ter um avanço muito mais significativo se houvesse efetivamente
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das lideranças mundiais a percepção da necessidade
dessa convergência.
Neste momento, eu ouço com muita alegria o
Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Obrigado, Senador Rollemberg. Eu penso, Senador,
que faltaria, além de um sentido de urgência maior por
parte dos chefes de Estado do mundo todo sobre as
questões ambientais, falta também ao Governo brasileiro. Veja V. Exª que coisa curiosa e triste: no dia em que
se encerra a Conferência Rio+20, o Governo anuncia
subsídio fiscal para o uso da gasolina, quando nós temos o etanol no Brasil, que está morrendo à míngua.
O Governo, há pouquíssimo tempo, editou uma medida provisória, aprovada por esta Casa com poucos
votos contrários, em que reduz a dimensão de áreas
de conservação, prevendo a instalação das usinas do
Tapajós. Claro, as usinas são necessárias, mas não
há sequer projeto e, no entanto, o Governo já se antecipa e reduz essas áreas de preservação da Floresta
Amazônica. Cinco metros como obrigação de recomposição de mata ciliar nas propriedades rurais de até
um hectare não são nada, rigorosamente nada; cinco
metros não vão daqui até a Taquigrafia. Então, acho
que falta, sobretudo, ao Governo brasileiro, porque os
problemas não são apenas do mundo; são nossos. O
Governo, que teve no seu orçamento para saneamento
básico recursos suficientes para fazer avançar o grau
de cobertura, que é ínfimo, e gastou apenas 16% desse orçamento do ano passado, fica muito a dever em
matéria de defesa do meio ambiente e, portanto, com
pouca autoridade para falar nos fóruns internacionais.
Muito obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Aloysio.
Entendo que os governos têm-se focado muito em
resolver seus problemas econômicos imediatos. Está
faltando uma visão de médio e de longo prazo, uma
visão estratégica da necessidade de enfrentar, porque
senão, daqui a 10, 15, 20 anos, estaremos diante dos
mesmos problemas.
Ainda assim, entendo que o Brasil se apresentou
nesta Conferência de forma diferenciada em relação
aos demais países.
Do ponto de vista da nossa matriz energética,
44% da nossa matriz energética é de origem renovável, quando acabei de me referir que a média do Planeta é de 13%. O que não nos permite nos acomodar.
Entendo que o Brasil deve aproveitar a sua vocação e
otimizar os seus investimentos em energia renovável,
não apenas na agroenergia. Entendo que a questão
do etanol é fundamental, como a questão do biodiesel,
o etanol de segunda geração, de terceira geração e,
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para isso, os investimentos em ciência, em tecnologia,
em inovação são absolutamente indispensáveis. Entendo que nós precisamos produzir uma convergência
nacional. E é importante porque este debate está na
Câmara dos Deputados neste momento, fazendo efetivamente garantir que esses recursos auferidos com
o excedente do petróleo do pré-sal sejam efetivamente
priorizados para a educação e para a inovação tecnológica, para que o Brasil continue se desenvolvendo,
não se acomode na posição de um país que tenha boa
parte da sua matriz energética de origem renovável.
Mas sinto que, num determinado momento, a diplomacia brasileira esteve diante de um impasse – o
Senador Fernando Collor acompanhou isso de perto
–, que era uma má vontade muito grande dos países
mais ricos, especialmente dos Estados Unidos, do Canadá, e que num determinado momento você poderia
chegar ao impasse de que não teríamos documento
algum, isso sim seria um desastre para o resultado da
conferência. E buscou-se então um consenso mínimo.
E esses consensos estão efetivamente se construindo
sob o denominador mínimo comum, como denunciou
muito sabiamente o pesquisador da UnB, o Prof. Eduardo Viola, recentemente.
Entendo também que é uma falha de não ter havido um fortalecimento efetivo do Pnuma, como a transformação do Pnuma numa agência de meio ambiente
com status de outras agências. O que se conseguiu
foi a construção de um fórum de discussão que se vai
definir efetivamente nos próximos anos.
Foi um passo adiante? Sim, mas foi um passo
muito tímido diante dos desafios que temos e em que
precisamos avançar, como a questão do PIB. É claro
que ninguém tinha uma expectativa, até porque não
houve um debate nesse sentido com a antecedência
necessária para a construção de novos indicadores
de desenvolvimento que levassem efetivamente em
conta as questões sociais, as questões ambientais.
Então, é apenas o início de um processo, um avanço,
mas entendo que também poderíamos e deveríamos
ter avançado mais.
Quero ressaltar o papel importante cumprido pela
Globe com a realização da Cúpula Mundial de Legisladores. Pelo fato de ter sido a primeira cúpula, entendo
que, no processo de implementação das decisões da
Rio 92, houve uma falha do não envolvimento dos parlamentos neste processo. Afinal, são os parlamentos
que aprovam as leis, que votam os orçamentos, que
fiscalizam os governos e essa articulação parlamentar
internacional tem tudo para produzir objetivos. E uma
questão importante foi a reiteração do princípio do não
retrocesso ambiental no âmbito da Cúpula Mundial
de Legisladores, que, aliás, foi uma ideia levada ao
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grupo de trabalho pelo Senado Federal. Inicialmente,
foi trazida a proposta pelo Ministro Herman Benjamin
e foi adotada pelo Presidente Collor; foi adotada por
mim na Comissão e aprovada na Cúpula Mundial de
Legisladores.
Entendo que outra questão que podemos identificar como avanço foi a reafirmação, que não foi fácil,
no processo de negociação – quero cumprimentar o
Itamaraty por ter conquistado essa vitória –, a reafirmação do princípio das responsabilidades comuns,
porém, diferenciadas, agora em um escopo mais amplo, não apenas no que se refere a questões do clima,
mas a questões de meio ambiente de uma forma geral.
Quero registrar, Senador Cristovam, o que percebi, de certa forma, em todos os fóruns de que tive
a oportunidade de participar: tanto na cúpula oficial,
como nos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável, com a participação de pesquisadores e da sociedade civil, e mesmo na Cúpula dos Povos, senti falta
de uma crítica à raiz do modelo. Todos querendo atuar
nos efeitos desse modelo, e nós temos um modelo de
capitalismo financeiro absolutamente esgotado, que se
funda em uma exploração exacerbada dos recursos
naturais, no estímulo ao consumo desenfreado. Enfim,
na minha opinião, falta uma formulação do que propor
à humanidade para se contrapor a esse modelo de capitalismo, na minha opinião, absolutamente esgotado.
Em todos os debates, não senti uma discussão séria,
profunda e consequente, no sentido, não apenas, de
contestar, mas também de formular as bases do que
seria um novo modelo de desenvolvimento, um novo
modelo de organização da sociedade que possa enfrentar os enormes desafios que temos pela frente.
Ouço, com alegria, o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Rollemberg, uma das fases mais interessantes
que ouvi, durante os debates de que participei, tem a
ver com essa sua última crítica, de que o capitalismo
se esgotou. Ouvi de um professor a ideia, Senador
Collor, de que o capitalismo é como três pessoas, em
uma Ferrari, a 200 quilômetros por hora, jogando poeira no povo ao lado e caminhando para o abismo; e
o socialismo é um ônibus, que põe o povo para dentro
e caminha, também, para o mesmo abismo, talvez em
uma velocidade menor. Porque a crítica real a fazer é
ao modelo de civilização industrial. Não cabem todos
no ônibus para consumir o que consomem poucos. E,
aí, a reunião poderia ter dado um salto maior, nem que
fosse apenas do ponto de vista da denúncia dos riscos
que estão adiante. A palavra risco –, e eu não percebi
ela sendo usada tantas vezes –, o risco de uma civilização baseada no puro e simples consumismo que
não é uma característica apenas do capitalismo, é uma
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característica também do socialismo. A diferença é a
ideia de distribuir melhor, mas não de limitar. E tem que
haver uma limitação! Tomemos o caso do automóvel,
que é o mais visível. É impossível continuar produzindo
tantos automóveis no mundo quanto produzimos hoje.
A saída tem que ser pelo público, não pelo estatal. E
aí tem outra diferença com o socialismo, que trabalhou com a ideia de estatal: a gente tem que trabalhar
com a ideia de público! Um hospital gerenciado por
um grupo que seja o dono, mas que não tenha fila,
dê saúde e não cobre nada porque o Estado paga, é
público, embora não seja estatal. Não houve, a meu
ver, a procura de redefinir conceitos. Nós ficamos na
procura de ajustar as soluções aos conceitos atuais.
Continua-se produzindo o mesmo, mas só que com
a economia verde. Não vai bastar. Tem que ser algo
mais avançado. Não sei se qualquer um de nós que
fosse chefe de Estado ali pudesse fazer diferente, até
porque a visão nossa é para o eleitor do País, e o imediato das eleições. Daí até que o Presidente Obama
não veio, provavelmente por isso. Se a Rio+20 fosse
daqui a um ano e ele já estivesse eleito e não tivesse
mais a possibilidade de outra eleição, era capaz de ele
vir e fazer um discurso ousado, que a sua secretária,
a Srª Hillary, não fez também, porque oferecer US$20
milhões para um programa é ridículo. A reunião custou
US$200 milhões. Oferecer US$20 milhões aos países
pobres para resolver alguns problemas é zero de ousadia. Então, faltou ousadia para que alguém propusesse
pensar diferente o destino da civilização industrial na
qual nós estamos, ou uma outra civilização com outro nome. Foi criado lá – e eu tive um papel nisso – o
centro para estudos do futuro; a Presidenta aceitou, e
finalmente foi aceito. Vai se chamar Desenvolvimento
Sustentável. Tinha que se chamar como é o slogan
da reunião, “O Futuro que Queremos”, porque eu não
sei se a palavra desenvolvimento vai resistir muitas
décadas na linguagem econômica e social. Então,
faltou ousadia, apesar de que não se pode dizer que
foi um fracasso. Não foi um fracasso na mobilização
da sociedade civil, e finalmente temos pelo menos um
documento, o que não deixa de ser um certo avanço,
mesmo que tímido.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sem dúvida, Senador Cristovam, compartilho da
preocupação. Também considero que houve avanço.
Poderíamos ter tido avanços mais significativos se tivéssemos maior ousadia dos líderes e chefes de Estado,
especialmente dos países mais ricos, que são fundamentais para a construção desse consenso, especialmente
quando se fala de alternativas financeiras para financiar
o desenvolvimento sustentável, financiar a transferência
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de tecnologia. E quem tem condições de aportar recursos para isso são os países desenvolvidos.
Concordo com V. Exª de que também a experiência de socialismo que tivemos no mundo, até este
momento, também não é a alternativa. Senti falta de
uma reflexão profunda até dos pensadores, mesmo na
Cúpula dos Povos, onde tive oportunidade de participar
de alguns debates, de uma tentativa de formulação de
como seria a construção dessa nova sociedade. Senti
muita falta das pessoas buscarem solucionar a raiz dos
problemas. Porque todo mundo quer trocar a matriz
energética, mas não se buscou uma formulação consistente de como é que devemos nos organizar como
sociedade, daqui para frente, para que efetivamente
mude a relação entre as pessoas, mude a relação do
homem com o meio ambiente, com a natureza, e que
possamos construir uma civilização melhor.
Mas eu gostaria, para finalizar, de ressaltar que
entendo que o grande ganho, a grande conquista da
Rio+20 foi a mobilização da opinião pública mundial, a
mobilização da sociedade civil, que, em minha opinião,
passa a ter um papel cada vez maior, cada vez mais importante, no sentido de pressionar os governos nacionais,
pressionar os parlamentos nacionais a avançarem em
direção a uma agenda de desenvolvimento sustentável.
Entendo que esse é um grande legado. Ganha-se. E a pesquisa realizada pelo Senado demonstra
o quanto a população percebe a questão ambiental
como importante, não admite abrir mão de questões
ambientais simplesmente pelo desenvolvimento econômico, o que, por si só, já demonstra um crescimento
bastante significativo e alvissareiro de um processo
de conscientização ambiental, que dá, efetivamente,
valor às questões ambientais na vida de cada pessoa.
Tive oportunidade ainda, no último dia, de andar,
de circular pelo Aterro do Flamengo e perceber gente de
vários lugares do mundo, gente de vários países, mostrando toda a nossa diversidade cultural, inclusive. Mas
ali todos manifestaram uma preocupação, uma consciência, uma mobilização cada vez maior em torno dessa
agenda, dessa agenda do desenvolvimento sustentável.
E creio que nós vamos ter que avançar muito
nos planos locais, nos planos nacionais. Fiquei muito
com essa sensação e, nesse sentido, considero que
foi muito importante também os resultados da Globe,
porque ela aponta para a necessidade de construir,
nos parlamentos nacionais, uma expertise no sentido
de acompanhar a implementação, por parte dos governos nacionais, das decisões tomadas nas convenções
internacionais, uma disposição de haver uma troca de
experiências entre as melhores práticas legislativas
adotadas em cada país e que podem contribuir para
melhorar a legislação dos países no que se refere ao
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meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável, e à incorporação do valor da natureza – uma discussão nova
ainda, na minha opinião, com visões ainda bastante
contraditórias, mas que pode ser interessante. Como
incorporar o valor da natureza? No meu entendimento,
não pode ser comercial, não pode ser simplesmente
comercial a incorporação, mas a natureza deve ser
incorporada como um valor fundamental para a construção dessa nova sociedade a que me refiro, em que
são importantes os recursos naturais, a preservação
da natureza e a preservação do meio ambiente.
Registro este como o grande ganho qualitativo
da Rio+20: a mobilização da sociedade civil em torno
dessa agenda.
Para finalizar, eu quero cumprimentar o Governo
brasileiro, o Itamaraty, cumprimentar o Governo do Rio
de Janeiro, cumprimentar a Prefeitura do Rio de Janeiro pela organização do evento. Não é fácil organizar
um evento daquela magnitude, com tantos chefes de
Estado, com toda aquela logística. Realmente, a organização foi bastante positiva.
E também registro a decisão positiva, tomada na
reunião de prefeitos de cidades, no sentido de fazer
com que as cidades assumam o compromisso de redução de metas. Apenas quero discordar de uma expressão que ouvi muito, Senador Presidente Collor, na
Rio+20, sobre “como tornar as nossas cidades mais
sustentáveis”. Eu diria “como tornar nossas cidades
sustentáveis”, porque hoje as cidades do mundo –
não apenas as cidades brasileiras, mas praticamente
todas as cidades do mundo – estão evoluindo para
um processo de insustentabilidade cada vez maior. A
própria Conferência do Rio de Janeiro mostra isso, ou
seja, o tanto que tínhamos que nos deslocar todos os
dias para ir ao Riocentro. Enfim, precisamos efetivamente tornar as cidades brasileiras sustentáveis, e as
cidades terão papel fundamental na construção desse
novo modelo de sociedade.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Caro Senador Rodrigo Rollemberg, casualmente, hoje
a Comissão de Direitos Humanos debateu os dez anos
do Estatuto das Cidades, e a conclusão geral foi exatamente esta, a questão da mobilidade urbana, que tem
a ver com sustentabilidade – realmente, estamos muito
a desejar, especialmente no nosso País. Precisamos
estimular alternativas de transporte para essa mobilidade, colaborando para a sustentabilidade do País e,
claro, melhorando também o combustível que usamos.
Por permuta com a minha inscrição, concedo a
palavra à Senadora Angela Portela, do PT de Roraima.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
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dora.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia; Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, as mulheres que moram,
que trabalham na fronteira do Brasil com a Venezuela,
principalmente aquelas que vivem situação de risco,
de violência sexual e doméstica, têm agora um espaço
para procurar quando estiverem submetidas à condição de violência. Esse espaço foi inaugurado na última sexta feira, dia 22, no Município de Pacaraima, em
Roraima. Trata-se do Centro Binacional de Assistência
a mulheres migrantes na fronteira Brasil-Venezuela.
É o primeiro centro criado em fronteira com a função de acolher e assistir, de forma humanizada, respeitosa e cidadã, as mulheres migrantes vítimas da violência
de gênero. O Centro Binacional faz parte de um acordo
bilateral firmado em abril de 2010 pelo ex-Presidente
Lula e pelo Presidente Hugo Chávez, da Venezuela.
Esse acordo corresponde aos trabalhos bilaterais
que visam garantir a integração fronteiriça e melhorar
as condições de vida das populações daquela região.
No caso do Brasil, a formalização da assinatura
se deu por meio da Secretaria de Políticas Públicas
para as Mulheres, da Presidência da República. Já no
caso da Venezuela, o documento foi formalizado por
intermédio do Ministério do Poder Popular para a Mulher e a Igualdade de Gênero da República Bolivariana.
Credenciados para atuar em parceria no atendimento às vítimas e no combate à violência de gênero
na região, a Secretaria de Políticas Públicas para as
Mulheres, da Presidência da República, e o Ministério do Poder Popular para a Mulher e a Igualdade de
Gênero da República Bolivariana, também integram o
Comitê de Fronteira, instalado durante a inauguração
deste centro na última sexta-feira.
Reafirmando a parceria entre os dois países, a
vice-presidente do Instituto Nacional da Mulher (Inamujer), da Venezuela, Srª Judith Lopez Guevara considerou
muito importante a instalação do Comitê de Fronteira.
Judith Lopez também reconheceu que, sem essa
parceria, “não chegaríamos às mulheres em situação
de violência com a mesma intensidade, de forma prática e mais ágil”, como afirmou em seu discurso.
Na condição de coordenadora do Grupo Parlamentar Misto Brasil-Venezuela, venho a esta tribuna
externar meu contentamento com a efetivação tanto do
Centro Binacional de Assistência a Mulheres Migrantes
na Fronteira Brasil-Venezuela, como com a formação
do Comitê de Fronteira.
Estou feliz, senhoras e senhores, porque vejo se
concretizar algo cujo processo acompanhei ao longo dos
anos. Estive presente à solenidade de assinatura do memorando de entendimento da criação do Centro Binacional.
Lembro que, para equipar o centro bilateral, a
Secretaria de Política para as Mulheres arcou com in-
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vestimentos da ordem de R$101 mil para a compra de
computadores e mobiliário, aquisição de automóvel e
custeio de despesas com aluguel.
Lembro também que a Secretaria de Política para
as Mulheres assumiu a responsabilidade de capacitar profissionais para atuar no Centro. A capacitação
se deu no último mês. Na oportunidade, profissionais
receberam conhecimento sobre relações de gênero,
conceito de violência, tratados internacionais, diversidade das mulheres e as políticas de enfrentamento à
violência contra as mulheres, ao tráfico de pessoas e
sobre a Lei Maria da Penha.
Manifesto-me, portanto, em cumprimento ao objetivo do Grupo Parlamentar Misto Brasil-Venezuela de
promover iniciativas, no âmbito do Legislativo, com vistas a aproximar os dois países e superar dificuldades
nas relações binacionais.
Mas manifesto-me, principalmente, porque compreendo que a existência do centro binacional representa uma grande conquista para as mulheres da região
fronteiriça, do lado do Brasil, em Pacaraima, e do lado
da Venezuela, em Santa Elena do Uairén.
Há tempos, essas cidades requeriam a existência
de um centro binacional de atendimento às mulheres
migrantes que são vitimadas pela violência local.
Localizada em região de fronteira, Pacaraima
e Santa Helena do Uairén têm trânsito frenético de
pessoas e carros, um intenso movimento comercial.
Na fronteira Brasil-Venezuela, pode-se elencar uma
série de problemas socioeconômicos, que vão desde
o transporte de cargas do Brasil para a Venezuela sem
documentação, até o contrabando de combustíveis e
de mercadorias, o tráfico de drogas e o tráfico de mulheres para a prostituição.
O tráfico de mulheres para a prostituição é, sem
dúvida nenhuma, Srs. Senadores, o problema mais
grave. São meninas e adolescentes que são aliciadas
com a promessa de obter emprego fácil e bem remunerado em outros países.
A realidade é que essas meninas e adolescentes,
em vez de estarem na escola, acabam sendo vítimas
da prostituição, da exploração sexual, do cárcere privado e até do trabalho escravo.
As redes internacionais de exploração sexual
para fins comerciais, crime que ultrapassa a fronteira,
são temas que estão nas agendas mundiais, seja da
Organização Internacional do Trabalho, a OIT, seja de
outros organismos que o combatem. Governos lutam
contra o problema, e acadêmicos também estudam
suas causas e consequências.
Nesta Casa, o Congresso Nacional, no nosso Senado Federal, também há uma comissão parlamentar de
inquérito de tráfico de pessoas, sob o comando das nos-
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sas colegas de Parlamento Vanessa Grazziotin e Lídice
da Mata. Atuando juntamente com Ministros de Estado,
entre os quais a Ministra de Políticas para as Mulheres,
Srª Eleonora Menicucci, essa CPI investiga as causas,
consequências, rotas e responsabilidades por esse crime.
No Brasil, estudos acadêmicos apontam Roraima, o nosso Estado, como um dos principais eixos da
rota internacional do tráfico de pessoas, via BR-174,
de Manaus para Boa Vista, seguindo para Pacaraima,
a caminho da Europa.
Fatores geográficos, econômicos, sociais, culturais e populacionais propiciam o fenômeno do tráfico
de pessoas e da intensificação da violência contra as
mulheres na região.
Do ponto de vista demográfico, Pacaraima tem
mais de 15 mil habitantes, e Santa Helena do Uairén,
mais de 29 mil. Juntas, as duas cidades formam uma
população de mais de 45 mil pessoas, que, diariamente,
convivem com estrangeiros, viajantes, turistas, taxistas,
comerciantes e traficantes de pessoas e de drogas.
Marcada pelo intenso fluxo das pessoas que se
deslocam para Santa Elena de Uairén para fazer compras, Pacaraima é lugar propício para o mercado ilícito do câmbio e do combustível, como descrito em um
estudo acadêmico realizado pela universidade federal:
Caminhões e carros enfileirados em busca de combustível mais barato, casas que atuam clandestinamente na venda de gasolina e
a forte presença de mulheres, que chegam e
saem de Pacaraima com os caminhoneiros e
carros que abastecem na fronteira, constituem
o cenário da fronteira Brasil–Venezuela.
É nesse cenário que a exploração sexual se constitui, propiciando tráfico de mulheres, como se observa
em outro trecho do trabalho acadêmico:
As casas noturnas e prostíbulos que apresentam shows de strip-tease e outros tipos de
“entretenimento” são comuns em Pacaraima e
Santa Elena. Sobretudo, turistas e caminhoneiros.
Em Santa Elena, na Venezuela, esse segmento
da prostituição fechada é maior que em Pacaraima, tendo na sua maioria mulheres brasileiras.
A afirmação da Secretária Nacional de Políticas
para as Mulheres, Aparecida Gonçalves, confere crédito ao estudo, como podemos ver. Ela diz:
Nas fronteiras secas, as mulheres saem
de moto ou de carro e vão para o outro país
fazer programa, sejam as brasileiras na Venezuela, sejam [as mulheres] da Venezuela
no Brasil. Aí nós vamos ter um alto índice de
violência, um alto índice de problemas de saúde, seja saúde sexual, DST/Aids, sejam outros
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tipos de doença. São essas perspectivas que
fazem com que se proponham políticas públicas de atendimento às mulheres.
Além da Venezuela, a proximidade geográfica
com a Guiana, bem como a facilidade de circulação por
essas fronteiras fizeram com que Roraima se transformasse em uma rota de tráfico internacional de mulheres.
A Secretária de Assistência Social de Pacaraima,
Marcela Pacheco, também deu seu parecer sobre tão
importante momento, dizendo: “Por sermos uma região
de fronteira, temos uma peculiaridade. Lidamos com
mulheres estrangeiras, indígenas e brasileiras em situação de violência.”
É nesse cenário de contrabando de mercadorias,
mercado de drogas e de tráfico de pessoas que o fenômeno de violência contra as mulheres se intensifica.
O Brasil, como sabemos, aparece no Mapa da
Violência de 2012 em 7º lugar entre os 87 países que
mais matam mulheres. Aqui, senhoras e senhores, a
cada 5 minutos, uma mulher é agredida, perfazendo 4,4
assassinatos de mulheres em cada grupo de 100 mil.
Esse mapa mostra que, entre 1980 e 2010, aproximadamente 92 mil mulheres foram assassinadas.
No Mapa da Violência de 2012, Roraima aparece em 13º lugar entre as unidades federativas mais
violentas, com uma taxa de homicídio de mulheres da
ordem de 5 por 100 mil.
Empenhada no combate à violência doméstica e
sexual e também atenta à situação da fronteira Brasil-Venezuela, que comunga, a um só tempo, comércio
e violências, já fiz várias gestões nos órgãos federais
– nacionais e internacionais.
Por várias vezes conversamos com o Embaixador da Venezuela no Brasil, o Sr. Maximilien Arvelaiz, a
quem pedi atenção para a construção dos Centros de
Referência para o combate à violência contra a mulher
e ao tráfico internacional de pessoas.
Atuando diretamente sobre a estruturação das
administrações brasileiras, apresentamos emendas ao
Plano Plurianual de Investimentos (PPA 2008/2011),
à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento da
União para que Estados e Municípios criem a infraestrutura necessária à aplicação da Lei Maria da Penha.
No PPA, colocamos emendas para a criação dos
Centros de Perícia Médico-Legal Especializados no
Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica
e Familiar, implantação dos Núcleos de Defensoria Pública Especializada e inclusão de mulheres em situação
de violência como público-alvo do Pronasci – Programa
de Segurança Pública com Cidadania.
Conseguimos, ainda, recursos para o Projeto Mulheres na Luta Contra a Violência em Roraima. Esse
projeto tem como foco principal a formação de mulheres
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camponesas, que devem atuar como multiplicadoras
na conscientização de todas as práticas violentas e
divulgar a Lei Maria da Penha.
Lutamos por recursos para capacitar profissionais que atendem mulheres em situação de violência,
além de qualificar e esclarecer mulheres do campo em
relação à Lei Maria da Penha.
Relatamos e fomos autora de emendas destinadas
a beneficiar mulheres em situação de vulnerabilidade
ou de risco de vida.
Agora estou muito feliz com o fato de termos o
Centro Binacional de Assistência a Mulheres Migrantes na fronteira Brasil–Venezuela e com a formação
desse Comitê de Fronteira. O Centro Binacional é o
primeiro e, com certeza, irá desencadear a criação
de outros, afinal, os problemas de fronteira são todos
iguais. Eles se parecem.
Estou feliz também porque sei que, daqui para
frente, teremos mais vozes e equipamentos para combater a violência doméstica e de gênero, um fenômeno
que não existe apenas no Brasil e que, por isso mesmo, requer muita união, parceria e ações afirmativas
dos três Poderes de Governo: do Poder Executivo, do
Legislativo e do Judiciário.
Era o que eu tinha a dizer, o que tinha a registrar neste momento, Srª Presidenta e Srs. Senadores.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimentos pelo pronunciamento, Senadora
Angela Portela.
Convido, para fazer uso da palavra, o Senador
Cristovam Buarque pela Liderança do PDT.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª. Presidenta, Srs. Senadores, Sras Senadoras, eu vim aqui tratar
do mesmo tema de que os Senadores Collor e Rodrigo
Rollemberg falaram mais cedo, mas com uma visão
um pouco diferente, tocando no assunto da Rio+20.
Primeiro, vale a pena dizer que teve um aspecto exitoso a reunião por ter existido. O simples fato de
existir, de acontecer uma reunião com tantos Chefes
de Estado e de Governo já é positivo. Além disso, era
uma reunião com Chefes de Estado e de Governo para
discutirem os assuntos de médio e longo prazo da economia da sociedade no mundo. Não há dúvida de que o
fato de ela ter ocorrido foi um êxito para o mundo inteiro.
Segundo, foi exitoso o fato de, ao redor do encontro dos Chefes de Estado, nós termos tido uma imensa
mobilização de ONGs, de pessoas, noticiário permanente nos rádios, jornais, televisão, embora tenham
demorado muito a trazer o assunto. Eu aqui mesmo
falei muitas vezes que 2014 parecia estar mais perto
do que 2012, porque todo mundo falava da Copa e nin-
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guém falava da Rio+20. Mas, nos últimos dois meses,
o assunto apareceu, cresceu e tomou conta da opinião
pública. As próprias crianças, nas escolas, passaram
a falar da Rio+20. Os professores davam trabalhos
relacionados com a Rio+20. Esses são dois êxitos.
O terceiro é que tenha surgido um documento; um
documento ter sido assinado por todos, diferentemente
do que aconteceu em Copenhague, do que aconteceu
em Durban, em que não se conseguiu chegar a nada
de unidade. Além disso, o fato de esse documento ter
legitimado alguns conceitos, como economia verde e
desenvolvimento sustentável. Esses são três êxitos,
ninguém pode negar. E ninguém pode tirar o mérito,
inclusive, para esses êxitos da diplomacia brasileira, da
Ministra do Meio Ambiente e da Presidente da República.
Mas, manifestado o êxito, quero, agora, manifestar
o meu lado de ver como um fracasso as limitações desse êxito. Esse era o momento não apenas de falar em
desenvolvimento sustentável e economia verde. Era o
momento de falar, ainda que não ficasse um documento,
que o mundo precisa mudar o conceito de progresso. É
preciso mudar o conceito de progresso ao ponto de que
a palavra desenvolvimento seja substituída por outra que
indique avanço da humanidade e não apenas desenvolvimento, que quer dizer da economia sustentável. Mais
do que economia verde, que é para produzir o mesmo
usando combustíveis renováveis em vez de combustíveis
fósseis, precisamos de economia azul, do bem-estar,
que deixe de medir se um mundo é rico ou é pobre pelo
produto que faz, e, sim, pelo tempo que usufrui, pelas
vantagens que tem, pela harmonia com que os seres
humanos convivem entre eles e eles com a natureza.
Uma economia que também seja branca, deixando de
considerar como produto as armas que são feitas na
economia e pela economia para as guerras.
Quando uma pessoa cerca a sua casa, não aumenta a sua riqueza; apenas protege a riqueza que já tem.
Armas para guerra têm o mesmo objetivo: fazer a defesa
de um país, mas não enriquecê-lo. Então, não tem por
que a gente considerar a produção de armas – US$1,5
trilhão, em 2010 – como parte da riqueza mundial.
Essa é parte dos gastos necessários para proteger cada país que investe em armas.
Nós temos de ter uma economia vermelha, do
ponto de vista de não haver desemprego, de ninguém
deixar de ter uma parcela suficiente do produto, para
que sua sobrevivência seja garantida.
É muito pouco falar em economia verde. Ainda
que não fosse possível fazer essa revolução do conceito de progresso, era preciso que a Presidenta do
Brasil tivesse falado nesse assunto com uma posição
brasileira para ser debatida, ainda que não aceita.
Nós fracassamos ao não ousar. E o próprio Secretário-Geral das Nações Unidas disse isso, embora, no
outro dia, tenha voltado atrás. Nós não ousamos e não
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ousamos, em parte, porque o nosso governo é desenvolvimentista dos anos 50, que põe a palavra sustentável
para justificar o mesmo de sempre, ao invés de procurar
revolucionar o de antes e trazer uma dimensão nova para
o projeto brasileiro. Além disso, porque, politicamente,
se desejou de tal maneira fechar um documento que
mesmo aqueles mínimos princípios que o Brasil poderia
até levar como novidade não foram levados.
Em alguns momentos, Srª Presidenta, quando se
está para firmar um acordo internacional, é possível colocar itens que reconheçam o direito de não concordar
com os seguintes aspectos, e listá-los. Eles ficariam no
ar, sendo debatidos, sendo ouvidos, falados e negociados
ao longo dos próximos anos. Mas, ao fechar um documento como algo terminado, pronto, conseguimos inibir
qualquer avanço maior na intenção de o mundo mudar
o rumo do progresso que temos cumprido nos últimos
cem ou até mesmo duzentos anos e que se esgotou.
Esgotou-se porque aquele casamento que havia, da democracia política com a inovação científica e tecnológica, com o crescimento econômico e o bem-estar, esse
casamento a quatro entrou em crise, porque sugiram
três novos vetores: os limites ecológicos, a ultra, super,
megaconcentração de renda e o fato de que o sistema
financeiro ficou independente, não respeita mais fronteiras e pouco tem a ver com o processo da economia.
Nessa nova realidade, ao invés de quatro vetores
que se casavam e sete que não se casam, era o grande
momento de discutir o que fazer, de discutir um novo
pacto, um novo acordo mundial que permitisse redefinir
os conceitos que hoje estão velhos: o conceito de desenvolvimento, o conceito de economia verde, que ficou
velho com pouco tempo de ter sido concebido; o conceito
de emprego; o conceito até mesmo de democracia; o
conceito de desigualdade. Todos esses conceitos estão
precisando ser redefinidos. E lamentavelmente eles vão
continuar sendo puros debates acadêmicos, porque os
políticos, os Chefes de Estado e de Governo, não aceitaram o risco, não tiveram a ousadia de trazer isso para
a mesa onde eles se sentavam na Rio+20.
É uma pena, mas pelo menos nós podemos dizer
que houve um ou outro êxito. Eu só espero é que nós
não nos contentemos tanto com o que fizemos até aqui,
na Rio+20, e ela termina como uma espécie de CPI,
que serve para mobilizar e termina virando pizza, porque
não leva a nada concreto de transformação naquilo que
é uma realidade carcomida, esgotada, como é a realidade do sistema social e econômico no mundo inteiro.
Por isso, fiquei satisfeito de ver o Ex-Presidente
Collor, Senador Collor, nesta tribuna, há pouco, decidindo levar para a Comissão de Relações Exteriores a
proposta de manter a subcomissão que funciona para
acompanhar a Rio+20. E agora seria uma subcomissão que acompanharia aquilo que foi assinado e que
buscaria avançar naquilo que foi acordado até aqui.
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Eu espero, Senador, que o Senado brasileiro –
País que foi o anfitrião da reunião – que o Senado Federal possa dar esta contribuição nos próximos meses:
fazer avançar o que os Chefes de Estado e de Governo
não tiveram a ousadia de fazer, ou seja, redefinir para
onde queremos levar cada país, para onde queremos
levar a humanidade inteira, para onde queremos que
o progresso nos conduza. É disso que a gente precisa.
Muito mais do que pequenos ajustes, precisamos de
novos conceitos. Vamos buscá-los.
A Rio+20 não terminou, apenas o encontro dos Chefes de Estado para fazer uma bela foto. Mas agora cabe a
nós continuar aquilo que eles não fizeram, esperando talvez
Rio+40 ou Rio+50, mas um momento que não seja tarde
demais para reorientarmos o futuro do nosso progresso.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, a Srª. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cyro Miranda.
O SR PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
V. Exª tem toda a razão: a Rio+20 não terminou, acho
sim que ela começou. O desdobramento tem que ser
daqui para frente; não podemos dar isso como encerrado. Muito obrigado, Senador.
Concedo a palavra à nobre Senadora Ana Amélia,
pelo tempo regimental, e se necessário prorrogaremos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro Senador Cyro Miranda, que preside esta sessão, Senadores,
Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, ouvimos um rebuliço de crianças...
É muito bom isso! As crianças estão chegando para fazer
uma visita ao plenário do Senado, e é uma alegria muito
grande essas vozinhas todas, que nos são a esperança
do presente e do futuro do Brasil. Bem-vindos todos da
escola que está visitando o Senado neste momento, com
as professoras e as coordenadoras.
Sr. Presidente, estamos aí ante a expectativa da
decisão do Conselho de Ética, que acontece no final
desta tarde. V. Exª integra o Conselho de Ética. É uma
decisão que todos nós aguardamos aqui para encerrar esse processo rumoroso e tão desgastante para a
casa, para a instituição do Senado Federal. E, seguramente, assegurados todos os direitos de defesa dentro do processo do regime democrático, que aconteça
isso com a rapidez possível dentro dos limites da lei.
Mas, Senador, depois de uma semana onde assistimos à discussão do desenvolvimento sustentável,
do crescimento possível com preservação do meio ambiente, num aparente congraçamento entre os participantes da Rio+20, tema referido aqui há pouco, nesta
sessão da tarde, pelo Senador Fernando Collor e pelo
Senador Rodrigo Rollemberg, quero comentar nessa
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tribuna a situação de crise inusitada, surpreendente
que vive um dos nossos vizinhos e parceiros do Mercosul, o Paraguai, com o afastamento, por impeachment,
do Presidente Fernando Lugo, ocorrido na sexta-feira.
Sucessivos problemas políticos internos, também
institucionais, levaram o Congresso paraguaio a um
julgamento rápido, relâmpago até, com o afastamento
do Presidente Fernando Lugo, decidido pela maioria do
parlamento em apenas 30 horas. E o Vice-Presidente,
Federico Franco, assumiu o poder logo após a decisão,
na própria sexta-feira. Aliás, o próprio Fernando Lugo
acatou a decisão do Congresso pela maioria dos votos
e passou o cargo ao Vice-Presidente.
Agora está montando, segundo informações que
recebemos, um gabinete paralelo com os ministros que
serviam ao seu governo para fazer um acompanhamento, exigindo o cumprimento de todos os compromissos
que no seu governo havia.
Claro que não vamos discutir as questões da
soberania interna do país. O fato é que alguns países e representações, como o Vaticano, a Espanha, a
Alemanha, já anunciaram o reconhecimento do novo
governo paraguaio.
Porém, a reação regional, a reação dos países latino-americanos foi diferente. Ontem, os governos dos países
da região decidiram suspender o Paraguai do Mercosul e
da União das Nações Sul-Americanas, pois consideram o
impeachment um golpe de Estado, mesmo que o processo
tenha cobertura da Constituição do Paraguai.
A alegação principal é de que não houve tempo
para a defesa do Presidente afastado.
E, claro, esse afastamento das regiões do Mercosul e Unasul se dará até as eleições de 2013, quando
o Paraguai elegerá o novo presidente.
O Governo brasileiro analisa que, independente
das reais razões que levaram o Congresso do Paraguai
à decisão extrema, todos perdem com isso e nesse
desfecho político dessa crise.
O argumento recorrente na região é que, mesmo com
a maioria parlamentar votando pelo impeachment, o direito
de defesa não deve ser cerceado nem negado a ninguém.
Com a crise do Paraguai, está perdendo o já enfraquecido Mercosul, bloco aduaneiro que parece já
muito debilitado nos últimos anos por falta de soluções
dos problemas comerciais que se impõem com a crise
mundial e também regional.
O Brasil, principal parceiro econômico do Paraguai,
chamou o seu Embaixador, o competente diplomata
Eduardo Santos, para consultas, o que, na verdade e no
jargão diplomático, significa dizer que retira, por hora, o
Embaixador da Embaixada brasileira no Paraguai, como
um gesto de reprovação pela situação política atual.
A Argentina e o Uruguai também retiraram seus
respectivos embaixadores, alegando esperar pelo
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restabelecimento da ordem democrática nas eleições
marcadas, como disse, para 2013.
Os países que compõem a União das Nações
Sul-Americanas (Unasul) também condenaram, em sua
maioria, as mudanças políticas no Paraguai. A Venezuela
chegou ao extremo de determinar a suspensão do fornecimento de petróleo ao país, e o Equador chegou a
falar em fechamento de fronteiras, mesmo que o Equador
não tenha nenhum limite de fronteira com o Paraguai.
O fato é que a reação dos países da região latino-americana foi costurada com a mesma rapidez da votação do Congresso paraguaio que levou ao afastamento
de Fernando Lugo. E isso, claro, chama muito a atenção.
Uma reação que pode demonstrar até o receio que alguns governantes têm de que o impeachment paraguaio
possa inspirar outros parlamentos da região, onde o povo
parece descontente com a ação de alguns governos.
A Argentina, por exemplo, vive um período muito delicado, com greves e protestos espalhados pelo
país. Há três dias, 400 trabalhadores ocupam a jazida
de Cerro Dragón, responsável por 15% da produção
de petróleo da Argentina. Novas paralisações estão
marcadas, e o setor financeiro também acompanha a
crise, tendo 31 bancos com nota rebaixada por uma
agência de classificação de riscos econômicos. Aliás,
há também uma greve dos caminhoneiros, que eram
antes aliados da Presidente Cristina Kirchner.
O Brasil vive outro momento, é verdade, mas temos com o Paraguai parcerias estratégicas e alguns e
sérios problemas a resolver. Somos sócios na importante
hidroelétrica de Itaipu Binacional. Aliás, aprovamos no
Senado, contra o meu voto, um contrato de reajuste que
deu ao Paraguai uma quantia enorme, mais de US$300
bilhões de reajuste da energia que o Brasil compra do
Paraguai, e não houve uma exigência de comprometimento, inclusive de atendimento dos brasiguaios que
precisam do apoio do Governo brasileiro e assim estão aguardando. Temos um comércio importante com
o Paraguai, com inúmeros acordos vigentes, e não podemos deixar de citar a questão dos brasiguaios, que
são os produtores agrícolas brasileiros que vivem em
terras paraguaias e lá produzem a riqueza daquele país.
Esse grupo de brasileiros, que pode chegar a 100 mil
pessoas, já se pronunciou a favor do novo governo e
pede ao Governo brasileiro que reconheça o Governo
de Federico Franco, ação considerada pelos líderes
dos brasiguaios necessária para dar tranquilidade à
comunidade brasileira que vive em terras paraguaias.
Aliás, esse tema nos ocupou muito tempo aqui,
e a delegação do Paraná, entre os quais o Senador
Alvaro Dias e também o Senador Sérgio Souza, se
envolveu nesse processo.
Com muito prazer, concedo um aparte ao Senador Alvaro Dias.
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O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senadora Ana Amélia, é a propósito dessa afirmação de que os
brasiguaios pedem o apoio do Governo brasileiro. Ontem,
ainda, recebi telefonemas da faixa de fronteira, de Foz do
Iguaçu, e também de brasiguaios, já no outro lado, no país
vizinho, pedindo que adotemos aqui uma postura favorável
à decisão paraguaia. É um assunto complexo, é evidente,
mas é preciso considerar alguns pontos: primeiro, soberania nacional, há que se respeitar; e rito próprio – regimento, legislação, constituição. Se há essa possibilidade
de agilidade em um procedimento dessa natureza, nós
não podemos condenar. Se somos lentos demais, não
podemos condenar, em determinados momentos, a agilidade que se impõe a determinados processos, desde que
se assegure o amplo direito de defesa. E o que alegam
é que houve o direito de defesa; que o Presidente Lugo,
com seus advogados, teve a oportunidade de se defender. Foi uma decisão quase unânime do parlamento do
Paraguai. Mesmo um Senador que votou a favor do Presidente Lugo reconheceu a transparência e a legalidade
dos procedimentos adotados.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É, foi
bom V. Exª... Desculpe.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – O próprio
Presidente Lugo, a princípio, assimilou o impeachment,
aceitou o impeachment. Depois, reagiu em função da
solidariedade que obteve de alguns países, inclusive do
Brasil. Portanto, nós temos que ter cautela. Nós não podemos avançar, como alguns, como Hugo Chávez, por
exemplo – é do seu temperamento essa agressividade,
esse impulso de decidir impulsivamente questões internacionais. O Brasil tem que ter a necessária cautela e,
sobretudo, deve respeitar a soberania do país vizinho. É
evidente que temos de ter a cautela também de observadores atentos, para verificar se houve abuso, se houve
ilegalidade, se houve afronta ao Estado de direito democrático, mas, se, evidentemente, a constatação é de que
não houve, de que há paz no Paraguai, e os brasiguaios,
sobretudo, estão muito felizes com o que ocorreu, nós
temos que respeitar também. Nós não podemos ousar
em sermos juízes do povo do Paraguai.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Senador
Alvaro Dias, V. Exª faz a referência a um dado importante: que, no Senado, foi apenas um voto favorável
ao ex-Presidente Fernando Lugo e, na Câmara, quatro
votos do total do Parlamento.
Portanto, do ponto de vista da expressão da maioria, e como disse V. Exª, nós não podemos, o Brasil e
nenhum outro país da região, tentar uma interferência
indevida na soberania interna do Paraguai, por mais
que tenhamos críticas a procedimento, mas, se foi
dentro do processo da legalidade, não cabe ao Brasil
determinar que um processo de impeachment tenha
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que ser em trinta horas ou quarenta horas, ou que tenha de ser em dois meses ou cinco meses, ou um ano.
Essa é uma questão que V. Exª aborda com grande propriedade, porque nós não podemos ferir; temos
que preservar sob todos os aspectos esses grandes
interesses que estão envolvidos, sobretudo a questão
relacionada à soberania.
Em relação a Hugo Chávez, é surpreendente que
ele tenha imediatamente tomado essa decisão, mas
esteja ajudando a Síria, que está matando civis a torto e a direito, e tenha ajudado este país na manutenção de um governo que o mundo inteiro está olhando
perplexo e que as próprias Nações Unidas retiraram a
sua representação no acompanhamento daquele país.
Então, é bom também fazer essa ressalva em relação aos direitos humanos e à proteção dos cidadãos
civis, sejam eles sírios ou de outras nacionalidades
que estejam naquele país.
Quando vejo o calendário, percebo que a reviravolta política no Paraguai acontece às vésperas da
reunião de cúpula do Mercosul, marcada para quinta-feira e sexta-feira próximas, em Mendoza, na Argentina.
É nesse encontro que os próximos passos serão dados, não só em relação à crise, mas ao próprio
processo que está vivendo o Mercosul, de grande
fragilidade. O desafio começa na organização da lista
dos participantes, já que o novo governo paraguaio
liderado por Frederico Franco diz que estará presente
para discutir com os membros do Mercosul a atual situação, no mesmo momento em que o ex-Presidente
Fernando Lugo, que instalou governo paralelo, hoje,
reiterou que também irá à Cúpula do Mercosul.
Aí, só teremos um grande dilema a resolver, mas
isso caberá aos líderes do Parlamento do Mercosul, que
terão seguramente maturidade suficiente, como tem a
Presidenta Dilma Rousseff, no encaminhamento dessa
solução. Aliás, o Governo brasileiro imediatamente pediu
a ação do Chanceler Antonio Patriota para entrar nessa
ação política de uma costura e de uma engenharia extremamente delicadas neste processo, porque não podemos nem interferir, mas não podemos deixar que a região
sofra algum colapso, digamos, de fragilidade institucional e política e também do ponto de vista democrático,
considerando que esses países viveram em um passado recente processos relacionados a regimes de força.
Os três países parceiros do Paraguai no Mercosul – Brasil, Argentina e Uruguai – vão precisar avaliar
a situação de forma muito profunda.
O Parlasul, que reúne os parlamentares do Mercosul, também tem agenda para os próximos dias.
Estamos na expectativa da confirmação da primeira
reunião do Parlamento do Mercosul, em Montevidéu.
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Seria muito oportuno discutir os atuais fatos no âmbito
parlamentar e político.
Considero o Parlasul um importante fórum de discussões, mas que, infelizmente, não tem sido usado, pois
uma desatenção da Argentina, para dizer o mínimo, na
indicação dos membros representantes, impediu que
o parlamento do bloco aduaneiro do sul se reunisse.
É hora de intensificar os esforços para que esta
reunião do Parlasul aconteça. Em princípio, está marcada para segunda-feira, em Montevidéu, sob a presidência do nosso Presidente Senador Roberto Requião.
E aqui faço questão, Presidente Cyro Miranda, de
fazer a leitura da Nota da Representação Brasileira do
Parlamento do Mercosul sobre o processo de impeachment do Presidente Fernando Lugo e que foi assinada
pelo Presidente, Senador Roberto Requião; pelo Deputado Federal Antonio Carlos Mendes Thame; pela primeira Vice-Presidente, que sou eu, Ana Amélia Lemos;
o segundo Vice-Presidente, Deputado Federal Dr. Rosinha, que é Vice-Presidente do Parlamento do Mercosul.
A Nota diz:
A Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, órgão de ligação entre o
Congresso Nacional Brasileiro e o Parlamento
do Mercosul (Resolução nº 1, de 2011-CN),
vem manifestar-se sobre os acontecimentos
políticos na República do Paraguai, envolvendo juízo político do Presidente Fernando Lugo,
nos seguintes termos;
1. Reafirmamos nosso compromisso com
os princípios pelos quais a República Federativa do Brasil se rege em suas relações internacionais, consagrados no art. 4º da Constituição Federal;
2. Consideramos que a institucionalidade
democrática deve ser preservada em qualquer
situação;
3. Consideramos que o Protocolo de Montevidéu sobre Compromisso com a Democracia
no Mercosul (Ushuaia II), celebrado em 20 de
dezembro de 2011, estabelecendo as bases
mais amplas de uma cooperação responsável
entre os Estados Partes do Mercosul e Estados Associados do Mercosul, é uma referência
importante para a cooperação entre nossos
povos, para a promoção, defesa e proteção
da ordem democrática, do Estado de direito
e suas instituições, aperfeiçoando o Protocolo
de Ushuaia, firmado entre os Estados Partes
do Mercosul em 24 de julho de 1998;
4. Reafirmamos que o Parlamento do
Mercosul é o órgão de representação dos povos do Mercosul (art. 1º do Protocolo Consti-
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tutivo do Parlamento do Mercosul), pelo que
instamos o Parlasul a se colocar em vigilância
permanente neste momento de graves consequências para a história do Paraguai e para o
esforço de união da América do Sul.
Lida esta Nota oficial, não apenas pela situação do
Paraguai, mas também temos que verificar que a situação conjunta da região pelos últimos problemas econômicos impostos por barreiras determinadas pelo governo
da Argentina a produtos brasileiros, já seriam motivos
suficientes para a realização dessa sessão do Parlasul.
Participei, na última sexta-feira, Sr. Presidente,
de um ciclo de palestras e debates na Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, coordenado
pelo Deputado Renato Molling, que é o coordenador
da bancada gaúcha no Congresso Nacional. Junto com
lideranças industriais, Deputados Federais e Estaduais,
autoridades do Ministério da Agricultura, do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e
também do Governo do Estado e representantes das
centrais sindicais, como a CUT e a Força Sindical, debati as perdas que o Brasil vem somando com a queda
das exportações para o Mercosul. Uma redução de
quase 11% nas vendas para aquele mercado.
Uma das principais causas da forte desaceleração das exportações brasileiras para o Mercosul são
as medidas protecionistas da Argentina. As barreiras
impostas pelo país vizinho presidido por Cristina Kirchner criam problemas principalmente para o meu
Estado, o Rio Grande do Sul .
Só pra citar alguns exemplos – hoje, aliás, a imprensa nacional, o jornal Valor Econômico, faz referência a essa redução do comércio da exportação para a
Argentina –, os setores produtores de calçados, carne
suína, chocolate e móveis, estão empilhando prejuízos.
As exportações de chocolates, desde o início do ano
passado, caíram 24%. A indústria de móveis registrou,
nos últimos três anos, uma queda de 60% nas vendas
para a Argentina. Os suinocultores estão praticamente
fechando as portas das suas propriedades depois que a
Argentina suspendeu as vendas de carne, interrompendo
de forma brusca, nos últimos meses, a relação comercial.
Estamos ameaçados, inclusive, de perder indústrias instaladas nas nossas cidades gaúchas, indústrias de máquinas agrícolas que estariam se mudando
para o outro lado da fronteira, para a Argentina, como
as do setor de máquinas agrícolas e autopeças. O desemprego é a primeira consequência dessas barreiras.
Esse assunto já foi alvo de debates em diferentes
comissões aqui no Senado, como a Comissão de Direitos
Humanos, presidida pelo Senador Paulo Paim, e a própria Comissão do Parlasul, presidida pelo Senador Roberto Requião, que ouviu dois parlamentares argentinos
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na última semana. Também a Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, presidida pelo Senador Acyr Gurgacz, debateu as assimetrias no Mercosul há mais tempo.
Penso que o caminho correto para a solução dessas questões é um diálogo que precisa ser intensificado.
O ideal seria haver complementaridade entre Brasil e Argentina, seguindo o objetivo básico do bloco do Mercosul.
Nós queremos que as relações sejam de trocas e
não de intransigências e disputas entre os dois países.
Para isso, acordos precisam ser cumpridos para que
as relações comerciais sejam construídas sobre uma base
de confiança. E o que vejo até agora é um total desinteresse do governo argentino na construção desse caminho. O que vemos é a Argentina impondo cada dia mais
barreiras e construindo prejuízos às indústrias brasileiras
e eliminando empregos dentro do nosso território, gerando um problema social muito grave. E isso é inaceitável.
De qualquer modo, as autoridades do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior têm
reafirmado que há um superávit favorável ao Brasil na
exportação. Isso, claro, interessa muito à economia de
São Paulo, mas, no meu Estado, Rio Grande do Sul,
isso é dramático, pois já estamos perdendo e muito
com essas restrições que a Argentina vem fazendo.
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Esperamos que o Governo brasileiro tenha um
olhar especial nesse aspecto, para evitar um prejuízo
muito grande e uma distorção séria nas relações comerciais e até diplomáticas e políticas com a Argentina, já que Brasil e Argentina são os maiores parceiros
dentro do Mercosul.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Senadora Ana Amélia, V. Exª tem toda razão.
Mexer com a soberania de um país, interferir na soberania de um país é um fato muito sério. E acho que os
países vizinhos se precipitaram. Tinham que ter mais
tempo para que pudessem avaliar melhor essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB –
GO) – A Presidência designa o Deputado Antonio Carlos
Mendes Thame (PSDB/SP), como membro suplente, em
substituição ao Deputado Vanderlei Macris (PSDB/SP),
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 n° 649, de 2012, da Liderança do PSDB,
na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias,
Líder do meu Partido, PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente
Cyro Miranda, nosso Partido completa 24 anos. E, no
marco dos 24 anos de existência do PSDB, eu gostaria de destacar o patrimônio – que é um legado para o
País – da estabilidade monetária, da sustentabilidade
financeira, da responsabilidade fiscal e da competitividade da economia. São legados memoráveis deixados
pelo Partido da Social Democracia Brasileira.
A estabilização trazida pelo Plano Real reduziu
a proporção de pobres de 40% para cerca de 30%
da população total do País. No período presidencial
seguinte, nova redução para aproximadamente 20%.
E como nos ensina Fernando Henrique Cardoso, “a
redução da pobreza não foi resultado automático do
crescimento; políticas também foram adotadas com
esse fim. Exemplo, o aumento real do salário mínimo
de 48% entre 1995 e 2002 e de 60% nos oito anos
posteriores.”
A estabilidade econômica gerou o perfil de um
Brasil diferente, em que as remarcações de preços
foram banidas das preocupações diárias das famílias
brasileiras. A vida passou a ser mais bem planejada, e
a inflação deixou de corroer a renda dos trabalhadores
e dos assalariados.
É mister destacar que tudo foi feito de forma transparente, sem congelamento de preços nem confisco de
depósitos bancários nem qualquer outro ortodoxismo
econômica. A população foi informada de cada passo,
trazendo pedagogia democrática ao País.
A despeito de amnésia seletiva que acometeu
muitos em passado recente, é impossível olvidar os
desafios enfrentados por Fernando Henrique Cardoso
para erradicar o monstro bravio da inflação. Foi graças ao seu empenho pessoal – diria até que visceral
–, somado a sua capacidade de gestão e articulação
amparada por excelente equipe de auxiliares, que o
Brasil se livrou da hiperinflação crônica que implodia
a vida de milhões de famílias, levando-as ao desespero de não poder enxergar o futuro de filhos e netos.
O intelectual, o sociólogo de projeção internacional abriu mão de trajetória segura e consagrada
na academia para trilhar os tortuosos e insondáveis
caminhos da política; reservou, sem qualquer rastro de
dúvida, os seus melhores talentos ao povo brasileiro.
Egresso da academia, laureado em universidades
de primeira linha mundo afora, migrou para o ativismo
político levando sua inestimável bagagem acadêmica.
Em que pese a ter sido silenciado pelo regime militar,
retornou ao Brasil nos anos de chumbo e, mesmo
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sob a égide do Ato Institucional nº 5, que o atingiu,
permaneceu na vanguarda crítica à ditadura vigente,
contribuindo preponderantemente com seu acervo de
ideias e proposições para a construção de uma transição política para a democracia.
Sua enorme engenhosidade – que, diga-se de
passagem, sempre soube renovar –, passou a direcionar decisivamente o curso da História brasileira a
partir do instante em que assumiu a pasta da Fazenda
no governo do presidente Itamar Franco.
O Presidente Itamar, apoiando e prestigiando seu
ministro, lançou, com grande coragem, a autêntica revolução econômica no Brasil, que seria implantada em
1º de julho de 1994. Era criado o padrão monetário que
estabilizaria a economia brasileira: o Real.
Fernando Henrique capitaneou todas as etapas,
da idealização à implantação, daquele que foi muito
além que o mais bem-sucedido plano de combate à
inflação crônica: foi um divisor de águas. Representou
uma mudança radical de atitude que permeou toda a
população brasileira; trouxe previsibilidade à economia;
recuperou a fé da população no valor de sua moeda;
restaurou a confiança internacional no Brasil e representou para todos nós o otimismo e a capacidade de
planejar racionalmente.
A eleição de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República, que se daria em 1994, foi uma
conseqüência natural de sua grande atuação na pasta
da Fazenda. Seu governo não apenas aprofundou e
consolidou o Plano Real, mas também buscou a modernização do País, por meio de reformas capazes de
eliminar estruturas atrasadas e injustas que travavam as
potencialidades nacionais. Sua exitosa gestão saneou
os inúmeros ralos que carcomiam as finanças públicas
e deu início a um processo irreversível de atração de
capital privado para setores que outrora eram monopolizados pelo Estado brasileiro.
As conquistas não foram alcançadas sem o esforço hercúleo de seus dois governos. Engenho e arte
estiveram entrelaçados nas suas administrações, sem
trégua nem concessões para o retrocesso.
O Plano Real dotou-nos do grande vértice na
moderna vida econômica: uma moeda que se estabilizou e que tem possibilitado melhorar a vida de milhões de brasileiros. O retorno gradativo dos capitais
e dos investimentos que possibilitou ao País singrar
novos mares e traçar novos rumos aconteceu na esteira das reformas estruturais e de marcos históricos da
Era Fernando Henrique Cardoso. Como exemplo, cito
a disciplina dos gastos estatais estabelecida pela Lei
de Responsabilidade Fiscal para os administradores
públicos em todos os níveis.
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Tive a primazia de ser o Relator, na Comissão
de Constituição e Justiça do Senado Federal, da Lei
de Responsabilidade Fiscal, do Presidente Fernando
Henrique.
É crucial ressaltar que o fiador dessas mudanças
foi a estabilidade econômica. Leia-se: Fernando Henrique Cardoso, o governante do timão de um plano de
bordo que mudou o Brasil.
A competitividade de nossa economia foi alçada
a diferentes e promissores patamares. Como o próprio
Fernando Henrique escreveu – e estamos sempre a
postos, atentos às suas lições –, eis alguns exemplos:
Nos idos de 1995, havia montadoras de
veículos somente nos Estados de São Paulo e
Minas; em 2002, não apenas estas tinham aumentado a produção, como também outras se haviam
espalhado pelo País, no Rio Grande do Sul, no
Paraná, no Rio de Janeiro, em Goiás e na Bahia.
Outro exemplo:
A Petrobras, em 1995, não chegava a produzir 700 mil barris/dia; em 2002, ultrapassou
1,5 milhão de barris/dia. E assim por diante, sem
esquecer a expansão das telecomunicações,
da indústria aeronáutica ou mesmo da indústria
naval, que começou a tomar ímpeto em 1999,
com a encomenda, pela Petrobras, de 22 navios.
A partir desse salto, a economia brasileira é impulsionada e não pararia mais de crescer, malgrado
as crises financeiras de origem internacional que só
deixaram de nos afligir em 1996 e em 2000. Nesse
contexto, o período presidencial seguinte colheu os
frutos do fortalecimento advindo da consolidação do
Plano Real, sem falar de um momento excepcional
vivido pela conjuntura internacional entre os anos de
2003 e 2008. A redução da pobreza foi uma resultante
paralela do crescimento econômico.
A disciplina fiscal dos gastos estatais estabelecida pela Lei de Responsabilidade para os administradores públicos em todos os níveis só foi possível pela
estabilidade econômica.
Não posso deixar de mencionar que programas
sociais que se originaram no Comunidade Solidária –
de inspiração da saudosa Drª Ruth Cardoso – e que
hoje atendem a milhões de brasileiros que vivem na
linha de miséria só foram possíveis porque houve a
estabilidade e houve a organização da economia.
A valorização da moeda nacional não é fruto de
nenhuma virtude de governos, mas, sim, do controle
vigilante das contas públicas que a implantação do
Plano Real tornou possível.
Em quase um quarto de século de existência do
PSDB, não podemos perder de vista que “um Estado
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moderno será julgado por sua eficiência para ampliar o
acesso à educação, à saúde e à previdência social, bem
como pela qualidade da segurança que oferece às pessoas”. Baseado nesse pensamento lapidar do presidente
Fernando Henrique, cabe ao PSDB continuar lutando
e ocupar a vanguarda nas lutas por esses objetivos.
A nossa crença, a nossa fé inabalável repousa
no povo brasileiro. Reproduzindo Fernando Henrique,
“é melhor manter um otimismo cauteloso e, sem embarcar em ufanismos enganosos, acreditar que a vitalidade dos brasileiros nos levará a melhores rumos”.
Ao completar este pronunciamento, Sr. Presidente
Cyro Miranda, as nossas homenagens aos militantes
do PSDB, àqueles que organizam o partido com os
jovens brasileiros de todas as partes do País, que se
reúnem na juventude do Partido da Social Democracia
Brasileira, e às mulheres. Aliás, Ulysses Guimarães é
que gostava de afirmar, com sua sabedoria, quando via
auditórios lotados de mulheres e jovens, que, quando
as mulheres e os jovens se somam, a consequência
é a vitória. Por isso, a nossa homenagem especial
aos jovens e às mulheres que organizam o PSDB
de hoje, mas também a todas as lideranças de todos
os Municípios brasileiros: as lideranças municipais e
estaduais, os líderes nacionais do nosso partido, governadores, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, vereadores, militantes dos diretórios
municipais. As homenagens pelos 24 anos do Partido
da Social Democracia que cumpre uma trajetória em
meio às circunstâncias nacionais em que a vida partidária brasileira vai se tornando artificial, com partidos
sem identidade programática, siglas para registro de
candidaturas. Em que pese vicejar nesse cenário de
contradições gritantes, o PSDB procura cumprir o seu
papel, sendo um instrumento político na oposição responsável pela apresentação de uma proposta alternativa de poder para este País.
Nós combatemos o modelo praticado atualmente, um modelo que estabeleceu o aparelhamento do
Estado brasileiro de forma promíscua e, como consequência, sustenta uma relação desonesta com o setor
privado por meio de empresas que vicejam à sombra
do poder. Esse modelo que é combatido pelo PSDB
na oposição tem que ter uma alternativa competente,
responsável e eficiente que só pode ser apresentada
à Nação pelo Partido da Social Democracia, pela sua
experiência, pela sua história e pela sua força de representação popular.
Eu gostaria, aproveitando o que resta do meu
tempo, Sr. Presidente, de registrar mais uma das preocupações do nosso Partido nos últimos dias: a desindustrialização do País, fazendo eco a preocupações
também da Confederação Nacional da Indústria, que
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lança o slogan: “A indústria tem pressa, o Brasil não
pode esperar”. Em boa hora, essa campanha é liderada
pela Confederação Nacional da Indústria.
A perda da competitividade do setor industrial é
alarmante. As empresas brasileiras trabalham em média 13 vezes mais que as concorrentes estrangeiras
somente para pagar impostos. Não podemos esquecer que a cobrança de vários impostos nas diversas
etapas da cadeia de produção inibe os investimentos
e aumenta os preços para o consumidor.
No site “A Indústria tem pressa”, estão elencadas
as ações necessárias para resgatar a capacidade de
competição da indústria brasileira. As propostas estão
divididas em doze áreas consideradas prioritárias. São
estratégicas as áreas selecionadas pela Confederação
que representam fatores de competitividade e devem
ser destacadas: segurança jurídica, educação, inovação, infraestrutura. O Brasil investe menos de 2% do
PIB em infraestrutura – um terço do que é gasto na
China e no Chile e metade do que é investido na Índia.
O País precisa melhorar urgentemente sua infraestrutura. Aeroportos, estradas, hidrovias, ferrovias,
oferta de energia, saneamento e portos decentes e
modernos são fundamentais para uma indústria e um
Brasil fortes. Elevar a capacidade de planejamento e
execução, reduzir prazos e burocracia nos processos
licitatórios, estabelecer regras claras para o licenciamento ambiental são igualmente fundamentais para
eliminar a precariedade da infraestrutura brasileira.
Elencamos também o comércio exterior, a burocracia. Há mais de dez milhões de negócios informais
no Brasil, contra cinco milhões de negócios formais.
Uma das causas da alta informalidade da economia
brasileira é o excesso de burocracia. Tudo funciona
melhor quando há capacidade de formulação e de
planejamento.
Um destaque para a micro e pequena empresa.
Tributação e gasto público. Os gastos públicos
são exagerados em razão do modelo perdulário que
foi adotado nos últimos dez anos, em que a estrutura
da administração pública é loteada entre os partidos
que oferecem apoio político ao Governo.
Tributo. De 1993 a 2008, a carga tributária cresceu
de 25,7% para 35,8% do Produto interno Bruto. O aumento de impostos e a incidência de várias taxas sobre
uma mesma base reduzem a atração de investimentos,
inibem a internacionalização de empresas e elevam
os preços para o consumidor. Simplificar a estrutura
tributária e desonerar também as exportações são algumas das propostas para aumentar a produtividade.
Peço a V. Exª, Senador Cyro Miranda, que autorize
a publicação nos Anais da Casa do inteiro teor deste
pronunciamento, que ainda aborda questões referen-
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tes à macroeconomia, alto crescimento, relações do
trabalho, meio ambiente e financiamento, destacando, sobretudo, a dificuldade de acesso ao crédito e,
ainda, em razão das elevadas taxas de juros, que são
problemas enfrentados pelas empresas brasileiras, a
ausência de planejamento estratégico.
Enfim, Sr. Presidente, registramos, nos Anais
do Senado Federal, preocupações que são do nosso Partido, mas que alcançam também as lideranças
empresariais brasileiras, localizadas, sobretudo, na
Confederação Nacional da Indústria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ALVARO DIAS.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, as iniciativas inteligentes e bem articuladas em prol do Brasil merecem ser amplificadas
e aplaudidas. Registramos com satisfação a campanha recém-lançada pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI) cujo slogan é: A indústria tem pressa,
o Brasil não pode esperar
Em boa hora a CNI decide conclamar a sociedade e abre um espaço na Internet no qual os cidadãos internautas poderão enviar sugestões e assinar
o manifesto em favor do aumento da competitividade
da indústria brasileira.
A perda de competitividade do setor industrial
nacional é alarmante. As empresas brasileiras, por
exemplo, trabalham em média 13 vezes mais que as
concorrentes estrangeiras somente para pagar impostos. Não podemos esquecer que a cobrança de vários
impostos nas diversas etapas da cadeia de produção
inibe os investimentos e aumenta os preços para o
consumidor.
No site http://aindustriatempressa.com.br estão elencadas as ações necessárias para resgatar a
capacidade de competição da indústria brasileira. As
propostas estão divididas em 12 áreas consideradas
prioritárias para a CNI.
São estratégicas as áreas selecionadas pela confederação e representam fatores de competitividade e
por isso devem ser aqui destacados:
Segurança Jurídica
Um ambiente de incerteza, seja política, econômica ou jurídica, compromete a tomada de decisões
e afugenta investimentos.
Uma efetiva reforma política, edição de normas
complementares à Constituição Federal e restrição do
uso de Medidas Provisórias são algumas das propostas da CNI para que o Brasil adquira mais segurança
jurídica e cresça.
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Educação
Produtividade e inovação dependem de pessoas
qualificadas. Para se tornar mais competitivo nos mercados nacional e internacional, o Brasil precisa investir em mais educação. São 14 milhões de analfabetos
no país, um número assustador, que coloca o Brasil
com a nona maior taxa de analfabetismo na América
Latina e Caribe.
Inovação
A inovação é altamente estratégica para qualquer
empresa. No ranking global da inovação da Comunidade Européia, o Brasil ocupa a 41a posição, entre 47
países. Se o país pretende se tornar uma das principais economias do mundo, precisa ampliar a prática
da inovação nas empresas, tanto em produtos quanto
em processos.
Aumentar em 50% a subvenção em Pesquisa e
Desenvolvimento do setor privado e dar prioridade à
inovação nas políticas de compra do setor público são
algumas das propostas para tornar a indústria brasileira mais inovadora e competitiva.
Infraestrutura
O Brasil investe menos de 2% do PIB em infraestrutura, um terço do que é gasto na China e no Chile
e metade do que é investido na índia. O país precisa
melhorar urgentemente sua infraestrutura. Aeroportos,
estradas, hidrovias, ferrovias, oferta de energia, saneamento e portos decentes e modernos são fundamentais para uma indústria e um Brasil fortes.
Elevar a capacidade de planejamento e execução,
reduzir prazos e burocracia nos processos licitatórios
e estabelecer regras claras para o licenciamento ambiental são igualmente fundamentais para eliminar a
precariedade da infraestrutura brasileira.
Comércio exterior
A participação brasileira no comércio internacional continua muito baixa. O país está entre as dez
maiores economias do mundo, mas ocupa apenas o
20° lugar entre os principais exportadores e caiu para
o 28° lugar quando se consideram apenas as vendas
externas de manufaturas.
Simplificar os procedimentos aduaneiros, ampliar
a defesa comercial e os financiamentos à produção
destinada à exportação são algumas das propostas
da CNI.
Burocracia
Há mais de dez milhões de negócios informais no
país, contra cinco milhões de formais. Uma das causas da alta informalidade na economia brasileira é o
excesso de burocracia. Tudo funciona melhor quando
há capacidade de formulação e de planejamento. Já
passou da hora de simplificar os procedimentos da
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gigantesca máquina governamental, seja a federal,
estadual ou municipal.
Estabelecer uma política de redução da burocracia
conduzida por um órgão ou comitê ligado diretamente ao presidente da República é uma das propostas
apresentadas nessa campanha.
Micro e pequena empresa
Micro e pequenas empresas têm enormes dificuldades de acesso ao crédito e à informação. Pela sua
capilaridade, agilidade e pelo número de empregos
que absorvem, as chamadas MPEs são fundamentais
na economia brasileira.
Incentivar a formação de cooperativas de crédito
e de aval e criar um Simples Trabalhista nos moldes do
Simples Nacional, que reduziu e desburocratizou os
impostos para as MPEs, são algumas das propostas
para fortalecer o segmento,
Tributação e gasto público
De 1993 a 2008, a carga tributária cresceu de
25,7% para 35,8% do PIB. O aumento de impostos e
a incidência de várias taxas sobre uma mesma base
reduzem a atração de investimentos, inibem a internacionalização de empresas e elevam os preços para
o consumidor.
Simplificar a estrutura tributária e desonerar também as exportações são algumas das propostas para
aumentar a produtividade.
Macroeconomia do alto crescimento
A chave para o crescimento da indústria e, consequentemente, da economia brasileira, é atrair mais
investimentos nacionais e internacionais. Mas se não
houver mudanças no sistema tributário, o Brasil pode
ficar para trás.
É indispensável manter fundamentos macroeconômicos sólidos e desonerar os investimentos para
que o país continue em seu caminho para se tornar
uma das principais economias do mundo.
Relações do Trabalho
O mundo passou por grandes transformações,
especialmente na área do trabalho. O trabalho se
moderniza com os novos tempos, tornou-se flexível,
devido à velocidade da globalização da economia. A
legislação trabalhista no Brasil, contudo, não acompanhou tais evoluções. Continua baseada na realidade
dos anos 50. O resultado desse anacronismo é que as
empresas têm alto custo para contratar.
Reduzir os custos da folha de pagamentos é outra
proposta para que as empresas brasileiras se tornem
mais competitivas.
Meio ambiente
Preservar os recursos naturais sem inibir os empreendimentos indispensáveis para promover o desenvolvimento e, dessa forma, melhorar a qualidade de
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vida, ampliar o emprego e a renda, é um desafio para
todos os países. Inclusive para o Brasil.
Tornar claros e rápidos os processos de licenciamento ambiental é uma das propostas para tornar
o país mais sustentável.
Financiamento
A dificuldade no acesso ao crédito e as ainda
elevadas taxas de juros são problemas enfrentados
pelas empresas brasileiras, que reduzem o investimento e limitam o potencial de crescimento do país. Uma
empresa que investe em sua modernização é mais
produtiva e competitiva.
Uma taxa de juros próxima das taxas internacionais, a redução da burocracia, a expansão do mercado
de capitais são algumas das propostas para o fortalecimento da indústria brasileira.
A campanha é meritória e os motes escolhidos
são estratégicos e não podem ser relegados a plano
secundário pelos atuais governantes. Os gargalos estruturais ou custo Brasil são entraves que comprometem o
nosso presente e projetam um futuro pouco alentador.
Não há planejamento estratégico. O governo
opera de forma amadora. Uma gestão claudicante e
que apresenta resultados pífios. Vejam, por exemplo,
a preocupação manifestada recentemente pelo Tribunal de Contas da União no parecer emitido sobre as
contas do governo federal em 2011, O baixo nível de
execução dos projetos do governo preocupa sobremaneira o TCU.
Vale ressaltar que o baixíssimo nível de execução dos projetos do governo – apenas 20% das ações
relacionadas como prioritárias na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) – é apenas uma das ressalvas
elencadas no parecer do TCU.
É preciso retomar o debate dos grandes temas
nacionais sem recorrer ao discurso elaborado pelos
marqueteiros a serviço do governo. O governo que
aí está logo mais completará uma década no poder.
Chegou a hora de assumir sua responsabilidade diante
dos descaminhos da gestão pública.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Senador Alvaro Dias, V. Exª será atendido na
forma regimental.
Quero cumprimentá-lo, pois, ao enaltecer o nosso Partido por esses 24 anos, V. Exª tocou em alguns
pontos que foram os principais na mudança e na virada
deste País: sem a possibilidade do Plano Real, este
País não seria competitivo; sem a Lei de Responsabilidade Fiscal, também nós não estaríamos aonde estamos querendo chegar; e também as privatizações
começadas pelo governo do nosso partido e hoje copiadas também pelos governos do PT. V. Exª está de
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parabéns nessa comemoração dos nossos 24 anos.
Muito obrigado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valdir Raupp, PMDB, Presidente do Partido Nacional.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Cyro Miranda, Srªs e Srs.
Senadores, quero cumprimentar o Grande Oriente do
Brasil pela celebração dos seus 190 anos de existência.
Surgida em 17 de junho de 1822 pela associação inicial de três lojas – Comércio e Artes; União e
Tranquilidade e Esperança de Niterói –, constituiu-se,
desde logo, em entidade de grande expressividade na
sociedade brasileira, sendo, durante mais de um século, a única associação de lojas maçônicas no Brasil.
As suas 2.400 lojas e quase 100 mil filiados a tornam a maior potência maçônica do mundo latino, o que
a faz ser reconhecida e manter relações fraternais com
todas as obediências maçônicas regulares da Europa
e da América do Norte, bem como com a Grande Loja
Unida da Inglaterra, a loja-mãe da Maçonaria.
O Grande Oriente do Brasil, nunca é demais lembrar, teve papel fundamental no processo de constituição de nosso País.
É preciso enfatizar que a nossa formação política
deveu-se graças às ações de maçons que, primeiramente, estiveram envolvidos com o nosso processo
de independência e, em um segundo momento, com
a manutenção da nossa integridade territorial e pacificação dos vários conflitos que se seguiram à independência. Em suma, a própria existência de nosso País
se deve às ações levadas adiante pelos membros do
Grande Oriente do Brasil.
O primeiro Grão-Mestre foi ninguém menos que
José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência, homem de grande visão e intelectual
brilhante. O segundo Grão-Mestre foi Dom Pedro I,
proclamador da independência nacional e Imperador
brasileiro. Outro maçom importante nesse processo
de conciliação nacional foi Duque de Caxias, o pacificador das muitas revoltas em território nacional, que
desempenhou papel decisivo na Guerra do Paraguai,
principal conflito externo da nossa história.
Vou aqui abrir um parêntese, Srª Presidenta,
Senadora Ana Amélia, que aqui falou um pouco da
história do Paraguai, do conflito do Paraguai.
Neste momento, o Paraguai vive também um conflito muito sério. Não tenho como criticar o parlamento
paraguaio, tampouco o governo deposto, que sofreu
impeachment, que foi destituído, mas me preocupo
com o povo paraguaio e com os brasileiros, os chamados brasiguaios. São 350 mil brasileiros que vivem
em território paraguaio. Hoje, a preocupação do Con-
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gresso brasileiro, do Governo brasileiro deve ser com
os nossos irmãos brasileiros que lá estão e também
com os nossos irmãos paraguaios.
Então, gostaria de pedir à nossa diplomacia, ao
Itamaraty – que já se reuniu hoje pela manhã com a
Presidente da República, a Presidenta Dilma Rousseff,
que, certamente, devem ter tomado alguma decisão
importante a respeito desse conflito no Paraguaio –,
para que o povo paraguaio, os brasileiros que lá vivem...
Há gente de Rondônia, deve ter gente do Rio Grande
do Sul, do Paraná, muitos, do Mato Grosso do Sul e
do Mato Grosso, gente de todo o Brasil, assim como
há paraguaios vivendo no Brasil, mas creio que, neste
momento, há uma quantidade muito maior de brasileiros vivendo no Paraguai.
Então, quero me colocar à disposição. E creio
que o Senado, o Parlamento brasileiro, o Congresso
brasileiro, tanto o Senado quanto a Câmara, devam
se preocupar neste momento e conversar com o nosso chancelar, conversar com o nosso Embaixador do
Brasil Eduardo Santos, pois sei que ele é muito amigo
da Presidente da República e certamente está conversando frequentemente com a Presidente, para resolver
esse impasse.
Só não entendi por que destituíram um presidente
faltando apenas nove meses para as eleições. Acho
que esse talvez tenha sido o único erro do Congresso
paraguaio. Mas, fora isso, todas as informações que
nós temos é que eles fizeram isso dentro da Constituição e das leis que regem a República do Paraguai,
e num momento em que o Paraguai está crescendo
muito. Sempre tenho falado que as duas nações que
mais crescem no mundo, hoje, são o Qatar e o Paraguai, uma média de 15% ao ano. Quer dizer, é um
crescimento extraordinário. O povo do Paraguai está
tendo uma condição melhor de vida, está conseguindo
ter um padrão melhor de vida.
Mas espero que esse conflito não atrapalhe o
crescimento do Paraguai, não atrapalhe o desenvolvimento da sociedade paraguaia. Acho que sanções,
neste momento, não vão resolver o problema, sejam
sanções da Venezuela, sanções do Brasil, sanções
da Argentina, sanções não sei do que lá, de outras
nações, não vão resolver o problema, até porque estamos a nove meses de uma eleição no Paraguai. De
forma que tem de minimizar essa questão, para que
o povo paraguaio e os brasileiros que lá vivem não
sofram tanto.
Então, eu queria fazer esse parêntese no meu pronunciamento, em que falo sobre a maçonaria brasileira,
para falar um pouco sobre essa questão do Paraguai.
Além disso, o Grande Oriente desempenhou papel
fundamental em outros dois eventos centrais de nos-
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sa história: a abolição da escravidão e a proclamação
da República.
Tal participação política refletiu, sobretudo, a
consecução dos ideais maçônicos que simbolizam
um processo filosófico que envolve a defesa dos mais
altos valores morais.
Em primeiro lugar, o caráter universalista da maçonaria, que se opõe a qualquer espécie de sectarismo e que também explica porque ela é tão temida por
regimes autoritários.
Em segundo lugar, a defesa dos ideais que fundaram o mundo moderno: democracia, liberdade, igualdade e fraternidade.
Em terceiro lugar a crença no princípio de que
o aperfeiçoamento intelectual e moral são os meios
para a obtenção de um progresso efetivamente benéfico para todos.
O Grande Oriente do Brasil, ao longo de sua
história, tem agido de maneira coerente na busca da
concretização da defesa do princípio da dignidade da
pessoa humana.
Parabéns para o Grande Oriente do Brasil! Parabéns pelo trabalho que tem realizado ao longo de sua
história em prol de nosso País!
Deixo o meu abraço fraternal e minhas felicitações a toda maçonaria do meu Estado de Rondônia,
que também possui uma história de relevantes serviços prestados ao povo rondoniense.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente. Muito
obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp,
o Sr. Cyro Miranda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Srª. Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Senador Valdir Raupp, há pouco eu usei a mesma
tribuna que V. Exª para abordar o caso do Paraguai e
na mesma linha de V. Exª. Até eu queria endossar a
sua posição e dizer que não é o radicalismo, medidas
retaliatórias eventualmente adotadas ao Paraguai que
vão resolver a situação. Radicalismo só agrava uma situação de instabilidade política e institucional na região.
Como disse V. Exª, o processo, reconhecido até
pelos protagonistas que são aliados do ex-presidente
Fernando Lugo, reconhece que foi dentro da lei paraguaia. Então, respeitamos a soberania e a independência dos povos, especialmente de um irmão que integra
o Mercosul. Aí é uma missão política para o Congresso,
especialmente para o parlamento do Mercosul, que
tem uma reunião marcada, mas não confirmada para
o dia 2 de julho em Montevidéu.
Esperamos que, no âmbito político e diplomático,
se possa resolver essa crise provocada na visão dos
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países membros do Mercosul e da Unasul, embora o
país esteja – segundo as informações que temos – vivendo na normalidade democrática.
Obrigado Senador.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado a V. Exª e esperamos esse entendimento
para o bem desses dois povos, brasileiros e paraguaios.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Da região. Exatamente. Temos muitos interesses, o Brasil com o Paraguai. Itaipu é o exemplo, os
trezentos mil; eu falei em cem mil, mas V. Exª falou em
trezentos mil brasiguaios, e isso tudo já seria suficientemente forte para que tenhamos uma atitude madura, responsável e de respeito ao povo paraguaio em
primeiro lugar, como disse V. Exª.
O próximo orador inscrito Senador...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pois não, Senador. Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, em primeiro lugar, eu tenho com V. Exª todos os
acordos no mundo aqui nesta Casa, e convergência
de posições. Talvez nós tenhamos – e é própria do
parlamento – uma pequena divergência em relação
aos notórios acontecimentos da república do Paraguai.
Portanto, solicito a V. Exª a minha inscrição pela
liderança do PSOL, onde quero tecer a opinião do meu
partido e o que penso dos acontecimentos recentes
nos país irmão. Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia – Bloco/PP –
RS) – V. Exª está com a palavra como líder do PSOL
para falar sobre este assunto neste momento, Senador.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
quero me somar aqui ao debate travado nesta Casa
em relação aos acontecimentos no vizinho e irmão
Paraguai.
Primeiro, Srª Presidente, quero suscitar a triste
lembrança que temos na América Latina e suscitar aqui
o saudoso Ulisses Guimarães no seu pronunciamento
de promulgação do nosso atual Texto Constitucional,
quando aqui proclamava em alto e bom som: “Amaldiçoamos todas as tiranias onde quer que ocorram,
onde desgracem homens e nações, principalmente
na América Latina.”
Suscito isso porque nós assistimos a uma série
de acontecimentos que, nos últimos anos na América
Latina, merece o alerta a todos nós. Há algum tempo
depuseram o governo constitucional eleito de Honduras.
Retiraram o presidente da república do palácio presi-
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dencial ainda de pijama, colocaram-no em um avião
e o exilaram para outro país. Instituíram outro governo
com a atuação das forças armadas.
Antes disso, tentaram derrubar o governo constitucional do Presidente Hugo Chávez na Venezuela,
num golpe que foi frustrado devido à reação e à mobilização do povo venezuelano.
Agora ocorre esse gravíssimo acontecimento no
Paraguai, em nome de respeitar “a constituição paraguaia, o ordenamento jurídico paraguaio”. Ao mesmo
tempo, ocorre um procedimento de deposição de um
presidente da república, eleito pelo voto popular, num
intervalo de tempo de menos de 36 horas.
Não quero entrar no mérito do isolamento político
do presidente Lugo, ele teve um voto na Câmara dos
Deputados, teve quatro ou seis no Senado. Quero entrar no mérito de um princípio que me parece basilar.
Veja: nós estamos tendo aqui no Senado da República um procedimento em relação a um Senador da
República. A acusação que pesa sobre esse Senador
é quebra do decoro e da ética parlamentar. Imaginem
se nós fizéssemos o procedimento de afastamento de
um Senador da República, em menos de 36 horas,
sem garantir para ele o legítimo e necessário direito a
ampla defesa e ao contraditório.
Os princípios da ampla defesa e do contraditório,
no meu entender, são princípios supraestatais; são
princípios de fundação do nosso Estado de direito, qual
nós o conhecemos; são princípios que vêm do pacto
civilizatório que nos une desde a Revolução Francesa.
No meu entender, esses princípios consolidados no
art. 5º, no caso da nossa Constituição da República,
estão acima inclusive dos regramentos dos Estados
nacionais, porque são princípios que geriram o nosso
pacto civilizatório.
Ora, qualquer Estado que não tenha esses princípios em seu ordenamento constitucional, em seu ordenamento jurídico, será reconhecido por nós não como
Estado de direito, mas, sim, como Estado de exceção.
Então, em decorrência disso, Srª Presidente, considero que o que ocorreu no Paraguai foi de fato um
golpe de Estado. Não precisa somente de baionetas
nas ruas, de tanques nas ruas, para se caracterizar
um golpe de Estado. Quando o parlamento, autoritariamente, usurpa um governo eleito pelo povo, sem
garantir ao titular do Executivo os direitos fundamentais
de ampla defesa e de contraditório, no meu entender,
existe aí um golpe de Estado.
Por conta disso, quero comunicar aqui a nota
veiculada pelo Partido Socialismo e Liberdade, logo
após os acontecimentos de Assunção, ainda na última sexta-feira.
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O Partido Socialismo e Liberdade do
Brasil condena veementemente a deposição
do Presidente paraguaio Sr. Fernando Lugo
pelo Parlamento daquele país.
O julgamento realizado no Congresso paraguaio, liderado pelos partidos conservadores do
país, visa a desestabilizar a democracia, impedindo a conclusão de um mandato de um presidente
democraticamente eleito pelo povo. Isso explica
o rito sumário utilizado que sequer assegurou as
condições mínimas de defesa ao acusado.
Os recentes conflitos onde morreram uma
dezena de camponeses merecem investigação
e punição dos culpados, mas não podem servir
de pretexto para o golpe parlamentar imposto justamente por aqueles que governaram o
país, usando da violência e do autoritarismo.
Estes setores não têm condições morais
nem políticas para falar em democracia.
Assim, o PSOL defende investigações livres e transparentes sobre os crimes ocorridos
em Canindeyú contra os camponeses sem terra
e, ao mesmo tempo, repudia qualquer tentativa
de transformar a escalada de violência no campo, causada pela brutal concentração de terras
nas mãos de [...] [alguns poucos naquele país.
Isso não justifica] desestabilizar e depor o governo do Presidente Fernando Lugo e ferir de
morte a democracia no Paraguai. Para o PSOL,
o delicado momento que vive o Paraguai exige
definir que o lugar dos socialistas é ao lado da
democracia e da justiça social contra o golpe
parlamentar praticado pelos parlamentares representantes dos partidos conservadores.
Quero saudar aqui a medida tomada por parte
do Governo brasileiro de chamar para consulta o seu
embaixador em Assunção. Ao mesmo tempo, considero
adequada a medida que está sendo debatida, no âmbito do Parlasul e no âmbito do Mercosul, para a próxima reunião, em Mendoza, no sentido de suspensão
do governo paraguaio – e não do Estado paraguaio, é
bom que assim se diga – de suas atribuições no âmbito da Unasul e no âmbito do Mercosul.
Srª Presidente, na edição de ontem do jornal O
Globo, esse periódico ainda repercutia denúncias dos
piores bastidores da tortura acontecida no terrível período da ditadura militar brasileira. O jornal O Globo, em
matéria desse domingo, fala toda a crueza, toda a crueldade, todo o absurdo das torturas praticadas durante
um Estado de exceção no Brasil. E eu acredito que é
um papel de todos nós democratas e de todos nós que
frequentamos o Parlamento brasileiro, independente
de ter instalado tortura ou não ter instalado tortura, ou
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decorrências ou consequências do golpe de Estado
que ocorreu, no último fim de semana, no Paraguai;
nós, como democratas, nós, como Parlamentares que
sabemos a importância e o valor que tem a democracia para as instituições e sabemos o avanço civilizatório
que é a existência de um Estado democrático de direito.
Não podemos nos conformar, como se fosse comum
a quebra da ordem democrática, a suspensão de garantias constitucionais, a instalação de um novo governo em
um país vizinho, como se isso ocorresse naturalmente.
Eu acredito que nós não podemos tratar esse episódio, esse acontecimento como se natural fosse. É a
quebra da ordem democrática. É uma infração clara à
cláusula democrática presente nos estatutos da Unasul, presente no tratado que deu origem ao Mercosul.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Por conta disso, o Brasil, com o papel de protagonista
que tem na América Latina, de protagonista que tem
na América do Sul, de fundador e principal arquiteto
do bloco sul-americano de nações, não pode se omitir,
não pode titubear diante dos graves acontecimentos
que ocorrem no país vizinho.
Eu quero, com muito prazer, conceder um aparte
ao Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Randolfe, primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo
pela forma didática, com sustentação jurídica, como se
posiciona, tenho certeza que em nome do PSOL, em
nome do seu partido. Neste instante, também o meu
partido, reunido no diretório nacional, acaba de tirar
uma posição em linha semelhante, ou seja, considerando um golpe, uma quebra da ordem o que estamos
vendo, neste instante, na América do Sul. Mais do que
isso, há necessidade de termos uma posição firme de
acompanhamento, pela forma como todo o processo
se deu. Então, eu quero, aqui, me congratular com V.
Exª e manifestar, também, a minha posição na mesma direção. Eu acredito que o Parlamento brasileiro
precisa acompanhar o tema. Eu acho que precisamos,
inclusive, sendo o caso, enviar uma delegação, enfim,
para poder fazer o acompanhamento. Não é sustentável que a gente veja com naturalidade o que ali está
acontecendo: a derrubada – e esta é a palavra – de um
presidente eleito com voto majoritário, numa eleição,
inclusive, surpreendente, é bom que se diga, sempre
cheia de muita polêmica, desde o começo. Houve muitas
outras formas de tentativa de golpe já no processo da
eleição – é bom que se diga. De maneira que eu queria
me juntar a V. Exª e dizer que o nosso País, pela importância que tem na América do Sul, certamente, deve
estar atento e deve tratar isso com toda a prioridade,
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neste instante, ou seja, a Presidente da República, o
Congresso Nacional, todas as forças democráticas e
os partidos, enfim, tudo. Precisamos, neste instante,
estar juntos, acompanhando, e dedicados, para que a
gente não volte a uma época sombria que já vivenciamos aqui na própria América do Sul, no nosso próprio
País, em que se considerava, em dado momento, como
natural, tamanha era a ousadia de atitudes como essa.
Parabéns e muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Senador Wellington, incorporo no todo o aparte de V.
Exª, e quero reiterar a parte final do seu aparte.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Já concluo, Sr. Presidente.
A América Latina tem cicatrizes profundas de
experiências de suspensão da ordem democrática,
de quebra da ordem democrática, de instauração de
governos de exceção.
Nós temos cicatrizes profundas na vida nacional
e temos cicatrizes profundas ocorridas em nossos vizinhos latino-americanos. Portanto, nós não podemos
tolerar e aceitar situações dessa natureza que continuem a ocorrer no continente latino-americano.
Por isso é urgente. Eu saúdo, aqui, as posições
já adotadas pelo Governo brasileiro. E se forem necessárias mais posições drásticas, inclusive em relação
ao governo do Paraguai, no meu entender, devem ser
adotadas.
Reitero: não posso considerar como normal a suspensão de um Estado de direito, a destituição de um
presidente da república num prazo recorde de menos
de 36 horas. Não é um impeachment comum. No Brasil,
já tivemos a experiência de impeachment. A experiência do impeachment aqui é regrada pela Constituição
brasileira. Tem um rito a ser cumprido na Câmara dos
Deputados. Tem um período de investigação. O Senado
passa a se constituir como tribunal. E imagino que, em
qualquer outro lugar do mundo, se pressuponha um
processo de afastamento de presidente, em um parlamento bicameral, em que a Câmara afasta, o Senado,
como tribunal, processa e julga no tempo devido, com
instalação de comissão, com direito à ampla defesa,
com direito ao contraditório. Em 36 horas, parece-me
que nenhum desses ritos foi seguido.
E nós não podemos aceitar porque se vira moda
na América Latina, daqui a pouco qualquer parlamento vai querer depor presidente em prazo de menos de
36 horas.
Isso é a chaga aberta para a infecção. Dizem
os médicos que, para uma infecção, é preciso haver
uma porta de entrada. Nós não podemos aceitar uma
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nova infecção nas instituições democráticas na América Latina.
Não podemos aceitar, em que pese uma interpretação de ser o rito da Constituição paraguaia, que
se tome essa exceção como algo normal. E aí, em decorrência disso, que nós possamos correr o risco de,
na América Latina, termos outras situações parecidas
ou semelhantes.
O Brasil – repito, e para concluir de fato, Srª
Presidente – viveu o trauma durante mais de 20 anos.
Ainda hoje foi necessário instalarmos uma comissão
nacional da verdade para saber tudo o que se passou
aqui durante 20 anos de obscurantismo e de arbítrio.
Estão na nossa memória os lamentáveis acontecimentos no Chile com a deposição do Presidente
Allende. Estão na nossa memória os lamentáveis acontecimentos da ditadura militar argentina. Estão na nossa
memória os lamentáveis acontecimentos da ditadura
boliviana, da ditadura no Peru e por onde se instauraram ditaduras na América Latina. Não podemos ter
condescendência em relação a esse caso.
A defesa da democracia e do Estado de direito é
uma conquista do nosso pacto civilizatório, e a América Latina não pode dar passos atrás em relação a
esses temas.
Obrigado pela tolerância, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
Senador, a tolerância foi dada à urgência do tema de V.
Exª, e sua manifestação foi acompanhada por alunos
do curso da Faculdade de Direito de Apucarana, Estado do Paraná, que assistiram ao seu pronunciamento.
Eu imagino que o pronunciamento de V. Exª se
estenda também, Senador Randolfe Rodrigues, a uma
crítica, porque a Suprema Corte do Paraguai, no dia
de hoje, confirmou a decisão tomada pelo Congresso
paraguaio e rejeitou a ação de inconstitucionalidade
movida na sexta-feira pelo Presidente Fernando Lugo
contra o julgamento político que provocou seu impeachment, segundo o porta-voz da própria Suprema
Corte de Justiça do Paraguai.
Então, nessa medida, concordo com V. Exª que
o Governo brasileiro está agindo de forma firme e
prudente, como necessário neste momento, para que
o Mercosul seja preservado, e as relações bilaterais
igualmente.
Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O próximo orador inscrito é o Senador Wellington Dias.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, para falar sobre o golpe, quase caí
aqui, na escada. Mas me levantei a tempo de falar.
Realmente, o que aconteceu, Srª Presidente, foi algo
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que tem o tom da novidade: um golpe sem militar, pelo
menos na fachada. Ficou tudo por conta do Congresso Nacional.
Eles dizem que fizeram o que fizemos no caso do
impeachment do Collor: “Nós repetimos o que vocês
fizeram”. O impeachment do Collor foi um processo o
mais legítimo e democrático possível, não pode haver
um processo melhor na história do mundo. Houve um
fato. O fato determinado foi uma coletiva dada à imprensa pelo seu irmão, Pedro Collor, que se referia não
a Fernando Collor, mas ao Sr. PC Farias, aos escândalos do Sr. PC Farias. Então, criamos uma CPI para
investigar os escândalos denunciados pelo Sr. Pedro
Collor sobre o Sr. PC Farias. E aí apareceram os fatos.
Provados os fatos, criou-se a CPI do impeachment,
com ampla oportunidade de defesa. No fim, o Sr. Collor,
inclusive, por conta própria, renunciou. Comparar isso
com o que houve no Paraguai?
Ah, se, um dia, a humanidade contasse com um
sistema governamental espetacular, que resolvesse as
questões e os problemas de um governo em 24 horas! É claro que foi diferente! Não apareceu nenhum
general. É claro que foi diferente de Honduras, onde
cercaram o presidente, colocaram-no num avião e o
levaram embora! Mas foi um absurdo!
Acho que está agindo bem o Governo brasileiro.
Está agindo bem o Governo brasileiro ao participar de
uma decisão coletiva em termos de Mercosul, afastando
o Paraguai do Mercosul até a posse do novo Presidente.
Foi uma decisão correta. Não foi uma decisão extrema,
como os nossos irmãos argentinos estavam sugerindo,
de propor a exclusão do Paraguai do Mercosul, mas foi
uma decisão inteligente: que o Paraguai seja afastado
do Mercosul enquanto durar o atual mandato.
Se não me engano, o Governo Lula já teve uma
atuação muito importante pouco tempo atrás, quando
destituíram o Presidente da República e colocaram o
Vice. O Presidente Lula e, depois, o Chile e o Uruguai
entraram e conseguiram, naquela época, cortar o golpe, que não se consumou.
Olhe, Sr. Patriota, estranho muito a sua atuação,
primeiro, na Rio+20, onde, com toda a sinceridade, não
consegui ver sua atuação na coordenação, na ação,
no andamento da questão. Vi a Presidente agir, vi a
Presidente falar e fazer com que o Secretário-Geral da
ONU mudasse o seu pronunciamento 24 horas depois,
mas não ouvi falar no Sr. Patriota, o nosso Chanceler.
Há algo grave. Pergunto ao Sr. Patriota onde estava o serviço diplomático brasileiro no Paraguai, pois
ele não teve conhecimento de nenhuma vírgula, de
nada disso que aconteceu. Entraram com o pedido de
impeachment, todo o fato estava pronto, preparado, e
o Brasil não sabia de nada. Em meio a um congresso
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mundial realizado no Rio de Janeiro, o Brasil é surpreendido com uma notícia que veio do lado paraguaio.
O que o Sr. Patriota tem a dizer?
Eu estava louco para ver como a D. Dilma, com
seu estilo, ia responder ao Sr. Patriota quando ele explicasse a situação. Ela deve ter falado: “Sr. Patriota,
diga-me o que aconteceu”. Ele deve ter respondido:
“Pois é, D. Dilma, eu li no jornal...”. Isso é o que deve
ter acontecido. O Sr. Patriota deve ter dito que leu a
notícia no jornal, ou melhor – estou dizendo bobagem
–, que viu o fato pela televisão.
Sinceramente, não consigo acreditar que um fato
como esse tenha pegado o Brasil de uma maneira tão
surpreendente!
Aí os Embaixadores dos países da América do
Sul foram para o Paraguai e chegaram ao Paraguai.
E não tive conhecimento também do que o Sr. Patriota fez. Não tenho ideia de qual foi a ação dele. Afinal,
praticamente, todos os Ministros da América do Sul
estavam ali. Os que não estavam lá são radicalmente
contra o ato, nem quiseram ir lá. Qual foi a tentativa
de ação eu também não sei.
Acho correto o pronunciamento da Presidente.
Acho correto ela ter parado para pensar e não ter feito logo um pronunciamento, como fez a Presidente da
Argentina, que falou sem ouvir ninguém. Acho correto
isso. Acho correta a decisão de acompanhar a Unisul.
Acho correto isso. Acho correta a decisão do Mercosul:
afaste-se o Paraguai até a posse do novo Presidente.
Acho correto isso.
É uma pena, Srª Presidente! O Sr. Lugo era uma
pessoa de várias facetas, e uma delas é a de que ele
não pertencia à oligarquia que, através dos tempos,
vem presidindo o Paraguai. Lá se vão 40 anos do Partido Colorado! Quanto ao Liberal, que entra agora, a
última vez que esteve no poder foi em 1937, se não
me engano. Lá se vão quase 60 anos ou 70 anos, mas
sempre as oligarquias dominando! É a primeira vez
que alguém vem de fora e, sem oligarquia, sem partido
político, sem apoio militar, quer governar.
O novo presidente foi elegante com o Brasil, até
de certa forma tentando obter a simpatia do Brasil. Os
brasiguaios podem ficar contentes e tranquilos, que ele
não vai mexer com eles. Está havendo uma confusão
no Brasil com relação a proprietários de terras brasileiros e produtores de soja lá. Isso está gerando uma
confusão intensa! E ele deu garantia de que nada vai
acontecer, mas essa garantia não é suficiente para
que o Brasil tome a decisão correta na hora correta.
Pois não, Senador, eu lhe concedo o aparte.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Pedro Simon, apenas quero concordar com V. Exª
que a diplomacia brasileira, mais uma vez, é a última
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a saber. Tudo isso aconteceu aqui ao lado, e nós, mais
uma vez, fomos os últimos a saber, o que prova que
algo de errado está acontecendo. Digo isso, sem contar
a forma errante com que a diplomacia nacional trata
dos direitos humanos no mundo. É só fazermos uma
comparação entre a Síria e o Irã. Esse é o primeiro
ponto. O que é democracia para o Mercosul é o segundo ponto. Democracia não é só o direito de votar
e de ser votado. Democracia é respeito à liberdade,
à dignidade e à igualdade. Este Congresso Nacional
aprovou a participação da Venezuela no Mercosul como
Estado parte do Mercosul. Falta fazer o mesmo o Senado paraguaio. Existe democracia na Venezuela, sem
respeito aos direitos fundamentais do cidadão? Isso é
democracia? Na República Federativa do Brasil, o art.
4º da Constituição estabelece as relações que devemos manter internacionalmente, e um dos pontos ali
estabelecidos é a não intervenção. Nós não podemos
intervir em assuntos de outros Estados. A Constituição
do Paraguai, salvo engano no art. 17, fala a respeito
do processo de impedimento ou impeachment do presidente da República. Concordo que esse prazo não
se apresenta, não se afigura como razoável para que
um cidadão, presidente da República, possa exercer
seu direito constitucional à defesa, e esse direito é um
direito fundamental da pessoa humana, independentemente dos Estados. Isso se encontra em declarações
universais. Mas penso que não seja o melhor caminho
para a República Federativa do Brasil, num sentimento
imperialista, querer entender que o Estado paraguaio
não tem condições de encontrar o seu próprio destino.
Hoje, o Judiciário paraguaio entendeu que não foi golpe, o Judiciário paraguaio entendeu que foi cumprido
o devido processo legislativo, o devido processo legal
do impedimento. O que me causa espécie, aliás, são
duas situações. Mais uma vez, a diplomacia nacional
quedou-se silente em sono eterno, errante – esse é
o primeiro ponto. O segundo ponto é: por mais que a
República Federativa do Brasil faça parte do Mercosul
e que existam protocolos desse Bloco que tratam da
democracia, qual será o limite de nossa intervenção
em um Estado irmão? Isso se me apresenta, em determinados momentos, como imperialismo.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Concedo um aparte ao Senador Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Querido Senador Pedro Simon, quero partir exatamente do
princípio deixado pelo meu professor, o Senador Pedro
Taques. Aprendi com o Senador Pedro Taques, entre
outras coisas, nas aulas de Direito Constitucional, o
respeito... Isso até Ulysses falava, como o senhor sabe
muito bem. Falava sobre a coluna vertebral da nossa
Constituição, que é o art. 5º. O art. 5º da Constituição
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traz alguns princípios que são comuns. E são princípios
que não vêm de agora, que vêm desde a Revolução
Francesa, que regem a vida entre os Estados e que
definem se um Estado é democrático ou não. Um dos
princípios de uma democracia, de um Estado de direito, parece-me, é o respeito aos direitos humanos e,
no âmbito do respeito aos direitos humanos, o direito
sagrado à ampla defesa e ao contraditório. Parece-me
claríssimo, nesse caso específico, que os direitos à
ampla defesa e ao contraditório não foram respeitados.
Não se respeita o direito à ampla defesa e ao contraditório em um julgamento que ocorre em menos de 36
horas. Ora, parece-me que a técnica da Constituição
paraguaia busca ser semelhante à nossa: a Câmara
dos Deputados afasta o presidente para julgamento,
e o Senado se constitui em um tribunal para proceder
ao julgamento. Ora, o procedimento de julgamento no
Senado, como tribunal, prevê prazo para apresentação
de defesa, prazo para sustentação de defesa, instalação de comissão específica para análise da defesa e
julgamento final. No julgamento da Câmara, o prazo foi
menor que 36 horas, e me parece impossível, nesse
prazo, terem ocorrido esses princípios necessários,
fundamentais. E, sem esses princípios, não há de se
falar concretamente em democracia. Eu queria concordar em relação ao que o senhor disse sobre a diplomacia brasileira. Eu acho que o Brasil, de fato, não
pode, assim como condenamos qualquer intervenção
imperialista de qualquer país sobre nós, aceitar uma
intervenção em que nós atuemos como tal em relação aos nossos países irmãos. Mas o Brasil tem um
papel de protagonista e de líder na América Latina e
em especial na América do Sul. Era necessário que a
diplomacia brasileira, de fato, tivesse o conjunto das
informações sobre o que se passava no Paraguai. Não
para atuar como bombeiro após o fogo ter iniciado,
mas para atuar como preventor, impedindo que isso
ocorresse. Nos mais, eu quero suscitar o que V. Exª
aqui destaca: não me parece ser coincidência isso ter
acontecido com o Lugo. É a primeira vez, depois de
mais de 70 anos de alternância de poder entre blancos e colorados, e mais especificamente num período
longo de governo colorado, que é eleito alguém fora
do esquema dominante do poder, porque o impeachment ocorre exatamente quando é eleito alguém fora
do esquema dominante de poder. É de se suspeitar.
Não está acima de qualquer suspeita qualquer instituição, seja do nosso País, seja dos países vizinhos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Fico
a pensar, meu querido Senador Pedro Taques, que V.
Exª é um grande especialista. Não vou dizer que V. Exª,
hoje, é referência. Não vou dizer, porque, da última vez,
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isso fez muito mal. Por enquanto, é bom não falar em
referência. Mas V. Exª é um grande nome.
Agora, pedir a cassação de um presidente, reunir
a Câmara, reunir o Senado e, em 24 horas, resolve-se
tudo! Será que precisa explicar? Será que a lógica, o
bom-senso não são suficientes para dizer que não existe isso, que nem Deus pode fazer isso?! Nem Deus, no
julgamento final, pode fazer uma coisa dessas. Isso não
é real. Mas, está lá, na Constituição! O nosso amigo
lá da Venezuela também diz: “Está na Constituição”!
Com todo respeito, meu amigo Pedro: em 24 horas
derrubar um presidente? E, cá entre nós, um fato controverso, porque aconteceu que alguns invadiram umas
terras, foi dada autorização para expulsarem aqueles
que tinham invadido a terra, e houve o acontecimento
que vem ocorrendo pelo mundo afora, seguidamente.
Abrem-se os olhos, fecham-se os olhos, caiu o Presidente?! Eu não creio. Sinceramente, eu não creio.
Peço licença a V. Exª, Presidente, porque quero
daqui fazer um apelo dramático ao Ministro Lewandowski. O Supremo teve a competência e a coragem de
fazer um cronograma para resolver tranquilamente a
questão do mensalão. Está feito. E o Supremo tomou
todas as providências imagináveis no sentido de facilitar que isso acontecesse. Está feito. O Relator, ao
dar o seu voto, foi fazendo-o aos poucos, e todos os
Ministros sabem do conteúdo do voto há muito tempo.
O Sr. Lewandowski também. Encerra-se hoje ou amanhã o prazo para ele, como Revisor, dar o seu voto.
Num ato inédito, o Presidente do Supremo, Ministro Ayres Britto, escreveu uma carta ao ilustre Ministro,
fazendo-lhe, eu diria, um apelo dramático no sentido
de que ele entregue o voto, porque a entrega do seu
voto permite a contagem do prazo; e, dentro dessa
contagem, pode-se julgar o mensalão.
Já, desde algum tempo, levantam-se dúvidas
com relação ao procedimento do Sr. Lewandowski.
E, agora, afirma-se que provavelmente ele não dê o
voto hoje. A imprensa já fala num plano b, por meio do
qual o Presidente do Supremo poderá interpretá-lo até
terça-feira que vem.
Volto a fazer um apelo ao Sr. Lewandowski: entregue o seu voto. Que não seja já no início, no primeiro
ato que começa com o voto do revisor, que começa a
andar a fase do julgamento, que se altera tudo.
Com todo o respeito que tenho ao Supremo, não
consigo entender que o Supremo não consiga suspender as suas férias de julho. Férias, como nós. Férias!
Claro que nós damos outro nome, e eles também dão
outro nome: recesso de julho.
O recesso do Senado, hoje, é de 13 dias. Começa no dia 17 e termina no dia 30 de julho. O do Supre-
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mo, não. O do Supremo começa no dia 1º e termina
no dia 30.
Havia um apelo generalizado, normalizado. Está
certo, um sacrifício a mais, mas não seria um sacrifício
fantástico, que expusesse a perigo de vida alguns Ministros do Supremo por trabalharem os 30 dias, para
que normalmente andasse o mensalão.
Não concordaram. “Não, não, não. As férias são
sagradas. Os ministros têm que usufruir o direito sagrado das férias”. Perdão, do descanso; perdão, do
recesso do mês de julho. Tudo bem! Aí se fez um projeto, respeitando o recesso do mês de julho. E, dentro
desse processo, está o início, que começa com o voto
do Revisor, que é o Sr. Lewandowski.
Nota 10 ao Relator. Um imenso voto, complicado. Ele foi colocando aos poucos o que ia fazendo no
computador, na Internet, para todos os Ministros saberem. Os Ministros não esperaram o fim do voto do
Relator. Capítulo por capítulo, eles foram recebendo
até o final. E dizia o Relator que fazia isso exatamente
para facilitar, para que os membros do Supremo tivessem conhecimento.
Já isso não fez o encarregado da revisão do voto.
Já isso não fez. E agora ainda diz que, talvez, não
possa entregar até o fim do mês. Aí já não haverá as
causas por não ter saído o julgamento do mensalão.
Aí já haverá um responsável, que é o Revisor, Ministro Lewandowski.
Faço um apelo a S. Exª. Esse é um caso importante para o País. Acho que para nós está pouco importando a decisão.
O ex-Chefe da Casa Civil alguns chamam da chefe da quadrilha. Aliás, o Procurador-Geral, na época,
chamou. Não sei. Diz e garante que vai ser absolvido
parque no processo não há nada de prova contra ele.
Pode ser. Não vejo nada demais. O problema é julgar;
julgar é que é importante.
Vemos, do outro lado, entidades exigindo que um
dos Ministros do Supremo se dê por impedido, porque
foi advogado do PT, atuou como advogado do PT em
duas eleições, defendendo a candidatura do Lula, e
agora sua nova esposa foi advogada de um dos réus
do mensalão.
É uma coisa que nós deveríamos ter discutido na
hora em que o Ministro foi indicado. A Comissão deveria ter discutido essa matéria quando o Ministro foi
indicado. Digo aqui, com toda a sinceridade: não voto
mais em ninguém que tenha sido advogado-geral da
União, porque o advogado-geral da União se aproxima,
se identifica com o Executivo.
Então, quando se trata de um que é advogado-geral da União e que, antes de ser advogado-geral
da União, era advogado do Partido, na campanha, a
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identificação é total. Ninguém pode culpar o ilustre Ministro do Supremo, que lá está por ter simpatia pelo
PT. Todo mundo sabia. E, quando votaram nele para
o Supremo, já sabiam. É claro que sua esposa...Mas
também vamos fazer justiça: as notícias dizem que,
na época, ela não era esposa. É esposa agora, mas,
quando foi advogada do réu, não era esposa. Mas essa
é uma questão, se for dado suspenso ou não suspenso, de foro íntimo.
Com toda a sinceridade, acho que esse Ministro,
por conta própria, deveria se considerar impedido. É
outro problema. Mas o caso do Sr. Lewandowski deixa
a situação muito delicada. Muito delicada. Ele vai decidir: sai o julgamento ou não sai o julgamento.
O Sr. Ayres Britto vem tendo extraordinária competência, inclusive coragem. Não tenho conhecimento
no passado de um acontecimento desta natureza: o
Presidente do Supremo escrever uma carta ao responsável por um voto, chamando a atenção dele para
a importância de esse voto ser dado em determinado
tempo. Já tem até um plano. Conforme a data que o
Sr. Lewandowski entregar, ele dará uma determinada
interpretação. E, mesmo que vier depois, ele poderá
aceitá-la, em termos de prazo, para começar o prazo
a partir do dia primeiro.
Nunca, na história do Brasil, o País esteve tão na
mão do Supremo Tribunal Federal como agora. Nunca! Aqui, vemos vários casos. Aqui, vemos o caso em
que, sentado à mesa, aí no lugar em que V. Exª está
sentada, Presidenta, o Presidente do Supremo Tribunal
se levantou e disse: “Considerando que o Presidente
da República, João Goulart, está no exterior, em lugar
incerto e não sabido, dou como vaga a Presidência da
República e emposso o Presidente da Câmara”.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O
Presidente Tancredo Neves, aos berros, gritava: “É um
escândalo. É uma mentira. O Presidente da República está em Porto Alegre, na casa do comandante do
Terceiro Exército. Telefone agora, e ele está lá. Peça
qualquer coisa, e ele chega aqui”.
Não. Até foi mais rápido do que no Paraguai. Foi
bem mais rápido do que no Paraguai. O cidadão levantou uma questão de ordem, o Presidente da República considerou vaga a Presidência da República,
e assumiu o Presidente da Câmara.
Eu me lembro o caso do Nereu Ramos. Entraram
com um mandato de segurança, pedindo a posse do
Presidente, e o Congresso e o Supremo Tribunal deixaram para decidir quando Juscelino Kubitscheck já
tinha assumido a Presidência. Aí disse: “O assunto já
está esgotado. Não há mais o que fazer”.
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Mas, hoje, a palavra está com o Supremo, com o
Ministro Lewandowski. E é bom S. Exª aqui saber que o
Brasil inteiro está olhando para S. Exª. O Brasil inteiro
vem acompanhando as interpretações, as dúvidas e
as elucubrações que são feitas em torno dessa matéria. Mas nós esperamos que S. Exª tenha o tirocínio
necessário para dar o seu voto revisor a tempo de o
processo poder andar.
Muito obrigado a V. Exª, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Pedro Simon, agradeço sua referência
e análise desse fato.
Eu apenas quero fazer um registro – o próximo
orador inscrito é o Senador Francisco Dornelles, pela
liderança do PP –: penso que o Itamaraty seja uma
das áreas de Governo da melhor qualidade profissional. Em um episódio dessa natureza, como a crise do
Paraguai, não caberia à diplomacia brasileira se antecipar aos acontecimentos. Isto é, realmente, dentro
da melhor escola diplomática, como o Itamaraty se
comportou nesse episódio; aliás, seguindo a orientação da Presidenta Dilma Rousseff.
Com a palavra o Senador Francisco Dornelles,
pela liderança do Partido Progressista.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dias atrás, vivemos e
presenciamos um fato político extremamente grave
e importante em um país vizinho, que é o Paraguai.
O Congresso Nacional, quase que por unanimidade, afastou o Presidente Lugo da Presidência da
República. Foi uma decisão extremamente rápida, que
chocou a todos aqueles que acompanham os fatos
políticos. Mas quero dizer, Srª Presidente, que não foi
um golpe militar; que não houve participação de forças
armadas, que não houve movimento popular a ignorar
o Congresso Nacional. Foi uma decisão do Congresso.
E pode-se duvidar se o Presidente teve condições de
fazer sua defesa – porque foi uma decisão tomada em
24 horas. Mas eu entendo que, se o Presidente Lugo
considerou que seus direitos não foram respeitados,
cabe a ele recorrer à Corte Suprema. A Corte Suprema é que pode dizer se houve quebra dos princípios
constitucionais.
Acho que o Brasil deve atuar com muita cautela
em um caso como esse. O Paraguai é um grande aliado nosso. Existem posições brasileiras extremamente
importantes no Paraguai, posição de empresas, posição de paraguaios, usina de Itaipu. E o Brasil tem de
atuar, em relação ao Paraguai, como um país grande
e forte, respeitando a Constituição do país e a decisão
de seu Congresso.
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O Brasil não pode ser uma força policial que queira dizer ao Paraguai o que ele deve, o que ele pode,
o que ele não pode fazer.
Quero também, Srª Presidente, mostrar certo
receio com a declaração do Ministro das Relações
Exteriores do Brasil, o Patriota, de que a posição do
Brasil, no caso, seria guiada pela Unasul. Ora, a Unasul é uma entidade que deve ser tratada pelo Brasil
com muito carinho, com muito respeito, mas temos que
reconhecer que vários Chefes de Estado de países da
Unasul não respeitam a liberdade de imprensa de seus
países. Desrespeitam, com frequência, o Congresso e
ameaçam o Poder Judiciário. De modo que não têm,
inclusive, autoridade para falar em democracia.
Por isso, Srª Presidente, o meu apelo é que o
Brasil atue com muita cautela, com muita serenidade,
verificando que o que houve no Paraguai não foi desrespeito à Constituição do país e, se houve desrespeito
à Constituição do país, caberia à Suprema Corte dizer.
Não cabe ao Brasil exercer uma posição de polícia naquele país, como os Estados Unidos faziam no
passado em relação a países da América Central. O
apelo que faço à Presidenta Dilma é pela serenidade,
firmeza e serenidade, e que ela não seja conduzida,
que a posição do Brasil não seja conduzida por parceiros da Unasul, onde existem pessoas que não têm
nenhum compromisso com o Estado Democrático e
com os princípios básicos do Direito.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Francisco Dornelles, que
falou pela liderança do Partido Progressista, também
tratando das questões relacionadas à situação do
Paraguai, a avaliação do impeachment do Presidente
Fernando Lugo, que foi determinada por decisão soberana do Congresso paraguaio na última terça-feira,
já confirmado pela Suprema Corte.
O próximo orador inscrito é o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, devo aqui
apenas... E fico agora receoso porque também tenho
uma relação antiga... Quero dizer sobre o Ministro Toffoli, meu prezado Pedro Simon. Ele, em verdade, não
era casado, realmente, com a sua atual esposa, é bem
recente. E, mais do que isso, eu o conheço já há bastante tempo. Independentemente de ter sido advogado
do meu Partido, independentemente de ter tido relações – aliás, como também se colocava com posições
de simpatizante o atual Presidente Ayres Britto –, mas
age em todas essas lideranças com muita convicção,
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pela sua consciência, pelo seu conhecimento e pelas
responsabilidades do Brasil.
Então, eu queria aqui também fazer esta defesa
do Ministro Toffoli. Tenho certeza de que, neste processo, independentemente dos seus contratos, das suas
relações pessoais, ele estará atuando com base na
legislação, como sempre buscou fazer naquela Casa.
Sr. Presidente, eu queria registrar aqui dois fatos
importantes: um que já ocorreu e outro que ainda vai
ocorrer no meu Estado.
O primeiro diz respeito ao Salão do Livro, um
evento espetacular. Por incrível que pareça, num País
em que tanto se reclama de pouca leitura, é um evento
de povo. Eu tive a oportunidade de visitá-lo na semana
passada e ali encontrar milhares de pessoas, na Praça
Pedro II, na cidade de Teresina. Esse evento terminou
agora, no último dia 18. E eu queria aproveitar para
fazer, aqui de público, um agradecimento a tantos parceiros do Governo Federal, do Governo do Estado, da
capital, Teresina, do Governo Municipal, a parceiros do
setor privado, a empresas como a Caixa Econômica,
o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e a Chesf.
E gostaria de saudar e de parabenizar por quê?
Porque, mais uma vez, tivemos outro crescimento, um
evento que conseguiu ter ali também – e o meu agradecimento é com relação a isso – a participação do
Senado Federal, levando as publicações próprias do
Senado. Tivemos o lançamento do livro de um escritor
piauiense, o Chico, que tem uma história dedicada a
resgatar a história do nosso Nordeste, do nosso Piauí,
das principais figuras que ali se apresentam, e sobre
um fato importante, que foi a Guerra da Balaiada.
Destaco aqui, ainda, que esse evento teve a
apresentação de escritores do Brasil inteiro e de outros países do mundo. Foram organizadas inúmeras
palestras, o fórum temático, o bate-papo literário e
lançamentos de livros.
O último dia da 10ª edição marcou o início dos
preparativos já para a 11ª edição do evento, que deverá
acontecer no mês de junho de 2013 e terá como principal homenageado o escritor, Presidente do Conselho
Estadual de Cultura e membro da Academia Piauiense de Letras, Manoel Paulo Nunes, aliás, um grande
incentivador desse evento.
Quero aqui, na verdade, dizer que parabenizo a
organização do evento, a Fundação Quixote, na pessoa
de Cássio Gomes; a coordenação do Salipi, através
do Wellington Soares; o Prof. Cineas Santos e tantas
outras lideranças, que estão trabalhando com muita
dedicação para esse evento ocorrer.
Ali, há presença de estudantes. As escolas organizam caravanas para visitar estandes, onde há exposição e comercialização de livros a preços simbóli-
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cos – livros de R$1,00, R$5,00 –, enfim, estimulando.
Aliás, algumas escolas organizam uma moeda própria
do salão do livro, e o estudante, com aquela moeda
própria do salão do livro, pode também exercer o seu
direito de escolha durante todo o evento. Há também
apresentações de shows. É um momento cultural também de grande expressão.
Quero, então, aqui saudar com muita emoção,
vendo, como vi, a emoção do Professor Wellington
Soares, um dos idealizadores do Salipi, ao anunciar
que deixa a linha de frente da organização para cuidar
de outros projetos pessoais.
Creio que hoje já seja um evento que não volta mais, que não dá mais passos para trás; ele tem
como caminhar com suas próprias pernas: há patrocinadores privados cada vez maiores; ainda tem uma
dependência do Poder Público, mas já caminha para
a sua independência.
Parabéns à 10ª edição do Salipi, como é chamado carinhosamente no meu Estado!
Há repercussão nacional, com muitos dos visitantes escrevendo através da imprensa nacional, e há
cobertura feita pela imprensa local. Tudo isso destaco
como grande êxito do evento.
O outro evento ainda vai acontecer entre 28 de
junho e 1º de julho. Estarei, na próxima sexta-feira, mais
uma vez, na cidade de Picos, onde quero participar do
9º Caju Nordeste.
O Piauí é o Estado que tem a segunda maior área
plantada de caju do Brasil, é o segundo maior produtor
– o Ceará é o primeiro, e o Rio Grande do Norte é o
segundo. Também por isso, nós ainda temos – até para
explicar – uma área plantada do cajueiro tradicional,
um cajueiro que tem uma produtividade menor, ainda
muito grande. O Ceará conseguiu fazer uma troca de
copas maior do que o nosso Estado, embora estejamos
avançando também na mesma direção. A plantação do
cajueiro anão precoce não só permite uma profissionalização maior da produção como também permite
a garantia de uma produtividade maior. Também por
isso a cidade de Picos, centro-sul do Piauí, sediará o
9ª Caju Nordeste, no período, como eu disse, de 28
de junho a 1º de julho de 2012.
O evento é um seminário técnico, realizado anualmente em pólos produtores de caju situados na região
Nordeste do Brasil, com o objetivo de contribuir com a
organização, a modernização e o desenvolvimento da
cadeia produtiva da cajucultura.
Srª Presidente, o cultivo do caju é tão importante
na minha região que, durante quatro ou cinco meses
do ano, muitos agricultores do Nordeste têm o caju
como principal fonte de renda, isso porque o cajueiro
é uma planta que resiste à seca e produz justamente
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quando mais falta água; é exatamente agora, neste
período do segundo semestre, o período em que já se
suspenderam as chuvas; aliás, este ano praticamente
não choveu. Ele convive bem com a região do semiárido, ele também é um produtor de floradas nessa época
do período não chuvoso, permitindo a criação de abelhas e potencializando a produção de mel, isso porque,
como eu disse, é uma fruta de que tudo se aproveita.
Por isso, é tão importante a realização da conferência Caju Nordeste, que se consolidou definitivamente
como o mais importante seminário temático dedicado
ao desenvolvimento da cultura do caju no Brasil.
Grandes temas de interesse para o desenvolvimento da cajucultura piauiense serão também temas
de palestras, debates e encontros de planejamento
durante o Caju Nordeste, com o envolvimento de especialistas do Ministério da Agricultura e Agropecuária, que orientarão sobre como é possível acelerar o
encaminhamento de soluções para questões como
o registro de produtos agropecuários, especialmente
os derivados do pedúnculo e da castanha de caju; o
zoneamento agrícola de risco climático da cultura do
cajueiro no Estado do Piauí; a padronização, certificação e identificação geográfica da cajuína. O evento
também irá tratar do controle fitossanitário do cajueiro,
com foco no controle do oídio e da mosca branca – o
oídio e a mosca branca são duas ameaças à produção
de caju na nossa região; e, o mais importante, o controle fitossanitário, não apenas pensando no mercado
interno, mas na relação do Brasil com outros produtores de amêndoas, como o caju fora do Brasil, porque
trazem desses países, junto com o produto que aqui
chega, por uma dificuldade de maior controle fitossanitário, doenças que podem ameaçar a nossa produção.
Também estão listados como temas de destaque
a discussão sobre o consórcio do cajueiro com a apicultura, a economia solidária na cajucultura e a apicultura como instrumento de geração e renda, a organização e gestão de minifábricas de beneficiamento de
produtos do caju e a produção de mudas enxertadas
de cajueiro anão precoce.
Também, certamente, haverá um debate sobre
a introdução do enxerto em copas, em que se serra
o tronco do caju e, naquele mesmo tronco, faz-se o
enxerto de uma nova muda, que já produz como anão
precoce. Um cajueiro tradicional leva algo entre 9 e
12 anos para a produção; com essa descoberta maravilhosa da Embrapa brasileira, nós passamos a ter
condição de produção com um ano e meio, dois anos,
três anos já com carga plena.
Esses temas, incluídos entre vários outros que
farão parte da programação do 9o Caju Nordeste, são
de grande interesse para a conjuntura da cadeia pro-
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dutiva do caju piauiense e foram sugeridos pelas instituições realizadoras do evento, durante a reunião de
planejamento promovida pelo Instituto Caju Nordeste,
da qual participaram representantes da Secretaria de
Desenvolvimento Rural do Piauí, da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, Superintendência Federal da Agricultura do Piauí,
pelo Ministério da Agricultura, Sebrae, Faepi/Senar,
Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Emater/PI, Adapi, Apsem, Cocajupi, Embrapa Meio-Norte e Casa
Apis, além, é claro, da representação dos produtores
no Estado e também dos industrializadores, das cooperativas e das fábricas.
Eu destaco, ainda, que estive em Fortaleza, participando dessa reunião preliminar, ainda no começo
do ano, oportunidade em que fiz uma palestra sobre
a experiência da Cocajupi e da Casa Apis como dois
modelos que podem, perfeitamente, ser adaptados em
qualquer lugar do Brasil.
Nesse modelo o produtor passa a ser o dono de
uma base industrial que agrega valor e aumenta a renda dos produtores. Os produtores ganham pela venda
da castanha, pela venda da polpa e pela venda, enfim,
de tudo que é possível do caju, com valor agregado.
O produtor recebe o valor do seu produto mais aquilo
que seria o lucro nesse modelo central de cooperativa.
Respaldado no sucesso e continuado o crescimento observado na sequência das oito edições
anteriores, realizadas no período de 2004 a 2011, o
Caju Nordeste norteia sua ação nas seguintes diretrizes: primeiro, a sua realização é anual, dentro de um
sistema de parceria que envolve as instituições cujo
trabalho tem repercussão no seio da cajucultura; é itinerante, podendo ser realizado em qualquer um dos
Estados da região Nordeste do Brasil, especialmente naqueles onde existam grandes polos de cajueiro;
o planejamento é participativo, possibilitando que a
programação seja construída de forma democrática
e atenda aos anseios dos atores da cadeia produtiva
do caju; e a participação é gratuita, possibilitando que
os pequenos produtores rurais tenham acesso às tecnologias disponibilizadas em todas as atividades da
programação do evento.
Durante a realização da nona edição do Caju
Nordeste, serão oferecidas as seguintes atrações: primeiro, seminário técnico em que serão apresentadas
tecnologias inovadoras para a cajucultura, composto
de painéis temáticos, minicursos, vitrines tecnológicas,
oficinas técnicas, mesas redondas, visitas técnicas a
empreendimentos bem-sucedidos; Feira do Caju, em
que serão expostos, demonstrados e comercializados
produtos, serviços, máquinas e equipamentos relacionados com a cajucultura e com atividades agrope-
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cuárias consorciadas; troféu Caju de Ouro, comenda
entregue, anualmente, na solenidade de abertura do
Caju Nordeste às pessoas e instituições públicas e
privadas que se destacaram na realização de ações
em prol do desenvolvimento da cajucultura; festival
gastronômico, com concurso de receitas preparadas
com a fibra do pedúnculo do caju e as amêndoas da
castanha de caju – o que é uma maravilha. Nós temos,
inclusive, o desenvolvimento, além de doces, de bolos e misturas com chocolate, da presença do nosso
caju no preparo de sucos, sorvetes, picolés. Há também preparos como a carne do caju, ou seja, a polpa
do caju produz as condições de bife semelhantes às
carne bovina, e é natural e orgânico.
Caravanas de produtores rurais da agricultura
familiar, oriundos de todas as regiões do Nordeste estarão presentes e, claro, de todas as regiões do Piauí.
O Caju Show, com apresentações artísticas e
culturais, que animará as noites dos participantes
durante o período da realização do evento. E haverá
outros eventos paralelos de interesse da cajucultura.
Srª Presidente, talvez muita gente não saiba o
tamanho da importância social do caju no Nordeste. O
cajueiro, para o semiárido nordestino, é ainda de suma
relevância, pois os empregos do campo são gerados,
como disse, na entressafra de culturas tradicionais,
como milho, feijão e algodão, reduzindo, assim, o êxodo
rural. Aliás, ocorre logo após a produção da mandioca,
quando se tem ali a industrialização, a fabricação da
farinha e da tapioca.
Ao lado do aspecto econômico, os produtos derivados do caju detêm ainda grande importância alimentar
para o produtor rural, para os animais, para as aves.
É tão importante a cultura do caju no Piauí que
Picos também sedia a Cooperativa dos Produtores de
Caju do Piauí (Cocajupi), que exporta a castanha ou
amêndoa do caju para o Brasil e para o mundo.
A Cocajupi foi fundada em junho de 2005 e tem
por objetivo eliminar a figura do atravessador, vendendo
diretamente a sua produção para grandes supermercados e redes varejistas, de forma que o produto chegue
ao consumidor final com um preço mais próximo do
que a cooperativa negocia.
São várias pequenas fábricas espalhadas em
todas as regiões do Estado e outras fábricas maiores,
como as fábricas da capital e mesmo da cidade de
Picos, com destaque para a cidade de Santo Antônio
de Lisboa, onde temos cinco fábricas beneficiando a
matéria-prima do caju.
A venda da castanha para o exterior é resultado
da conquista da certificação da Cocajupi para o Comércio Justo – modalidade de comercialização que
leva em conta requisitos como responsabilidade so-
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cial, sustentabilidade e competitividade dos pequenos
e médios produtores.
Segundo o IBGE, o Nordeste, com uma área
plantada superior a 750 mil hectares, responde por
100% da produção nacional, sendo os Estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia os principais
produtores.Estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do
Norte e Bahia os principais produtores.
No Piauí, são quase 200 mil hectares destinados
à cajucultura, o que coloca o Estado em primeiro lugar
em área, embora esteja em segundo lugar no ranking
da produção da cajucultura brasileira. Estima-se que em
média de 40 mil estabelecimentos agrícolas desenvolvam a cajucultura no Piauí. São milhares de empregos,
portanto, gerados durante o ano inteiro, muitos com
uma pequena produção, de um hectare, de dois, de
três; outros, como a cidade de Pio IX, têm produtores
com 80 mil hectares de caju plantados.
Por meio de associações e cooperativas, os produtores vêm aprimorando técnicas, priorizando a produção para beneficiamento da castanha, principalmente
a in natura.
O Brasil, que já chegou a ser o segundo maior
produtor de castanha do mundo, ficando atrás apenas da Índia, atualmente se encontra em quarto lugar,
perdendo para Índia, Vietnã e Costa do Marfim. Precisamos, assim, aumentar a participação do Brasil na
produção de castanha de caju. E faremos isso, incentivando a produtividade no Nordeste, especialmente
no meu Piauí,
Srª Presidente, quero parabenizar os organizadores do evento, todos os apoiadores. Destaco aqui
também que conta o evento com o apoio da Prefeitura
Municipal de Picos e de outras da região, da Associação dos Municípios. Certamente é algo que marcará
a história do meu Estado.
Com certeza, iremos todos. Como eu disse, visitarei neste final de semana a 9ª Caju Nordeste e quero
ali me colocar à disposição.
Aqui, contribuí para a organização de uma frente
parlamentar que tem por objetivo a defesa da cultura
do caju e a criação do Fundo do Caju, um projeto do
Senador Eunício que esperamos poder ver aprovado
aqui no Senado Federal.
Era isso, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Wellington Dias.
Passo a palavra ao Senado Romero Jucá, pela
Liderança do PMDB.
O próximo orador é o Senador Paulo Paim e, em
seguida, o Senador Anibal Diniz.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Ana
Amélia, Srªs e Srs. Senadores – Senador Paulo Paim,
serei rápido, sei que V. Exª está inscrito –, eu pedi a
palavra pela Liderança do PMDB e como Senador de
Roraima também, para fazer um breve registro e prestar
contas a todos os que estão nos acompanhando pela
TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais,
do nosso trabalho, da nossa participação no encontro
da Rio+20, conferência da ONU que ocorreu no Rio
de Janeiro, na semana passada, em que fui um dos
representantes indicados pelo Governo brasileiro para
participar da comitiva da Presidente e efetivamente dos
debates que ali ocorreram.
Sem dúvida alguma, nós tivemos um encontro
bastante organizado, com a presença marcante da
população. Sem dúvida nenhuma, uma população
50% maior do que foi esperada. Nós tivemos setores,
segmentos envolvidos. Nós tivemos manifestações da
sociedade organizada. Nós tivemos manifestações de
órgãos públicos, de entidades representativas de confederações, de sindicatos. Enfim, foi uma pluralidade
muito grande no debate que ocorreu na Rio+20.
Eu considero que, apesar de o documento não ter
sido um documento dentro de algumas expectativas,
nós tivemos a condição de avançar, Presidente Ana
Amélia, no debate. Eu participei da Rio 92 e participei
agora da Rio+20. Se nós analisarmos no tempo, vamos ver que houve um avanço muito grande da conscientização da população não só no Brasil, mas em
todo o mundo. Mecanismos foram criados, legislações
foram aprovadas e, efetivamente, a cada dia, há uma
movimentação maior da sociedade no sentido de que
nós tenhamos a condição e os instrumentos legais e
operacionais para preservar o nosso Planeta.
O Planeta é de todos. O Planeta é algo que tem
que ser cuidado a cada dia, e isso foi muito debatido
e demonstrado na Rio+20. Nós tivemos o painel dos
governadores da Amazônia. Participei de diversos debates. Participei de encontros de Senadores ,inclusive
na sala do Senado, estruturada – aliás, muito bem estruturada – lá no anexo 4 da Rio+20.
E quero aqui parabenizar os servidores do Senado que atuaram ali, dando toda a atenção, toda a
presteza, todo o atendimento às Senadoras e aos Senadores que participaram do encontro. E quero, sem
dúvida nenhuma, prestar conta também ao Estado de
Roraima, ao nosso povo, de que nós defendemos o desenvolvimento sustentável. Nós defendemos a inclusão
do combate à pobreza como um instrumento efetivo de
transformação da sociedade e transformação do meio
ambiente para melhor.
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Para preservar o meio ambiente, é preciso acabar
com a pobreza extrema; é preciso melhorar a vida das
pessoas; é preciso criar alternativa de desenvolvimento na região amazônica, na região que nós vivemos.
E clamamos por um processo de reconhecimento de
atividades que possam dar dignidade às famílias de
Roraima, da Amazônia e do Brasil.
Então eu queria fazer esse registro, dizer da minha satisfação, da minha honra e do meu orgulho de
ter sido indicado um dos membros, representando o
Senado brasileiro, nesse encontro. E quero dizer que
os debates foram proveitosos, a participação do Brasil
foi importante, e que nós vamos continuar debatendo
essa questão ambiental aqui no Senado e perante a
sociedade.
Esse é um assunto que não cessa com a Rio+20.
Aliás, ficou definido que outros encontros ocorrerão
exatamente para que se vá avançando, discutindo,
propondo legislações, fortalecendo, criando mecanismos de investimento na recuperação ambiental, enfim,
para que se vá construindo um futuro ambiental muito
melhor do que nós temos hoje.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá,
a Srª. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Romero Jucá.
Agora com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Anibal Diniz, que preside esta sessão, pretendo fazer
aqui alguns registros e não vou me furtar também a
me posicionar em relação ao que aconteceu no Paraguai com o Presidente Lugo.
Hoje pela manhã, ao abrir os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos, às 9 horas, eu li a posição
do Itamaraty, ou seja, do Governo brasileiro. É uma
posição firme e clara de protesto contra o ato acontecido naquele país, em que não foi dada oportunidade
sequer para que o Presidente eleito democraticamente se defendesse. Eu digo que, se a moda pega, uma
maioria circunstancial e oportunista, em 24 horas, 12
horas, estará, amanhã ou depois, cassando o mandato
de um presidente da república. E é claro que eu olho
principalmente para a América Latina.
Deixei muito clara a minha posição e reafirmo
aqui: eu não quero isso para o meu pior inimigo. Mesmo
o meu inimigo tem que ter o direito legítimo, no Estado democrático de direito, de fazer a sua defesa. Nós
mesmos aqui estamos fazendo o debate da situação
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de um Senador, e há o Conselho de Ética, a CPMI. Enfim, todos os espaços, tanto pelo Congresso como pelo
Supremo Tribunal Federal, estão sendo respeitados.
Os países que compõem o Mercosul têm uma
responsabilidade com a democracia e os direitos humanos. Eu não me sinto bem ao participar do Mercosul,
como um dos parlamentares indicados pelo Congresso Nacional, e ver uma prática que considero antidemocrática ser adotada e fazer de conta que não vi. Se
estou nesse espaço, tenho de ter minha posição sempre apontando para o Estado democrático de direito.
Por isso não vou repetir. Li a nota do Itamaraty,
à qual a Comissão de Direitos Humanos se soma, assim como à posição da Presidenta da República em
relação ao fato acontecido.
Sr. Presidente, como já falei amplamente desse
tema hoje de manhã, na Comissão de Direitos Humanos, ao vivo, para todo o Brasil, agora quero fazer outros registros. Quero dizer que amanhã, na Comissão
de Direitos Humanos e também na Subcomissão de
Trabalho e Previdência, que também coordeno, vamos
fazer um debate sobre o Estatuto do Motorista, projeto
de nossa autoria, e também sobre a lei recentemente
aprovada que regulamentou a profissão de motorista,
de autoria do ex-Deputado Federal Tarcísio Zimmermman, que hoje é Prefeito de Novo Hamburgo, e que
eu e o Senador Ricardo Ferraço tivemos a satisfação
de relatar aqui.
Quero, mais uma vez, dizer a todo o setor que a
lei que relatamos, e construímos um substitutivo, foi
fruto de amplo acordo entre empresários e trabalhadores do setor. Somente depois que nos provaram que
aquele era um acordo total, geral e irrestrito, foi que
concordamos em dar o parecer. Assim, a matéria foi
aprovada por unanimidade no Senado e também por
unanimidade na Câmara dos Deputados. Houve alguns
vetos da Presidenta.
Amanhã, na reunião, estarão representantes dos
empresários, dos trabalhadores celetistas e da área
dos autônomos, aqueles que estão mais chateados,
não entendendo bem como ficou a parte dos vetos.
Empresários e trabalhadores, todos, enfim, estarão
nesse evento discutindo esse tema tão importante para
os trabalhadores do transporte terrestre.
Acho que, no momento, nós temos dois caminhos: reunir a chamada Câmara Setorial do Transporte
Terrestre e fazer uma adequação e – caminho número
dois –, se for necessário, diante dos vetos colocados
pela Presidenta, o que é seu direito democrático, fazer
um ajuste, se assim for possível, mediante acordo com
o Executivo, na medida provisória.
Quero dizer que almocei, na quinta-feira, com o
ex-Senador Zambiasi. E ele fez um apelo para que eu
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olhasse com muito carinho a situação dos autônomos.
Digo aqui da tribuna, Senador Zambiasi, pelo respeito que tenho a V. Exª, que só não é Senador porque
resolveu não concorrer – e tive a alegria de receber
o seu apoio –, que farei conforme V. Exª solicitou. Entendo a justiça e a situação dos autônomos quanto a
essa lei da regulamentação da profissão de motorista.
Assim, serei porta-voz do seu ponto de vista, amanhã,
na audiência que teremos com as duas comissões que
vão tratar do tema.
Sr. Presidente, quero ainda aproveitar o momento
para, aqui da tribuna do Senado, falar que, hoje pela
manhã, realizamos uma audiência pública importantíssima para analisar os dez anos do Estatuto da Cidade, a questão da acessibilidade, dos transportes, dos
acidentes no trânsito, do saneamento básico, enfim,
uma discussão muito equilibrada e muito tranquila
sobre a importância de investirmos mais no sistema
de metrô, de trens, de ônibus, ou seja, no transporte
coletivo com qualidade.
Como foi dito hoje pela manhã, se nada for feito
e só se investir no setor individual de transporte de
passageiro, ou seja, no automóvel, estaremos caminhando rapidamente para que as cidades parem. E,
como disse o Senador Cristovam, se nada for feito, vai
chegar o momento em que terá que vir um guindaste
retirar os carros que estão na frente para que o trânsito
possa fluir com tranquilidade.
Foi um belo debate, e, a partir dele, houve ajustes.
Portanto, vamos fazer outra audiência especificamente
para discutir a questão da acessibilidade nas cidades
e, claro, em todas as regiões do País.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que, hoje
pela manhã, assinei em torno de 40 emendas nas comissões correspondentes aqui no Senado, que serão
encaminhadas à Comissão de Orçamento. As emendas
correspondem a todos os setores em que atuamos:
pessoas com deficiência, idosos, combate aos preconceitos, educação e saúde. Também encaminhamos
quatro emendas no sentido de fortalecermos a valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas
do Regime Geral da Previdência.
Já dialogamos com o Senador Valadares e poderemos construir um entendimento nesse sentido,
para que, em 2013, a partir de janeiro, efetivamente,
os aposentados tenham reajuste que acompanhe a
inflação e mais o PIB ou algo semelhante.
Quero também informar, Sr. Presidente, que, na
última quinta-feira, representantes da Bancada Gaúcha
e da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio
Grande do Sul estiveram reunidos, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o Secretário
Nacional de Política Agrícola, Caio Tibério da Rocha.

JUNHO 2012

Junho de 2012

Pautaram a reunião a comercialização e o endividamento.
Em relação à comercialização, o Diretor Edilson
Guimarães comunicou que os leilões de contratos de
opção pública serão realizados de acordo com a necessidade do mercado. Segundo o Diretor, os recursos para
intervir na cadeia existem para serem disponibilizados
quando necessário. Na oportunidade, anunciou que as
300 mil toneladas de arroz constantes dos estoques
públicos em breve serão direcionados para atender
aos Municípios do sertão do Nordeste, que enfrentam
uma das piores secas das últimas décadas. Ademais,
a Conab realizará leilões de troca do arroz em casca
por beneficiado, em valor estimado de R$170 milhões.
Quanto ao endividamento dos agricultores, a
Federarroz sugeriu ao Secretário Nacional de Política
Agrícola, Caio Tibério da Rocha, que houvesse uma
articulação com o Conselho Monetário Nacional com
vistas ao adiamento automático dos vencimentos de
todos os financiamentos agrícolas, vencidos ou vincendos em 2012, para 31 de outubro próximo, de maneira
emergencial. Outra medida foi de que o CMN determine a suspensão das cobranças, execuções judiciais
e inscrição dos produtores em órgãos restritivos de
crédito, como Serasa e SPC, das safras 2010/11 e
2011/12 para outubro.
Os produtores pediram, ainda, que o Ministério estabeleça, até 30 de setembro, o Programa de
Reescalonamento das Dívidas Agrícolas do Setor
Arrozeiro, através de medida provisória ou projeto de
lei. Segundo especialistas, o endividamento do setor
alcança R$3 bilhões e é ocasionado por perdas de
preços e de produção, seja por fatores climáticos ou
econômicos, inviabilizando o carregamento da atual
dívida pelos produtores.
Está em fase final de elaboração, no próprio Ministério da Agricultura, um Plano de Prorrogação das
Dívidas Agropecuárias. A intenção é que o Ministro
Mendes Ribeiro Filho leve a proposta à Presidenta
Dilma. O Diretor Caio Rocha prometeu à Federarroz
uma resposta aos pleitos na próxima terça-feira, ou
seja, amanhã.
Segundo o Presidente da entidade, Renato Rocha, a média de preços está em torno de R$24,50
contra um custo de R$30,00 por cada 50 quilos. Esta
é a principal razão da dívida.
Tenho certeza de que o Governo vais ser sensível, vai dialogar com o setor para que se construa
uma negociação que garanta o equilíbrio e que todos
possam continuar cultivando o arroz, tão bem consumido por todo brasileiro. Há quem diga que o que o
brasileiro mais consome é arroz e feijão.
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Mas, Sr. Presidente, quero ainda aproveitar este
período para destacar que há uma década o Governo
Federal criou o Conselho Nacional do Direito do Idoso,
órgão superior que integra a Secretaria de Direitos Humanos da República, que tem como Ministra a nossa
amiga e ex-Deputada Maria do Rosário.
A missão do Conselho, que tem todo o apoio
da Ministra, consiste em elaborar as diretrizes para a
formulação da Política Nacional do Idoso, nos exatos
termos do Estatuto do Idoso, de nossa autoria. Bem
como acompanhar e avaliar a execução da política a
ser implementada.
Vale ressaltar as seguintes responsabilidades do
Conselho do Idoso:
1 – elaborar as diretrizes, instrumentos, normas
e prioridades da política nacional do idoso, bem como
controlar e fiscalizar as ações de execução de todas
as políticas e, claro, do Estatuto do Idoso;
2 – zelar pela aplicação da política nacional de
atendimento ao idoso;
3 – dar apoio aos Conselhos Estaduais;
4 – avaliar a política desenvolvida em todas as
esferas;
5 – acompanhar o reordenamento institucional,
propondo avanços;
6 – apoiar a promoção de campanhas;
7 – acompanhar a elaboração e a execução da
proposta orçamentária no que compete principalmente ao idoso; e
8 – elaborar o regimento interno, que será aprovado pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus
membros.
A Carta de Outubro, nossa Constituição Cidadã,
de 5 de outubro de 1988, estatui, em seu art. 230, que:
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm
o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando
sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
E aí, Sr. Presidente, aqui nós desenvolvemos uma
série de artigos e posições que são asseguradas pela
Política Nacional do Idoso. Por exemplo, o idoso goza
de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que
trata esta lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, para a
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em
condições de liberdade e dignidade.
Sr. Presidente, a defesa dos direitos dos idosos
é de interesse direto e indireto de todos os brasileiros.
Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), apontam para a mudança do perfil
populacional em nosso País, com evidente envelhe-
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cimento da sociedade no curso das últimas décadas.
E como é bom! De fato, em 1991, os brasileiros com
mais de 65 anos correspondiam a 4,8% da população,
tendo aumentado 7,4% do total no ano de 2010, o que
representa pouco mais de 14 milhões de idosos.
Vale ressaltar que o gradativo envelhecimento da
população brasileira exige a constante readequação
das políticas públicas voltadas para esses homens e
mulheres. Por isso, necessitamos oferecer aos idosos
um adequado tratamento preventivo e médico-hospitalar, com crescente formação de geriatras, que cuidam
da saúde do idoso, e de gerontólogos, que estudam o
próprio fenômeno biológico do envelhecimento.
Com o aumento do número de idosos no Brasil
parece-nos desejável que os Governos Estaduais, Municipais e Federal passem a ter uma política efetivamente voltada para os idosos. Relembre-se, ademais,
que são muito corriqueiras as situações familiares em
que os avós são também arrimo de família, sustentando, com suas merecidas aposentadorias, que poderiam ser bem melhores, ou mesmo com seu trabalho,
o filho desempregado ou os netos, como diz a própria
legislação. Muitas vezes, o idoso é que assume a responsabilidade dos netos, queira ou não, até porque a
lei assim o permite.
Srªs e Srs. Parlamentares, enfim, ao dever de
cuidado da sociedade e do Estado em relação a todos
os seres humanos agrega-se, no cuidado ao idoso, o
próprio reconhecimento de cada brasileiro a décadas
de labuta desses homens e mulheres que construíram
o nosso País.
Sr. Presidente, para concluir esta minha fala sobre data tão importante, sobre o Conselho Nacional do
Idoso, eu apenas diria que acredito que haveremos de
construir um País em que o respeito, a consideração, a
paciência, o zelo e a gentileza para com cada brasileiro
mais vivido sejam garantidos não apenas pelo Estado,
mas por todos os membros da sociedade.
Nunca se esqueça de que a forma como você
trata o idoso é a forma com que você será tratado
quando envelhecer. Não tenha dúvida disso. Essa é
a lei da vida, é a lei da natureza. Você há de envelhecer, se não morrer antes. Se você morre, não envelhece. Ou seja, ou você morre, ou você envelhece. E,
se envelhecer, a forma como você trata o idoso hoje
será a forma com que a energia do universo vai conspirar contra você ou a seu favor. Essa é a lei da vida.
Pode escrever o que estou dizendo: você, que é mais
jovem, será tratado da mesma forma. Se você tratou
bem seu pai, sua mãe, seu tio ou alguém que nem é
parente, mas que é idoso, você também receberá da
vida um tratamento positivo, adequado. Se você tratou mal o idoso, você será tratado da mesma forma.
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Escreva o que estou dizendo neste dia 25 de junho de
2012, às 17h57.
Por fim, Sr. Presidente, quero destacar o caminho
que esta Casa adotou em relação a dois projetos que
tramitam em conjunto. Há três anos, um projeto de minha autoria, o PLS nº 488, de 2009, e o PLS nº 166, de
2009, do Senador Inácio Arruda, estão na Comissão
de Assuntos Econômicos. Trata-se, Sr. Presidente, do
Imposto sobre o Produto Industrializado (IPI) das bicicletas. Essa política já está muito discutida e ampliada.
Os projetos propõem a isenção do IPI nas bicicletas.
Inclusive, isso foi objeto de debate hoje, pela manhã,
na Comissão, que reforçou essa posição.
A isenção tributária já é concedida pelo Governo
Federal às montadoras de automóveis desde a crise
econômica de 2008. Essa política foi reafirmada no dia
21 de maio, quando o Ministro da Fazenda Guido Mantega anunciou redução de 7% para 0% do IPI sobre os
carros até mil cilindradas. Para automóveis entre mil e
duas mil cilindradas, o Imposto caiu de 11% para 6,5%.
A medida, se vale para os automóveis, tem de
valer também para as bicicletas, que não poluem, que
fazem bem à saúde, que desafogam o trânsito. Falamos muito hoje, pela manhã, sobre a mobilidade urbana, sobre a sensibilidade para essa questão, sobre
a importância do Estatuto da Cidade, sobre o fortalecimento das vias para o ciclista, sobre o combate aos
acidentes. Quem ganha é o Planeta, é o meio ambiente,
são as pessoas, se estendemos para as bicicletas o
mesmo direito que foi assegurado para os automóveis,
ou seja, o IPI zero.
Quero cumprimentar o Senador Sérgio Souza
pelo relatório, que, corretamente, dá preferência ao
projeto mais antigo, que é o projeto do Senador Inácio Arruda. O meu projeto estava apensado ao dele. S.
Exª construiu, inclusive, uma série de outras emendas
e propostas pela aprovação do PL nº 166, ao qual o
meu projeto está apensado. O que encabeça é, então,
o do Senador Inácio Arruda. Fizemos a mesma proposta em um período quase semelhante, mas o de S.
Exª é mais antigo. Por isso, é mais do que meritório e
positivo que o projeto de S. Exª encabece essa proposta a que me estou somando, para garantir IPI zero
para as bicicletas.
Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Peço a V. Exª que considere na íntegra os meus
pronunciamentos, já que mais os comentei do que os li.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
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Senadores, há uma década o Governo Federal criou
o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI),
órgão superior que integra a Secretaria de Direitos
Humanos da República.
A missão do Conselho consiste em elaborar as
diretrizes para a formulação da Política Nacional do
Idoso, nos exatos termos do Estatuto do Idoso, bem
como acompanhar e avaliar a execução da política a
ser implementada. Vale ressaltar as seguintes incumbências do Conselho do Idoso:
1– elaborar as diretrizes, instrumentos, normas
e prioridades da política nacional do idoso, bem como
controlar e fiscalizar as ações de execução;
2 – zelar pela aplicação da política nacional de
atendimento ao idoso;
3 – dar apoio aos Conselhos Estaduais, do Distrito
Federal e Municipais dos Direitos do Idoso, aos órgãos
estaduais, municipais e entidades não-governamentais,
para tornar efetivos os princípios, as diretrizes e os direitos estabelecidos pelo Estatuto do Idoso;
4 – avaliar a política desenvolvida nas esferas estadual, distrital e municipal e a atuação dos conselhos
do idoso instituídos nessas áreas de governo;
5 – acompanhar o reordenamento institucional,
propondo, sempre que necessário, as modificações
nas estruturas públicas e privadas destinadas ao atendimento do idoso;
6 – apoiar a promoção de campanhas educativas sobre os direitos do idoso, com a indicação das
medidas a serem adotadas nos casos de atentados
ou violação desses direitos;
7 – acompanhar a elaboração e a execução da
proposta orçamentária da União, indicando modificações necessárias à consecução da política formulada
para a promoção dos direitos do idoso; e
8 – elaborar o regimento interno, que será aprovado pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus
membros, nele definindo a forma de indicação do seu
Presidente e Vice-Presidente.
Srªs e Srs. Parlamentares, a Carta de Outubro,
nossa Constituição Cidadã de 5 de outubro de 1988,
estatui, em seu art. 230, que “A família, a sociedade e
o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o
direito à vida”.
Dando concretude ao que estabelece a Constituição da República, a Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003, mais conhecida como Estatuto do Idoso, de
minha autoria, garante, em seu art. 2º, que “O idoso
goza de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de
que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por
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outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
para preservação de sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social,
em condições de liberdade e dignidade”.
Cumpre também relembrar que, em seu art. 3º,
o mencionado Estatuto determina que a família, a comunidade e a própria sociedade, como um todo, têm a
obrigação conjunta de assegurar ao idoso “a efetivação
do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária”.
Sr. Presidente, a defesa dos direitos dos idosos é
do interesse, direto e indireto, de milhões de brasileiros.
Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) apontam para a mudança do perfil
populacional em nosso País, com evidente envelhecimento da sociedade, no curso das últimas décadas.
De fato, em 1991, os brasileiros com mais de 65
anos correspondiam a 4,8% da população, tendo aumentado para 7,4% do total, no ano de 2010, o que representa pouco mais de quatorze milhões de cidadãos.
Vale ressaltar que o gradativo envelhecimento da
população brasileira exige a constante readequação
das políticas públicas voltadas à defesa dos direitos
dos idosos, uma vez que, segundo previsão da Organização Mundial de Saúde (OMS), até o ano de 2025,
o Brasil ter-se-á convertido no país com a sexta maior
população de pessoas idosas no mundo.
Essa nova realidade exige a constante especialização de profissionais das mais variadas áreas do saber – como médicos e docentes – para que atendam a
contento as legítimas demandas dos nossos concidadãos mais experientes, com necessidades específicas
de sua realidade etária.
Necessitamos oferecer aos idosos adequado tratamento preventivo e médico-hospitalar, com a crescente formação de geriatras – que cuidam da saúde
do idoso – e de gerontólogos, que estudam o próprio
fenômeno biológico do envelhecimento.
Com o aumento do número de idosos no Brasil,
parece-nos desejável que os governos estaduais, municipais e federal passem a adaptar suas burocracias,
inclusive com a criação de órgãos especialmente voltados às necessidades desse grupo tão especial de
cidadãos.
Relembre-se, ademais, que são muito corriqueiras
as situações familiares em que os avós são também
arrimo de família, sustentando, com suas merecidas
aposentadorias ou mesmo com seu trabalho, o filho
desempregado ou os netos em desamparo materno
e paterno. Essa realidade amplia a necessidade de
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cuidarmos com dedicação e zelo de quem um dia cuidou e ainda cuida do bem-estar das gerações futuras.
Entendemos, Srªs e Srs. Parlamentares, que ao
dever de cuidado, da sociedade e do Estado, em relação a todos os seres humanos, agrega-se, no cuidado
ao idoso, o próprio reconhecimento de cada brasileiro às décadas de labuta desses cidadãos em prol da
construção de nosso País.
Fatigado pelas labutas de toda uma vida, é mais
do que justo que o idoso possa efetivamente contar
com o amparo dos cidadãos e das instituições públicas
em seu merecido descanso.
Por essa razão, consideramos da mais alta relevância a tarefa de órgãos como o Conselho Nacional
dos Direitos do Idoso, que trabalha pela efetivação dos
direitos dos brasileiros mais velhos, nos moldes do que
prevê o Estatuto do Idoso.
Nesta primeira década de existência do Conselho – a ser comemorada pelo cidadão brasileiro –, nós
gostaríamos de parabenizar cada um dos seus responsáveis pelo auxílio que presta ao Estado na implementação de políticas em favor dos idosos, grupo da
sociedade ao qual, pela ordem natural da vida, todos
nós iremos também integrar, cedo ou tarde.
Acredito que nós haveremos de construir um
País em que o respeito, a consideração, a paciência,
o zelo e a gentileza a cada brasileiro mais vivido sejam
garantidos não apenas pelo Estado, mas por todos os
membros da sociedade.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na última quinta-feira (21/junho) representantes
Bancada Gaúcha e da Federação das Associações de
Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) estiveram reunidos com técnicos do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e com o secretário
nacional de Política Agrícola, Caio Tibério da Rocha.
Dois assuntos pautaram a reunião: a comercialização e o endividamento.
Em relação à comercialização o Diretor Edilson
Guimarães comunicou que os leilões de contratos de
opção pública serão realizados de acordo com a necessidade do mercado.
Segundo o diretor os recursos para intervir na
cadeia existem para serem disponibilizados quando
necessário.
Na oportunidade, anunciou que as 300 mil toneladas de arroz constantes dos estoques públicos, em
breve, serão direcionados para atender os municípios
do sertão do Nordeste que enfrentam uma das piores
secas das últimas décadas.
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Ademais, a Conab realizará leilões de troca do
arroz em casca por beneficiado, em valor estimado de
R$ 170 milhões.
Quanto ao endividamento dos agricultores, a
Federarroz sugeriu ao secretário nacional de Política
Agrícola, Caio Tibério da Rocha, que houvesse uma
articulação com o Conselho Monetário Nacional – CMN
com vistas ao adiamento automático dos vencimentos de todos os financiamentos agrícolas, vencidos ou
vincendos em 2012, para 31 de outubro, próximo, de
maneira emergencial.
Outra medida sugerida foi de que o CMN determine a suspensão das cobranças, execuções judiciais
e inscrição dos produtores em órgãos restritivos de
crédito, como Serasa e SPC, das safras 2010/11 e
2011/12 para outubro.
Os produtores requereram ainda que o Ministério
estabeleça, até 30 de setembro, o Programa de Reescalonamento das Dívidas Agrícolas do Setor Arrozeiro,
através de Medida Provisória ou Projeto de Lei.
Segundo especialistas, o endividamento do setor
alcança R$ 3 bilhões, e é ocasionado por perdas de
preços e de produção, seja por fatores climáticos ou
econômicos, inviabilizando o carregamento da atual
dívida pelos produtores.
Está em fase final de elaboração, no próprio Ministério da Agricultura, um Plano de Prorrogação das
Dívidas Agropecuárias.
A intenção é que o ministro Mendes Ribeiro Filho leve a proposta à presidente Dilma Rousseff na
próxima semana.
O diretor Caio Rocha prometeu à Federarroz
uma resposta aos pleitos encaminhados, na próxima
terça-feira.
Segundo o presidente da entidade, Renato Rocha,
a média de preços está em torno de R$ 24,50, contra
um custo de R$ 30,00 por saca de 50 quilos. Esta é
a principal razão do endividamento dos orizicultores.
Tenho certeza da sensibilidade do Governo Federal para a questão agrícola, por isso aguardamos por
boas noticias, não somente para os que cultivam arroz,
mas para todas as culturas que enfrentam dificuldades.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, há poucos dias concedi uma entrevista ao
Jornal gaúcho Sul 21 sobre a questão da isenção de
impostos para bicicletas.
Na entrevista falamos sobre dois projetos de lei
no Senado que buscam a extensão dos mesmos benefícios concedidos à indústria automobilística para
as bicicletas.
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Tramitam em conjunto, há três anos, dois projetos
neste sentido, o PLS 488/09 de minha autoria e o PLS
166/09, do senador Inácio Arruda. Atualmente eles estão na Comissão de Assuntos Econômicos.
Os projetos propõem a isenção do Imposto sobre
Produto Industrializado (IPI) em bicicletas.
A isenção tributária já é concedida, pelo governo
federal, às montadoras de automóveis desde a crise
econômica de 2008.
Essa política foi reafirmada no dia 21 de maio,
quando o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou redução de 7% para zero do IPI sobre carros de
até 1.000 cilindradas.
Para os automóveis entre 1.000 e 2.000 cilindradas, o imposto caiu de 11% para 6,5%.
A medida vale até o final de agosto e, até lá, o
governo estima que a renúncia fiscal na área deverá
ultrapassar R$ 1 bilhão.
A indústria automobilística registrou, de acordo
com dados divulgados em março pelo IBGE, uma queda de 30,7% na produção em janeiro deste ano, numa
comparação com dezembro do ano passado.
O Planalto vê na redução dos impostos uma
forma de estimular o consumo e, consequentemente,
alavancar a indústria.
A bicicleta é um produto que arca com 10% de
IPI e os projetos apresentados nesta Casa, isentam
totalmente as bicicletas do imposto.
Economicamente, a indústria das bicicletas demonstrou um decréscimo de 6,5% na produção entre
2010 e 2011, quando caiu de 4,9 milhões para 4,6
milhões de unidades.
Felizmente a projeção da Associação Brasileira
dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas Bicicletas e Similares (Abraciclo) é de que, de 2011
até o final deste ano, a produção chegue a 7 milhões.
No Rio Grande do Sul tramita, na Assembleia Legislativa, um projeto semelhante, de autoria do deputado Adão Villaverde, que estabelece isenção de ICMS
para bicicletas cujo valor não ultrapasse R$ 779,47.
Na entrevista eu disse e repito aqui, que eu acredito que o governo federal pode endossar as propostas.
O governo está discutindo essa medida.
Como eu disse lá, o governo tem jogado, nas últimas décadas, o peso dos incentivos no automóvel, e
com o tempo, as estradas não darão mais conta do recado e isso poderá incentivar a utilização das bicicletas.
Sr. Presidente, quero compartilhar o relatório
do Senador Sérgio Souza, na Comissão de Assuntos
Econômicos, aos projetos.
Diz o relatório:
O PLS nº 166, de 2009, é composto de sete artigos. Do art. 1º ao art. 5º, o projeto cria os seguintes be-
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nefícios, aplicáveis às bicicletas e suas partes e peças:
i) isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) incidente sobre os produtos; ii) manutenção do crédito relativo às matériasprimas, embalagem e material
secundário utilizados na sua fabricação; e iii) redução
a zero da alíquota da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente de sua venda, mesmo para produto importado.
Além disso, o art. 6º determina que o Poder Executivo estime o montante da renúncia fiscal advinda
dos efeitos da lei proposta, e o art. 7º, correspondente
à cláusula de vigência, estipula que a desoneração só
produzirá efeitos no ano subsequente ao da adoção
das providências determinadas pelo art. 6º.
O PLS nº 488, de 2009, por sua vez, contém
apenas dois artigos: o primeiro determina isenção do
IPI para as bicicletas de fabricação nacional; e o segundo fixa o início da vigência da lei proposta para a
data de sua publicação.
Na justificação, os autores de ambos os projetos convergem no sentido de louvar a bicicleta como
solução estratégica para os congestionamentos de
trânsito, capaz de produzir uma série de externalidades positivas, como a melhoria da saúde dos ciclistas
e a drástica redução da poluição.
Os projetos estão em plena conformidade com
os ditames da técnica legislativa, expressos na Lei
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, e
perfeitamente adequados aos preceitos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece regras para a responsabilidade na gestão fiscal.
A respeito do mérito, só temos a louvar a iniciativa dos autores. De fato, a bicicleta apresenta inúmeras vantagens em relação aos demais veículos. Entre
muitos atributos positivos, destacamos que é eficiente,
saudável, democrática e silenciosa.
Comecemos pelo mais óbvio dos argumentos: a
bicicleta é uma das mais perfeitas soluções para os
congestionamentos e para o caos urbano resultante
dos deslocamentos diários das pessoas, realizados
predominantemente em meios motorizados. Se todos
tiverem um automóvel – como é a tendência no Brasil
–, não haverá possibilidade técnica de acomodar tão
grande número de veículos nas vias públicas.
Nos Estados Unidos da América, os administradores da área metropolitana de Los Angeles expandiram sucessivamente a oferta de infraestrutura viária,
a partir da metade do século passado, na tentativa de
tornar realidade a ilusão da mobilidade ilimitada que
os automóveis poderiam proporcionar.
Entretanto, o que se percebeu ao final foi o esgotamento desse modelo, pois, paradoxalmente, as
vias permaneceram congestionadas, e as pessoas
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passaram a morar cada vez mais longe, sendo obrigadas a gastar cada vez mais horas atrás do volante
para realizar seus deslocamentos diários.
Com a bicicleta, a situação é bem diferente, pelo
simples fato de que, se comparada ao carro, ela ocupa
área muito menor. Assim, as cidades não precisam de
muito espaço viário para acomodá-las, possibilitando a
otimização do uso da infraestrutura já existente.
O segundo aspecto é relativo à saúde. O suave
e constante exercício que a bicicleta proporciona é
recomendado pelos médicos como uma excelente opção de atividade física. Essa característica se coaduna
perfeitamente com os objetivos da Estratégia Global
para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade
Física e Saúde, promovida pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), que visa à redução da incidência de
doenças crônicas não transmissíveis, tais como obesidade, diabetes, hipertensão arterial, acidente vascular
cerebral e osteoporose.
De forma indireta, por não emitirem gases poluentes – ao contrário dos automóveis –, as bicicletas
apresentam também benefícios quanto à incidência e
gravidade das doenças respiratórias e outras advindas
da poluição atmosférica.
Aliás, a emissão de gases poluentes impacta
não somente a saúde pública, mas é causa também
de outros efeitos deletérios ao meio ambiente, como
a chuva ácida e o efeito estufa, além do ruído inerente
aos motores a combustão.
Nesse sentido, gostaria de destacar que, na qualidade de Presidente da Comissão Mista Permanente
sobre Mudanças Climáticas (CMMC), sou defensor de
todas as iniciativas que contribuam para a diminuição
das emissões de gás carbônico na atmosfera.
Há que se considerar, adicionalmente, o viés socializante da bicicleta. A acessibilidade a esse tipo de
veículo, em termos econômicos, é muito maior. Além
disso, a bicicleta acolhe a todos sem a necessidade
de uma habilitação específica – inclusive aqueles com
idade superior ou inferior àquela exigida dos condutores
de veículos motorizados –, o que não significa grandes riscos, já que o veículo não permite desenvolver
grandes velocidades.
Igualmente importantes são os efeitos positivos
da bicicleta no ambiente urbano, enquanto espaço público. O automóvel, por seu tamanho, exige a destinação de grandes áreas da cidade para estacionamento. A menos que se produzam soluções caras, como
estacionamentos subterrâneos ou edifícios-garagem
em quantidade suficiente, o que se vê é um avanço
quase incontrolável do automóvel sobre qualquer área
aberta nas cidades.
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As superquadras de Brasília, antes pensadas
como um espaço eminentemente residencial e com
elevada qualidade de convivência, estão sendo invadidas, ano após ano, por um número sempre crescente
de automóveis, que passaram a ocupar até mesmo
parques infantis e quadras esportivas, entre outras
áreas públicas.
A bicicleta estimula um urbanismo mais sustentável, que incentiva as pessoas a buscar moradia mais
perto de seu trabalho e de suas necessidades, em
contraposição ao desenvolvimento urbano baseado
no automóvel, no qual a cidade tem de ser modelada em outra escala, permeada por grandes estacionamentos e baixíssimas densidades populacionais,
com avanços indesejáveis sobre as áreas rurais e de
proteção ambiental.
Por todos esses motivos, o estímulo ao uso da
bicicleta que vislumbramos nos dois projetos analisados é certamente bem-vindo.
Do ponto de vista estritamente tributário, quase
nada há a reparar, haja vista a competência do Poder
Legislativo federal para propor e aprovar projetos de lei
tendentes a conceder isenções relativas ao IPI. Apenas três correções meramente redacionais se fazem
necessárias: substituir a referência ao antigo Decreto
nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, que aprovara
a Tabela de Incidência do IPI, por outra que destaque
o novo diploma regulador do mesmo tema, o Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011; renumerar
para “8º” o parágrafo a ser incluído no art. 2º da Lei nº
10.833, de 29 de dezembro de 2003; e renumerar o
inciso que se pretende incluir no § 12 do art. 8º da Lei
nº 10.865, de 30 de abril de 2004. O texto original do
art. 5º do PLS nº 166, de 2009, trata esse dispositivo
como de número XVIII, quando a designação correta
seria XXXV.
No tocante ao processo legislativo, optamos por
aprovar o PLS nº 166, de 2009, mais antigo e abrangente, e rejeitar o PLS nº 488, de 2009, que se limita a
propor isenção de IPI para as bicicletas, sem abranger
suas partes e acessórios.
III – Voto
Ante o exposto, o voto é pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 488, e pela APROVAÇÃO do
Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2009, com as
seguintes emendas:
EMENDA Nº – CAE
(Ao PLS nº 166, de 2009)
O art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 166, de
2011, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1º Ficam isentas do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) as bicicletas,
bem como suas partes e peças separadas,
classificadas, respectivamente, nas posições
8712.00.10 e 8714.9 da Tabela de Incidência
do IPI, aprovada pelo Decreto n.º 7.660, de 23
dezembro de 2011.”
EMENDA Nº – CAE
(Ao PLS nº 166, de 2009)
O art. 4º do Projeto de Lei do Senado nº 166, de
2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º O art. 2º da Lei nº 10.833, de 29
de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte § 8º:
§ 8º Fica reduzida a zero a alíquota da
Cofins incidente sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos classificados nos
códigos 8712.00.10 e 8714.9 – bicicletas e
suas partes e peças separadas, da TIPI.’ ”. (NR)
EMENDA Nº – CAE
(Ao PLS nº 166, de 2009)
O art. 5º do Projeto de Lei do Senado nº 166, de
2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º – O § 12 do art. 8º da Lei nº
10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte item XXXV:
XXXV – bicicletas, suas partes e peças separadas classificadas nos códigos
8712.00.10 e 8714.9 da TIPI.’ ”(NR)
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senador Paim. V. Exª será atendido nos termos do Regimento.
Convido V. Exª para assumir a Presidência neste momento.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passo a palavra, neste momento, ao Senador
Anibal Diniz para que faça o seu pronunciamento.
Agradeço, desde já, a tolerância que V. Exª teve com
relação ao tempo que usei na tribuna para comentar
uma série de projetos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da
TV Senado, ouvintes Rádio Senado, ocupo a tribuna
na tarde de hoje para falar, principalmente, da agenda
intensa que cumprimos no Estado do Acre, durante o
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fim de semana, neste período que é bastante especial
para nós que ocupamos cargos eletivos. Temos de estar
atentos às convenções partidárias, aos processos de
formação das coligações e, daqui a alguns dias, aos
registros das candidaturas que fazem parte deste momento da política nacional, da democracia brasileira.
Vale ressaltar, Sr. Presidente, que essas andanças
pelo Estado do Acre são feitas em localidades muito
distantes e de difícil acesso. Na realidade, cumpre-se
uma verdadeira maratona para poder estar presente
em todos os locais. E sentimos alegria porque, em
todos os lugares por onde passamos, sempre um ou
outro cidadão faz referência às sessões no plenário do
Senado e aos trabalhos das Comissões. Sempre há
uma pessoa que, ligada à sessão pela antena parabólica, acompanha a atividade da TV Senado e, depois,
faz questão de manifestar isso quando encontra um
Senador da República.
Foi isso que aconteceu, ontem à tarde, em Thaumaturgo, a última cidade brasileira, localizada na parte
mais ocidental do Brasil. Estivemos na cidade de Marechal Thaumaturgo, num evento grande, muito animado, com muitas pessoas presentes. E várias pessoas
se manifestaram para informar que acompanham as
atividades no Senado pela TV Senado.
Eu gostaria de ressaltar, Senador Paim, que é muito bonito a gente ver que a política mobiliza as pessoas
de forma surpreendente, em pleno horário do futebol,
em pleno horário do Campeonato Brasileiro, em que
as pessoas gostam de assistir aos jogos. Reúnem-se
plenárias bastante representativas de pessoas que
manifestam seu desejo de participar da vida política,
das decisões e dos passos que estão sendo dados em
relação à definição das candidaturas.
Sr. Presidente, eu gostaria de fazer, primeiramente, uma defesa da importância da participação
política, que é algo que fez parte de anos de luta, até
que se conseguisse essa liberdade de participação e
de organização partidária no Brasil. Depois, vou entrar
nos detalhes da programação de algumas convenções
que já foram realizadas no Acre.
O período compreendido entre o final do mês
de junho e o início do mês de julho é marcado pelas
convenções partidárias, pela finalização das alianças,
pelas composições e pelo registro das candidaturas
para as eleições municipais que acontecem no mês
de outubro. A nossa agenda fica muito mais intensa,
e as responsabilidades aumentam consideravelmente.
A partir de agora, até o final de outubro, teremos
de nos desdobrar para dar conta de nossas agendas
institucionais, dos trabalhos nas Comissões, do acompanhamento das matérias legislativas, das sessões ordinárias deliberativas, das audiências ministeriais, das
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demandas objetivas dos Estados que representamos
e das atividades de campanha, porque todos nós somos filiados a partidos políticos e temos a obrigação
de acompanhar as atividades partidárias, ao mesmo
tempo em que temos de cumprir com nossas responsabilidades parlamentares no Congresso Nacional.
As eleições simbolizam o aspecto mais visível de
nossa democracia. O direito ao voto direto é algo que
mobiliza a população em todas as regiões do País.
Ainda que nosso sistema eleitoral e nossa democracia
representativa careçam de aperfeiçoamentos, apenas
ensaiados pelas reformas política e eleitoral que muito pouco avançaram nesta Legislatura, mesmo assim,
com todos seus problemas e fragilidades, a democracia brasileira pode ser comparada a um edifício em
construção, sobre o qual todos nós estamos abrigados.
A participação política, convenhamos, é algo absolutamente salutar, seja para quem faz a opção de
cultivar uma filiação partidária e se colocar à disposição
para disputar cargos eletivos, seja para quem atua fora
dos cargos eletivos, mas, como cidadão, faz suas observações e críticas, sugere mudanças e cobra o cumprimento estrito das leis e o comportamento ético de
seus representantes em todas as tomadas de decisão.
A política, quando praticada da forma que deve ser
praticada, é algo que faz muito bem para a sociedade.
E, agora, com a vigência de leis como a Lei de Livre
Acesso à Informação, com os novos mecanismos de
transparência pública, com a eficiência dos órgãos de
fiscalização e controle, como a Controladoria-Geral da
União, os Tribunais de Conta, os Ministérios Públicos,
Federal e Estaduais, o Conselho Nacional de Justiça,
ficou muito mais fácil acompanhar os passos, os atos
administrativos de nossos dirigentes, tanto do Poder
Executivo, quanto do Poder Legislativo e do Judiciário.
O processo político é um pouco melhor a cada
passo que damos, mas, sem dúvida, ainda estamos
muito distantes do que seria o ideal, o que também
é um assunto polêmico. O consenso é algo extremamente difícil, mas absolutamente necessário. Por isso,
há tanto esforço para alcançá-lo, como aconteceu ao
longo da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, cujos resultados
foram avaliados de formas diversas em todos os sentidos. Enquanto boa parte dos editoriais de grandes
publicações do Brasil fez um retrato desolador dos resultados da Rio+20, houve posicionamentos maduros
e serenos, como o da Presidenta Dilma Rousseff e o
do Presidente desta Casa, Senador José Sarney, que
procuraram enxergar na penumbra algum filete de luz.
A Conferência Rio+20, se não tiver conseguido
outros objetivos maiores, pelo menos contribuiu de alguma maneira para a elevação da consciência de que
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o nosso Planeta precisa de um desenvolvimento equilibrado e sustentável, pautado pelo crescimento econômico, com justiça social e com preservação ambiental
Vale a pena ressaltar, Senador Paim, que o Governo do Acre procurou ter uma atuação presente,
levando suas propostas para a Conferência Rio+20.
Especificamente na quarta-feira, dia 20 de junho, aconteceu o Dia do Acre, na Conferência Rio+20, com um
conjunto de atividades muito interessantes, muito bem
organizadas. Toda a equipe do Governo do Acre participou dessa organização do Dia do Acre e merece
nossos parabéns. As pessoas que visitaram o evento
tiveram um impacto muito positivo e, ao final, puderam
degustar um tacacá. Foi oferecido um tacacá às pessoas que nos visitaram. Foi algo muito bonito.
Sr. Presidente, senhores telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, a minha intenção, neste pronunciamento, é a de ressaltar a importância da participação
política, justamente para que possamos também realçar como temos dividido nossa agenda na participação
das convenções partidárias de que temos participado
nos últimos fins de semana.
No último sábado, por exemplo, estivemos em
Rio Branco, na Convenção dos Partidos que integram
a Frente Popular do Acre: PT, PCdoB, PSB, PDT, PV,
PR, PSDC, PRB, PTN, PTB. Nessa Convenção, foi
homologada a candidatura de Marcos Alexandre, um
engenheiro civil, e do professor Márcio Batista, do Partido dos Trabalhadores e do PCdoB, respectivamente,
como candidatos a prefeito e vice-prefeito da nossa
capital. Eles trazem na sua marca o slogan “Vamos
juntos fazer o novo”. É uma chapa formada por dois
jovens comprometidos com a luta social e democrática, que reúnem comprovada competência profissional
e administrativa.
Marcos Alexandre é um engenheiro civil. Já atuou
como Subsecretário de Planejamento do Governador
Jorge Viana e como Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), no governo Binho
Marques e, agora, de Tião Viana.
Estou falando de um jovem com menos de 40
anos de idade, que traz no seu currículo ter ajudado,
durante cinco anos, as obras de construção da BR364, incluindo todas as pontes que ligam o Município
de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, sem contar com
uma quantidade enorme de obras realizadas sob sua
responsabilidade na cidade de Rio Branco, como a 4ª
Ponte sobre o rio Acre e a avenida Amadeo Barbosa,
que se constituem nos mais importantes cartões postais
da nossa capital, Rio Branco. Inclusive, é exatamente o espaço onde acontecem os grandes eventos de
grande concentração popular na cidade de Rio Branco.
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Marcos Alexandre é hoje uma pessoa profundamente conhecedora da cidade de Rio Branco. Talvez,
depois do Prefeito Raimundo Angelim, seja quem mais
conhece a cidade de Rio Branco, porque visita todos os
bairros e tem feito um trabalho muito presente, como
um dos responsáveis pela execução do Programa Ruas
do Povo, do Governo do Acre, em todos os Municípios
e também em Rio Branco.
É uma pessoa que conhece profundamente a
realidade da nossa capital e, por isso, acabou reunindo a unanimidade dos partidos da Frente Popular na
defesa do seu nome.
A pessoa escolhida para ser o candidato a vice-prefeito na chapa de Marcos Alexandre é o Prof. Márcio
Batista, que ocupou, até poucos dias atrás, a Secretaria Municipal de Educação da Cidade de Rio Branco.
Trata-se também de um jovem idealista, comprometido com a qualidade da educação, e que sempre
esteve na luta em defesa das melhores causas de estudantes, professores e trabalhadores em geral. Márcio Batista já foi vereador e líder do prefeito da capital.
Conhece com profundidade os problemas da cidade
e, certamente, será um grande suporte técnico e político numa possível administração da Frente Popular.
A convenção dos partidos que integram a Frente
Popular do Acre, em Rio Branco, aconteceu no bairro
Montanhês, na Escola Pedro Martinello. Além de ter
a presença dos observadores da Justiça Eleitoral, foi
aberta a todos os interessados em ouvir as propostas
dos candidatos.
Terminada a convenção em Rio Branco, nós tivemos um deslocamento para Cruzeiro do Sul, que é
a cidade que fica no outro extremo, no Vale do Juruá.
Em Cruzeiro do Sul, aconteceu, à noite, a convenção
dos partidos que integram a Frente Popular também.
Lá, o candidato a prefeito é do Partido Verde, o Deputado Federal Henrique Afonso. Ele foi também escolhido
por unanimidade pelos partidos da Frente Popular. É
uma pessoa que já tem uma experiência interessante, porque foi eleito três vezes Deputado Federal, foi
Vereador na cidade de Cruzeiro do Sul, tem uma experiência importante e oferece o seu nome para ser
apreciado pela população.
O candidato a vice-prefeito, na chapa de Henrique Afonso, é o Prof. Marcelo Siqueira, professor da
Universidade Federal do Acre, no campus de Cruzeiro do Sul. É muito jovem, talentoso, uma liderança em
formação, que, certamente, vai atuar na vida pública a
partir de agora com muito mais presença. Ele já tinha
a sua participação política consolidada em Cruzeiro do
Sul, porque é um militante ativo das causas daquela
cidade. Tem participado da vida política e institucional da cidade de Cruzeiro do Sul há bastante tempo
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e, agora, foi homologado também como candidato a
vice-prefeito.
Então, a chapa em Cruzeiro do Sul ficou com o
Partido Verde. Henrique Afonso como candidato a prefeito, e, o Partido dos Trabalhadores, Marcelo Siqueira,
como candidato a vice.
Vale ressaltar que é uma aliança que conta também com o PSB, com o PCdoB e com outros partidos
que integram a Frente Popular, PSDC e outros. Os
camaradas do PCdoB deram uma contribuição muito
importante na formação e na conformação dessa chapa, inclusive abrindo mão da indicação do candidato
a vice, que tem também o nome bastante respeitado
na cidade, que é o militante Zequinha, que já foi Vereador na cidade de Cruzeiro do Sul, já foi candidato a
vice na eleição anterior e, agora, ele abriu mão dessa
condição de candidato a vice para apoiar o candidato
a vice do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Siqueira.
Depois de realizada, no sábado, a convenção dos
partidos da Frente Popular, nós tivemos a oportunidade de presenciar um ato comemorativo dos 84 anos
da Igreja Assembleia de Deus, de Cruzeiro do Sul. E,
aqui, quero fazer um cumprimento especial ao Pastor
Carlos, que nos convidou para essa comemoração,
esse culto em Ação de Graças pelos 84 anos da Igreja Assembleia de Deus em Cruzeiro do Sul. Estavam
presentes vários convidados, entre os quais o Pastor
Dário, que fez uma pregação muito forte, reforçando
a importância de as pessoas se guiarem pela palavra
de Deus e de terem a palavra de Deus como a orientadora, a linha mestra de condução da sua vida.
E também nesse culto de 84 anos da Igreja Assembleia de Deus, em Cruzeiro do Sul, esteve presente o Pastor Vitorino Silva, que fez uma apresentação
muito especial, porque se trata de uma pessoa muito
talentosa, que canta com muita força, com uma voz
estrondosa, de tal maneira que nos impactou muito.
Imaginávamos que o nosso dia de sábado estava
se concluindo com a convenção dos partidos da Frente
Popular e acabamos sendo contemplados com esse
convite, que nos proporcionou muita alegria, muita felicidade, muita realização por termos estado lá.
É uma igreja muito bonita a Assembleia de Deus
de Cruzeiro do Sul, muito bem organizada, muito bem
administrada pelo Pastor Carlos e com um equipamento
de som. Eu fiquei bastante impactado com a qualidade do som. Falávamos exatamente da forma normal
como as pessoas conversam, mas o som saía com
uma estridência impecável.
Então, está de parabéns o Pastor Carlos por todo
o trabalho que vem realizando em Cruzeiro do Sul, por
todo o trabalho social e o comprometimento que tem
com aquela comunidade.
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Fazemos questão de ressaltar que todas as congregações religiosas que desenvolvem seu trabalho
social, que trabalham com dependência química, com
pessoas portadoras de dependência química, com atendimento às crianças vítimas de todo tipo de violência,
que essas Igrejas têm tido um papel fundamental, têm
contribuído muito para o desenvolvimento de políticas
públicas, inclusive na área de assistência, e por isso
têm o nosso total respeito.
E, no domingo, tivemos uma agenda bastante intensa também. Visitamos quatro Municípios. Visitamos
Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Em todos esses Municípios houve
convenções. Foram convenções bem organizadas.
Em Mâncio Lima, tivemos homologada a candidatura
a prefeito do Isaac; depois, tivemos, em Rodrigues Alves, homologada a candidatura do atual Prefeito Burica, candidato à reeleição. Estivemos lá também para
levar o nosso abraço, a nossa solidariedade. Depois,
estivemos em Porto Walter, onde aconteceu a convenção dos partidos da Frente Popular e foi homologado
o nome do companheiro Anchieta.
Anchieta é uma pessoa profundamente conhecedora dos rios que estão ali, no entorno de Porto Walter.
Conhece cada uma das comunidades, cada um dos
igarapés, as comunidades indígenas. Ele tem um conhecimento profundo da realidade local e demonstrou
isso no seu pronunciamento, um pronunciamento de
bastante profundidade sobre como pretende administrar a cidade de Porto Walter.
Então, foi um ato muito bonito também, e está de
parabéns toda a população de Porto Walter, particularmente os militantes que ajudaram na organização
da bonita convenção que aconteceu também numa
escola do Município.
Por último, nós estivemos em Marechal Thaumaturgo, que é a última cidade do Brasil, naquele extremo
ocidente do País e do Acre.
Vale ressaltar que a mobilização foi impecável.
Estiveram presentes pelo menos umas 400 pessoas,
num salão, num clube completamente lotado, e o clima
era de animação total.
Nesse sentido, faço questão de ressaltar o quanto a participação política mexe com as pessoas nesse
período eleitoral. Eu acho muito bonito a gente poder
estar presente, discutir ideias, debater propostas e tentar encontrar caminhos para a solução dos problemas
que afligem a maioria dos Municípios.
Todos os Municípios têm problemas. A população de cada um dos Municípios tem reivindicações
específicas a fazer, e as pessoas que se propõem a
governá-los, a administrar essas cidades têm de se
submeter a esse rito de apresentação junto à popu-
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lação, de assumir compromissos, de celebrar pactos
para poder seguir em frente.
Então, nesse sentido, eu reforço muito o quanto
foi importante a participação em cada um dos Municípios, particularmente em Thaumaturgo, onde a gente
teve o desejo de mostrar a total disposição para entrar
na campanha, para fazer esse movimento até o dia 07
de outubro, quando acontecem as eleições em primeiro
turno. Esse trabalho vai continuar ao longo da semana.
O Acre é um Estado pequeno. Temos esse privilégio, pois temos 22 Municípios. Foram realizadas
convenções do PT e dos partidos aliados em nove
Municípios, e, ao longo desta semana, até domingo,
acontecerão 13 convenções restantes. Esta semana
será de decisões importantes aqui no Senado. Assim
sendo, não poderemos nos deslocar nem na terça-feira,
nem na quarta-feira. Então, somente a partir de quinta-feira é que poderemos nos incorporar ao restante da
agenda das convenções.
Era, fundamentalmente, o que eu gostaria de
passar em relação às convenções, Senador Paim.
Por último, eu queria, no pouco tempo que me
resta, dizer que estamos relatando o PLS nº 25, de
2007, matéria de autoria do ex-Senador e atual Governador Tião Viana, projeto que visa à certificação de
sustentabilidade ambiental ser utilizada como critério
de desempate.
O Certificado de Sustentabilidade Ambiental poderá ser utilizado como critério de desempate em
compras públicas. E os concorrentes em processo de
licitação deverão ter o domínio de técnicas específicas de conservação sempre que a obra, o serviço ou
o produto licitado envolver potencial dano à biodiversidade e ao ecossistema.
Esse viés ambientalista está sendo proposto em
Projeto de Lei do Senado nº 25/2007, do ex-Senador
Tião Viana, que altera a Lei de Licitações nº 8.666,
de 1993.
A matéria já recebeu o nosso parecer favorável e
está pronta para ser votada, em decisão terminativa,
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ).
A certificação ambiental exigida deverá ser emitida por entidade com competência reconhecida por
órgão federal de metrologia, normalização e qualidade
industrial. Como esse documento só irá valer como critério de desempate, e não de qualificação no processo
licitatório, sua apresentação não criaria situação de
desigualdade entre os concorrentes.
Vale ressaltar que a preocupação do então Senador Tião Viana era justamente criar mecanismo de
incentivo à economia verde, fazer com que cada um
dos participantes da licitação que tiver os seus pro-
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dutos a serem oferecidos para o Governo Federal, os
Governos Estaduais ou Municipais, que essas empresas tenham uma preocupação ambiental no sentido de
que seus produtos sejam ecologicamente adequados.
Exatamente por isso, apresentamos o nosso parecer favorável e estamos na torcida para que o Projeto
de Lei do Senado nº 25 entre em votação e seja aprovado terminativamente na Comissão de Constituição e
Justiça, para termos também o certificado de sustentabilidade ambiental como critério de desempate nas
situações de licitação para compras públicas.
Eram essas as minhas palavras, Senador Paim.
Agradeço muito por sua atenção, e ficamos à
disposição para mais uma semana de luta no nosso
Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Anibal Diniz, queria convidar V. Exª para, se
possível, presidir neste momento, para que o Senador
Antonio Russo possa usar da palavra, já que eu tenho
um compromisso agora às 18h40.
Mas, se V. Exª me permitir ainda, eu só queria
registrar que, para alegria de nós todos aqui, eu havia
me comprometido, Senadores, a participar do aniversário de uma menina que é totalmente deficiente, praticamente fala só com os olhos. Ela fez 15 anos nesse
sábado. E eu me comprometi, porque a conheci quando fui a uma feira livre, e aos pais dela, nas férias. Já
contei essa história na tribuna, e V. Exª acompanhou.
E, nesse sábado, eu fui ao Rio Grande do Sul só para
ir ao aniversário dela. Foi uma festa belíssima, pela
emoção, pelo calor. Estavam todos lá em Arroio do Sal.
Quero, mais uma vez, cumprimentar o pai, que
eu chamaria de Dr. Virgulino, porque assim me dirigi a
ele. É um trabalhador. Eu lhes disse: você é um doutor, Dr. Virgulino e a Drª Beatriz. Assim chamei ambos,
pelo tratamento, pelo carinho que dão à sua menina,
que completou 15 anos. E eu tive a alegria de dançar
a valsa dos 15 anos com ela, depois do pai, claro, e
dos parentes mais próximos. Foi um momento lindo.
Amanda, felicidades! Você é especial. Um abraço carinhoso para o seu pai, para a sua mãe, para as
duas manas que cuidam de você com muito carinho.
Foi um momento especial: ver aquela menina, na cadeira de rodas, que fala só com os olhos. É o único
movimento que ela faz, mas, ao mesmo tempo, passa
uma luz muito grande. Eu diria que ela iluminou aquele
salão, como ilumina, tenho certeza, as nossas vidas.
Muito obrigado.
Passo a Presidência ao Senador Anibal Diniz.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
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O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Antonio Russo.
Enquanto o senhor se dirige ao púlpito:
A Presidência designa o Senador Gim Argello
Relator revisor da Medida Provisória n° 561, de 2012
(Projeto de Lei de Conversão n° 15, de 2012).
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo previsto no
art. 91, §§ 3o ao 5o, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação,
pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara n° 53, de
2011 (n° 1.186/2007, 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.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Assuntos Sociais, o Projeto vai à sanção.
Será feita a devida comunicação a Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidenta
da República, as seguintes Mensagens:
– nº 264, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 80, de 2011
(nº 547/2003, na Casa de origem, do Deputado
Reginaldo Lopes), que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas de beneficiamento e comércio de laticínios informarem ao produtor de leite
o valor pago pelo produto até o dia 25 (vinte e
cinco) de cada mês, sancionado e transformado
na Lei nº 12.669, de 2012;
– nº 265, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara nº 127, de 2011 (nº
5.396/2009, na Casa de origem), de iniciativa da
Presidência da República, que altera o inciso V
do art. 108 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares,
para incluir a esclerose múltipla no rol das doenças incapacitantes, sancionado e transformado
na Lei nº 12.670, de 2012; e
– nº 266, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 137, de 2011
(nº 7.580/2010, na Casa de origem), de iniciativa
da Presidência da República, que cria cargos de
Advogado da União, sancionado e transformado
na Lei nº 12.671, de 2012.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Esgotou-se, na última sexta-feira, o prazo previsto
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
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tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 92, de 2006, do Senador Valdir Raupp, que acrescenta §§ 3º e 4º ao
art. 12 da Lei nº 6.019 de 3 de janeiro de 1974,
para dispor sobre a responsabilidade civil nos
acidentes ocorridos no trabalho temporário ou
terceirizado e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2011, 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; e
– Projeto de Lei do Senado nº 162, de 2011, do
Senador Humberto Costa, que institui a Política
Nacional de Combate à Pirataria de Produtos
Submetidos à Vigilância Sanitária.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão de Assuntos Sociais, os Projetos vão à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Agora com a palavra, como orador inscrito, o
Senador Antonio Russo.
O SR. ANTONIO RUSSO (Bloco/PR – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a democracia
é uma das maiores conquistas de qualquer nação, especialmente se falarmos de países que já sofreram,
como o nosso, o cerceamento do direito do voto, a livre
manifestação de pensamento e a liberdade.
Estamos assistindo, de certa forma, ainda estarrecidos, aos últimos acontecimentos no Paraguai.
Quero ressaltar que sou um profundo defensor
do Estado democrático de direito, dos princípios da
soberania popular e da divisão dos Poderes. Por isso
mesmo, nobres colegas, discordo da decisão do Governo brasileiro de não reconhecer o novo Presidente
do Paraguai, Frederico Franco, Vice-Presidente eleito
com Fernando Lugo. Concordo, sim, que a decisão relâmpago do Congresso paraguaio foi tomada em uma
espécie de rito sumário, mas não podemos dizer que
houve ruptura da ordem democrática no país vizinho.
Tanto o é que a Corte Suprema de Justiça do
Paraguai rejeitou hoje a ação de inconstitucionalidade
movida por Fernando Lugo contra o julgamento político
que o destituiu do cargo. O Tribunal Superior de Justiça
Eleitoral do país não vai antecipar as eleições presidenciais. A Corte afirma que Franco é Presidente legítimo e deve completar o mandato até agosto de 2013.
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Também precisamos considerar as declarações
do novo Presidente. Franco promete respeitar os direitos
humanos, a Constituição e as instituições democráticas.
Fernando Lugo sofreu impeachment na última
sexta-feira devido ao seu completo isolamento político. Ele também não parecia ter aprovação popular.
Caso contrário, o povo não teria aceitado a decisão
dos Congressistas.
Acredito que o Brasil, como País mais importante
do continente, deve, sim, manifestar-se como defensor ferrenho da manutenção da democracia em toda
a América do Sul. O que não podemos é interferir na
soberania paraguaia e nem prejudicar as nossas relações comerciais.
Acho que a nossa diplomacia deve aproveitar a
oportunidade para discutir com o novo Presidente Frederico Franco questões essenciais no campo econômico, como as parcerias comerciais, as relações que
dizem respeito à Itaipu Binacional e, especialmente,
a busca de uma solução para os conflitos agrários
envolvendo brasileiros que vivem no Paraguai, nas
proximidades da fronteira com o Brasil.
Os conhecidos “brasiguaios” estão, há alguns
anos, sofrendo com a falta de segurança jurídica para
continuar produzindo e desenvolvendo suas atividades
agrícolas e pecuárias no país vizinho. E isso não pode
continuar acontecendo.
No meu Estado, o Mato Grosso do Sul, temos
400 quilômetros de fronteira seca com o Paraguai.
Nós somos muito sensíveis ao que ocorre no país vizinho, porque vemos uma grande influência cultural e
econômica de ambos os lados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também
ocupo esta tribuna hoje para falar sobre um problema
que, infelizmente, se repete em praticamente todos os
grandes aeroportos do País já há alguns anos. Desde
o final do século passado, o cenário tem sido de crise
quase permanente no setor aéreo.
Grandes companhias existentes no ano 2000,
caso de Varig, Transbrasil, Vasp, bem como pequenas, caso de Pantanal e Rico, desapareceram. Outras,
como a BRA, entraram e saíram do mercado muito
rapidamente.
Houve, ainda, dois grandes acidentes aéreos:
um, em 2006, em que 154 pessoas morreram após
o choque, no ar, entre um Boeing 737-800 e um jato
executivo; outro, em 2007, quando um avião derrapou
na pista do aeroporto de Congonhas, com a morte de
199 pessoas.
Em outubro de 2006, foi registrado o chamado
apagão aéreo, quando atrasos em pousos e decolagens aconteceram devido aos efeitos da operação
padrão deflagrada por controladores de voo. A situa-
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ção continuou pelos meses seguintes, inclusive com
falhas no funcionamento dos radares do Cindacta 1 e
2. Em março de 2007, houve greve dos controladores
de voo e tumultos por todo o País. Em abril e maio,
foram instaladas Comissões Parlamentares de Inquérito na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
O cenário se tranquilizou um pouco depois de algumas medidas tomadas pela Anac, mas periodicamente situações emergenciais se repetem. Em agosto de
2010, 53% dos voos de uma empresa aérea atrasaram.
Em setembro do mesmo ano, voos de outra empresa
foram cancelados, e a Anac determinou a suspensão
da venda de bilhetes da empresa. Inúmeros atrasos
se seguiram nos meses e anos seguintes.
Em suma, desde 2000, o cenário do setor aéreo
é de crise permanente.
Não podemos desconsiderar, no entanto, estimativa da Associação Internacional de Transporte Aéreo
que afirma que a América Latina terá o triplo de passageiros em 2030. Serão 438 milhões comparados aos
145 milhões de 2010.
Infelizmente, no entanto, o Brasil não tem feito o
suficiente para assegurar o desenvolvimento do transporte aéreo. E o grande problema diz respeito à estrutura aeroportuária ineficiente, inadequada e, sobretudo,
insuficiente para atender às demandas brasileiras das
próximas décadas.
Assim, se considerarmos que a crise no setor aéreo se inicia com a sua desregulamentação na década
de 90, caminhamos para quase 20 anos de crise, que
tem sido agravada em razão da ampliação do número
de usuários. O número de passageiros saltou de 71
milhões, em 2003, para 192 milhões, em 2014 – e a
expectativa é de que a curva de crescimento continue.
Há, pois, um claro descompasso entre o crescimento do número de passageiros e a infraestrutura
existente, que é composta de três elementos principais:
pistas de pouso e decolagem, pátios para estacionamento de aeronaves e terminal de passageiros.
Infelizmente, ao longo dos anos, a Infraero, a
empresa pública responsável pela infraestrutura aeroportuária, não realizou os investimentos necessários.
Além disso, a ausência de estratégia ou de planejamento traz inúmeros prejuízos.
As ações do Governo têm sido de natureza emergencial, para resolver situações críticas. Dessa forma,
Brasil não está se preparando para criar uma estrutura capaz de atender às necessidades do País daqui a
30, 40 ou 50 anos.
O último movimento do Governo Federal foi depositar, na iniciativa privada, as esperanças de bem
administrar os aeroportos brasileiros.
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Sou inteiramente favorável à privatização de aeroportos e, também, de outras instalações de infraestrutura, como os presídios.
Muitas vezes, a lentidão e a burocracia do Governo resultam em má administração de grandes empreendimentos. Basta observar a brutal melhoria nos
serviços de telefonia após a privatização das telefônicas estatais ou a diferença de qualidade das rodovias
privadas, muito superiores quando comparadas às
suas congêneres mantidas sob Administração Pública.
Tenho dito que o Estado como operador direto
de infraestrutura é um modelo superado. O papel do
Governo Federal deve estar no planejamento, na regulação e na fiscalização.
No entanto, é preciso observar que a mera transferência para a iniciativa privada não é suficiente para
que haja melhoria na qualidade dos serviços de infraestrutura. É preciso mais.
Primeiro, cabe ao Governo definir exatamente o
que ele deseja. Não podemos, também, focar nossas
preocupações apenas nos grandes eventos esportivos que estão por vir, como a Copa do Mundo e as
Olimpíadas.
Quais são os cenários desejados para daqui a
50 anos? Qual é o papel do setor aéreo no Brasil? Em
outras palavras, o que pretende o Governo? A partir
desse passo, é preciso estabelecer as estratégias necessárias para cumprir o plano.
Os primeiros aeroportos leiloados foram três dos
maiores do País – Guarulhos, Brasília e Viracopos –,
e os vencedores não foram empresas operadoras de
grandes aeroportos no mundo. De um lado, houve a
temeridade de começar o novo modelo pelos grandes aeroportos, quando o ideal seria começar pelos
médios,a fim de verificar o que funciona ou não. De
outro lado, exigências maiores deveriam ter sido feitas nos editais, para assegurar que a experiência em
gestão aeroportuária fosse elemento importante para
se participar dos leilões.
Relatório da agência de classificação de risco
Fitch Ratings considera que a concessão dos três terminais à iniciativa privada permite o que eles chamam
de ‘margem limitada de erro”, ou seja, pouca probabilidade de atender a demanda da Copa do Mundo e das
Olimpíadas. A agência Standard & Poor’s também já
enfatizou o urgência de o Brasil eliminar seu déficit de
infraestrutura para atender grandes eventos esportivos.
É de se perguntar se o modelo adotado pelo Governo Federal foi realmente dos mais felizes, haja vista
que pairam dúvidas sobre a capacidade de gestão dos
vencedores do leilão.
As sociedades de propósitos específicos criadas
para a gestão desses aeroportos concedidos come-
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çaram mal porque dos doze representantes dos trabalhadores nos Conselhos de Administração e Fiscal,
apenas dois possuem experiência em administração
aeroportuária.
Acredito que a privatização de aeroportos é uma
boa estratégia. Feita, evidentemente, de modo organizado, com um modelo que incentive a participação de
empresas experientes e dispostas a investir no setor.
No entanto, o meu temor é que os governos têm
repetidamente falhado em apresentar esse marco regulatório para o setor aéreo. O resultado se materializa
nas quase duas décadas de caos, apagões, acidentes,
passageiros prejudicados, danos materiais e morais de
grande monta, enfim, uma seqüência de erros, falhas,
equívocos, que são imensamente prejudiciais ao interesse do País e de nosso povo.
Infelizmente, presenciamos diversos modelos
convivendo simultaneamente. Há resquícios dos governos militares, com propósitos nacionalistas junto com
ideais liberais da década de 90, bem como iniciativas
esparsas levadas adiante neste século para resolver
problemas pontuais. Agora, há também as concessões
cuja eficiência ainda é uma incógnita.
O Governo deve agir. O resultado da omissão
ou da inação atuais é o fracasso. A continuar sem direção, permaneceremos, para voltar à minha digressão inicial, a ser o eterno País do futuro, promessa
incapaz de concretizar os seus sonhos de progresso
e desenvolvimento.
Finalizo, Sr. Presidente, falando de outro assunto:
a Rio+20. Apesar das críticas ao texto final do encontro,
acredito que o documento deve ser encarado como um
ponto de partida para grandes avanços no futuro, em
busca de novas estratégias para a real implantação do
desenvolvimento sustentável e da economia verde. A
preocupação ambiental não pode estar fora da agenda
de nenhuma nação.
Era o que eu tinha a dizer, Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Antonio Russo.
Agora, com a palavra o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, participantes das redes sociais, a Rio+20, que
acaba de ser realizada na cidade do Rio de Janeiro,
com a presença de quase cem Chefes de Governo e
de Estado e de dezenas de milhares de autoridades,
especialistas e representantes da sociedade civil do
mundo inteiro, gerou dois produtos de grande significação. O primeiro foi o documento oficial O Futuro que
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Queremos, firmado pelos Governos que compareceram
ao evento. Trata-se de um documento de 59 páginas e
de 283 itens, reafirmando compromissos assumidos
desde a Rio 92 e destacando promessas para a realização futura, dentro das limitações de cada país, do
seu papel no cenário ecológico mundial e do impacto
que cada um vem recebendo da crise econômica e
financeira internacional.
O segundo produto da Rio+20 foi mais eficaz,
pois representou uma nova tomada de consciência das
grandes empresas e das instituições que se fizeram
representar no evento, por intermédio do Fórum Empresarial. Essa tomada de consciência da necessidade
de erradicar a pobreza por meio das práticas de desenvolvimento sustentável foi expressa não apenas em
promessas vagas, mas em compromissos concretos.
Quero destacar a decisão anunciada pela Coca-Cola de reduzir substancialmente o consumo de
água na produção de seus refrigerantes e da Renault,
empresa que investe no setor automotivo, de investir
fortemente na oferta de carros elétricos no mercado
nacional. Tudo, a partir de agora, será feito sem perda
de tempo.
Sob esse aspecto, não há o que reclamar da
Rio+20. Porém, o grande desafio enfrentado pela cúpula
ambiental foi procurar uma resposta para a inquietante
indagação de como erradicar a pobreza e preservar
os recursos naturais no quadro de uma crise mundial.
Para nós, do Estado do Amazonas, Sr. Presidente esse desafio não é novo, não é de agora. Na verdade, há quase dez anos, desde 2003, começamos a
enfrentá-lo por meio de medidas que procuram integrar
a economia verde no processo de desenvolvimento
econômico e social do Estado do Amazonas, utilizando
os incomensuráveis recursos da floresta para produzir riqueza econômica nas localidades mais distantes.
São riquezas produzidas pelas populações locais, para que elas possam obter os direitos sociais
de cidadania que lhes são assegurados pela Constituição brasileira – direito ao alimento, direito à educação, direito à saúde, direito ao saneamento, direito à
comunicação, direito ao lazer – sem a necessidade
de deslocar-se para as grandes cidades, ampliando a
migração interna no Estado do Amazonas e ampliando
os problemas sociais nele já existentes.
Desta tribuna, Sr. Presidente, temos assinalado,
à exaustão, a importância da Zona Franca de Manaus
e de seu Polo Industrial não só na criação de milhares
de empregos, como na garantia de uma perfeita convivência das indústrias com a floresta.
Temos dito e repetido que, 45 anos após a implantação da Zona Franca de Manaus, 98% das riquezas
florestais do Amazonas estão conservados e preser-
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vados, um feito que merece a admiração e o respeito
do mundo inteiro.
Mas, sozinho, o modelo da Zona Franca de Manaus é insuficiente. É insuficiente porque não permite
atrair toda a população do interior para Manaus, agravando ainda mais os problemas de um aglomerado
urbano que marcha fortemente para mais de dois milhões de habitantes.
Se as populações interioranas, em especial os
jovens, migrassem para Manaus, certamente iriam
viver em invasões, em condições subumanas de habitação, sem saneamento básico, contribuindo para
aumentar os já elevados índices de criminalidade e
potencializando os problemas de educação, de saúde
e de mobilidade urbana.
Essa realidade nos leva a uma única conclusão: é
preciso criar alternativas produtivas, oferecer uma ocupação econômica para quem vive na floresta, sem que
seja necessário derrubar as árvores para sobreviver.
A alternativa é promover combinações inteligentes, utilizando os produtos da floresta como matéria-prima industrial, estabelecer preços mínimos, criar
mecanismos de incentivo fiscal e creditício. Com isso,
criaremos empregos na floresta e nos centros urbanos, mantendo o guardião da floresta em seu posto,
oferecendo à sua família os requisitos de sobrevivência econômica e social e garantindo a preservação e
a conservação dos recursos naturais.
O programa Bolsa Floresta, que introduzimos
quando fomos Governador do Estado do Amazonas,
foi uma experiência exitosa. Eu diria que é uma experiência exitosa, que inspirou e que se transformou
em referência para o programa Bolsa Verde, idealizado pela Presidenta Dilma Rousseff e hoje em larga
aplicação em todo o Brasil, em especial em toda a
Amazônia e dentro das unidades de conservação do
Governo Federal.
Por meio do Bolsa Floresta, cada cidadão que se
compromete a desenvolver suas atividades econômicas preservando a floresta em pé recebe R$1.413,00
por ano apenas no Bolsa Floresta Familiar. Há outros
tipos de Bolsa Floresta: o Bolsa Floresta Social, o Bolsa
Floresta Comunitário e o Bolsa Floresta Associativo.
Com essas quatro formas diferentes de transferência
de renda e de financiamento a fundo perdido, é possível melhorar a qualidade de vida, estabelecendo um
arranjo produtivo e sustentável, respeitando a natureza
e fazendo uma releitura da relação homem/natureza.
Mas o Bolsa Floresta não é uma doação, nem
um mero programa de transferência de renda. Não é
assistencialismo, mas investimento em arranjos produtivos como o cacau, o pirarucu, a borracha, a madeira,
a castanha, o guaraná e o turismo de base comunitária.
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Graças ao esforço despendido pelos participantes
do Bolsa Floresta, ao desenvolverem suas atividades
na melhoria de setores importantes da economia amazonense, todos estritamente vinculados à floresta, o
preço do cacau teve uma melhoria de 43%.
É importante dizer, caro Senador Anibal, que o
cacau é nativo em nossa floresta. O preço do cacau
melhorou em 43%, e o da castanha melhorou em 135%
em menos de quatro anos.
O importante de tudo isso é o conceito de que a
floresta é uma fonte permanente e crescente de renda e de forma sustentável. Conceito que, pela primeira
vez, é posto em destaque numa cúpula mundial destinada a discutir a erradicação da pobreza através do
desenvolvimento sustentável.
Os frutos resultantes das sementes que plantamos em 2003 foram destacados na Rio+20, através
da mensagem de que podemos criar mais empregos
com uma visão mais ecológica, mais social e mais justa
do ponto de vista do desenvolvimento econômico e do
equilíbrio ambiental. E há muitas outras possibilidades
a desenvolver.
Depois de 45 anos de dependência da importação
de pneus e de câmaras para motocicletas e bicicletas,
chegamos ao exemplo mais ilustrativo de erradicação
da pobreza e do desenvolvimento sustentável no Amazonas. É a combinação entre o Polo de Duas Rodas
de Manaus, o mais expressivo do Continente da América Latina, que está sendo abastecido de pneus e de
câmaras que começam a ser produzidos em Manaus
com a borracha da seringueira do Amazonas, do Acre
e da Amazônia como matéria-prima. Já são mais de
400 empregos diretos na indústria que produz o pneu
na Zona Franca, na usina de beneficiamento de borracha e nos arranjos de transporte dessa borracha,
desde a floresta até as suas fases de transformação
em semielaborado e em produto final.
Portanto, três mil famílias na floresta começam
a ser engajadas no âmbito de um programa de revitalização das seringueiras e dos seringais.
A produção de fibra vegetal, utilizando a juta e a
malva como matérias-primas, é outra grande oportunidade que se desenrola dentro do conceito de erradicação da pobreza e do desenvolvimento sustentável.
Somos, no Amazonas, o maior produtor nacional
de juta e malva, cuja utilização aparece como fundamental para ser empregada como sacaria destinada
a substituir os mais de dez bilhões de sacolas plásticas produzidas anualmente no Brasil e depositadas
no meio ambiente, onde levam pelos menos 300 anos
para ser absorvidas.
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As fibras orgânicas também poderão substituir
as fibras sintéticas, cada vez mais rejeitadas pelos
consumidores conscientes no mundo inteiro.
O Brasil segue a tendência mundial de incluir
cada vez mais a energia solar em sua matriz energética. No Amazonas, temos empresas prontas para
produzir um conjunto de matérias-primas que podem
ser utilizadas na produção de equipamentos para a
geração de energia solar.
Sr. Presidente, nós estamos, neste momento,
fazendo uma experiência com uma empresa, e veja
V. Exª como a tecnologia está avançando muito – e V.
Exª, que é do Acre, com certeza poderá se interessar
por esse tema.
Nós implantamos um sistema combinado entre
energia solar, em painéis solares, baterias e geradores a diesel. Para que V. Exª tenha uma ideia, nós já
estamos conseguindo produzir, durante 22 horas e,
em alguns momentos, 23 horas por dia, energia sem
a utilização do gerador. E apenas uma hora o gerador
é usado para recarregar as baterias, ou seja, mesmo
durante a noite, mesmo em dias nublados e chuvosos,
nós estamos conseguindo com uma ou, no máximo,
duas horas de uso de gerador equilibrar e garantir o
fornecimento de energia elétrica com nova tecnologia
híbrida entre energia solar e energia gerada à base
de combustível fóssil.
Os Ministros, os Parlamentares, os líderes empresariais e outros participantes da Rio+20 que tiveram a oportunidade de provar a culinária amazonense em um dos mais sofisticados restaurantes do Rio
de Janeiro, durante os trabalhos da cúpula mundial,
puderam comprovar o êxito do programa Bacalhau
da Amazônia, que é um bacalhau produzido à base
de pirarucu, Sr. Presidente, outra iniciativa na mesma
direção da criação de empregos através da utilização
dos recursos naturais, com zero de depredação e degradação ambiental.
O Bacalhau da Amazônia é uma transformação
sofrida pelo pirarucu, um dos mais conhecidos peixes
do Amazonas e da Amazônia, peixe pré-histórico. Sua
captura é feita por pescadores artesanais, em criatórios
montados dentro dos mais rígidos princípios preservacionistas e com controle absoluto. Aqui temos outro
exemplo ilustrativo de como a matéria-prima retirada da
floresta, dos lagos e dos rios é industrializada, garantindo empregos e ocupações econômicas, no interior
e nos grandes centros urbanos.
É preciso estimular as grandes indústrias a construir arranjos produtivos que permitam a utilização de
matéria-prima existente na floresta, sempre respeitando a sustentabilidade e sempre respeitando de forma
inteligente e racional o meio ambiente. Refiro-me aos
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produtores do guaraná, planta tipicamente amazonense,
e do açaí, cujo sabor é reconhecido mundialmente e
pode ser apresentado ao mercado como alternativa de
oferta de sucos e refrigerantes. E posso dizer a V. Exª
que não apenas o açaí, mas as frutas do Amazonas.
Estamos neste esforço neste momento, não apenas com a Coca Cola, mas com outras empresas do
setor, para que possamos, por intermédio da grande
capacidade de distribuição e logística desses fabricantes, fazer com que a economia verde esteja cada vez
mais presente na Amazônia.
Não é exagero afirmar que as ideias desenvolvidas na Rio+20 e que se transformaram na razão de
ser daquela monumental conferência, não são segredo
para o Amazonas, para o Acre e para outros Estados
da Amazônia brasileira. Não foi à toa que reduzimos em
quase 80% o desmatamento na Amazônia brasileira.
Falta-nos potencializar essas oportunidades para que
elas sejam desenvolvidas mediante um compromisso
de cumplicidade, combinações inteligentes que envolvam incentivos fiscais, financeiros e tecnológicos e uma
competente gestão de políticas públicas e do setor privado. É isso o que nós chamamos de economia verde.
Estamos falando do mundo real, do mundo das
realidades objetivas. As pessoas e as famílias na floresta ou nas cidades precisam disputar todos os dias
o seu sustento e lutar pelos seus direitos de cidadania
assegurados pela Constituição. E não há outra forma
de fazê-lo, Sr. Presidente, senão criando empregos,
ocupações econômicas, gerando renda e riqueza, ou
seja, criando um modelo de desenvolvimento sustentável. Mas, simultaneamente, cuidando dos recursos
naturais, que serão infinitos se forem devidamente
preservados e conservados.
Essa é a grande tarefa que nós no Amazonas nos
propomos a executar, agora estimulados pela mensagem da Rio+20.
Sr. Presidente, eu queria aqui destacar e parabenizar não apenas a liderança de nossa Presidenta
Dilma Rousseff, na condução dos trabalhos da Rio+20,
que fora, até certo ponto, mal interpretada por alguns
que defendem a questão ambiental, dizendo que o
texto ali construído e aprovado na Assembleia Geral
da ONU era um texto com pouca ousadia.
Ora, Sr. Presidente, se um texto que assinala
finalmente a economia verde como um marco e um
compromisso das futuras gerações significa dizer ser
um texto pouco ousado, não sei mais o que é ousadia.
Mais do que isso, diante de um momento de crise econômica na Europa, em que poucos foram os Chefes
de Estado da Europa, dos países mais expressivos
da Europa, que aqui vieram e se manifestam com o
desejo de financiar e como financiar a migração para
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essa economia verde. Eles foram os mais poluidores,
foram aqueles que durante dezenas e dezenas de décadas emitiram poluição e acumularam gases de efeito
estufa na nossa atmosfera.
Não é justo querer que países que começam a
emergir, que começam a diminuir a sua pobreza, que
começam a diminuir as suas desigualdades, tenham
de ter tratamento igual ao desses países que durante
anos e anos acumularam tanta poluição, tanta emissão de gases de efeito estufa, países como os Estados
Unidos, como a Inglaterra, como a França, até mesmo
como a Alemanha.
Ouço o nobre Presidente do PMDB, nosso Senador Valdir Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Nobre
Senador, Líder Eduardo Braga, V. Exª está fazendo
um balanço e eu estava na Presidência do Partido,
estava assistindo na televisão o pronunciamento de V.
Exª fazendo esse balanço da Rio + 20 e vim correndo.
Como é bom ver o Brasil entrar e sair de cabeça erguida de um evento desses, com mais de cem chefes
de nações. Já tivemos a Rio 92, agora a Rio+20. Além
do show que o Brasil deu nessa questão ambiental.
Até que enfim o mundo está reconhecendo o papel,
a importância do Brasil na preservação ambiental.
Nosso Código Florestal está ficando muito bom, porque vamos preservar 50% da nossa biodiversidade,
de nossas florestas. V. Exª foi Governador do Estado
do Amazonas por duas vezes e ajudou a formatar o
modelo de desenvolvimento da Amazônia, que preserva hoje 98%. É isso mesmo? O maior Estado do
País. Praticamente um terço do território nacional. Por
isso que o Brasil... Somos nove Estados da Amazônia.
Assisti a uma palestra da Ministra do Meio Ambiente,
ela colocando... E eu falava que a Amazônia Legal, os
noves Estados da Amazônia Legal preservam 83%.
Eu achava que eram 83%. Mas a diferença é muito
pequena, são 81,5%. Dados oficiais do Ministério do
Meio Ambiente: 81,5% da Amazônia brasileira estão
hoje preservados. E graças ao Estado de V. Exª, que
preserva 98%. Então, isso é muito bom. Outra coisa
importante também que aconteceu na Rio+20 – além
do show que o Brasil deu na área ambiental – foi o
Rio de Janeiro. Hoje eu vi, inclusive na Globo News,
delegações de outros países saindo, já estavam se
despedindo do Rio de Janeiro, elogiando a segurança
da cidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. É muito bom saber que um companheiro nosso
do PMDB, o Governador Sérgio Cabral, e o Prefeito da
cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também do
nosso Partido, estão mudando a cara do Rio de Janeiro, dando mais segurança à população, desenvolvendo
aquele Estado. No passado, o Rio de Janeiro era visto
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com maus olhos, como um Estado violento, um Estado que não tinha segurança nenhuma, para onde as
pessoas não queriam ir. Hoje, o Rio de Janeiro sedia
eventos como esse e vai sediar a Copa do Mundo, vai
sediar as Olimpíadas, já sediou os Jogos Militares e
os Jogos das Confederações, e com segurança absoluta. Então, parabéns a V. Exª pelo pronunciamento.
Parabenizo também a Presidente Dilma Rousseff, os
Ministros da área ambiental e, especialmente, o Governador do Rio de Janeiro e o Prefeito da capital do
Rio de Janeiro. Parabéns.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Eu queria dizer a V. Exª que concordo em número,
gênero e grau com as colocações de V. Exª.
Gostaria aqui de fazer justiça ao esforço que o
Governo brasileiro fez. A partir do momento em que
assumiu a Presidência da Conferência Rio+20, a nossa
diplomacia teve a capacidade de construir um texto que
se transformou em consenso, evitando que se repetisse
no Rio de Janeiro aquilo que vimos em Copenhague,
capital da Dinamarca, um país dito desenvolvido, de
melhor qualidade de vida do mundo. A conferência
que ali foi realizada... Senador Valdir Raupp, já participei de Conferência do Clima que aconteceu em Bali,
já participei de Conferência do Clima que aconteceu
em Cancun, já participei da Conferência que aconteceu em Copenhague, já participei da Conferência que
aconteceu em Durban, e posso dizer a V. Exª que a
Conferência realizada no Rio de Janeiro foi um show
de organização e um show de participação.
Do ponto de vista da Cúpula do Parlamento Mundial, com a Globe, presidida brilhantemente pelo nosso
companheiro Cícero Lucena, o trabalho feito por parlamentares, representantes de mais de 90 países que
lá estiveram presentes, foi um dos trabalhos mais expressivos e representativos da Conferência da Rio+20.
Portanto, o trabalho que foi feito pela organização brasileira, pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro,
pelo Prefeito, pelo Governo brasileiro, pela diplomacia
brasileira, é um trabalho que marca uma pauta e uma
história importante da transição de uma economia a
qualquer custo, um desenvolvimento a qualquer custo,
onde os aspectos sociais e ambientais eram absolutamente ignorados.
Quero também destacar o papel que a nossa
Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, teve na
Rio+20, não só pelo conteúdo que a nossa eminente
representante apresentou, mas pela participação em
todas as reuniões, sejam as reuniões paralelas, sejam
as reuniões oficiais, sejam nos encontros bilaterais. A
Presidenta e a nossa Ministra do Meio Ambiente desenvolveram, possibilitaram a construção de um momento
que, se não é o ideal, é o possível diante do cenário
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mundial, para que nós pudéssemos não fracassar, não
naufragar, como aconteceu em Copenhague; como, lamentavelmente, aconteceu na reunião de cúpula que
houve em Cancun, no México; e, lamentavelmente,
aconteceu em Durban.
Portanto, finalmente, temos um documento que
é uma guia mestra e que tem um prazo. Até 2014, começaremos, finalmente, a migração de uma economia
a qualquer custo, um desenvolvimento a qualquer custo, para uma economia verde, com responsabilidade
social e com responsabilidade ambiental.
Amanhã, Sr. Presidente, na Comissão Mista que
debate a MP nº 571, que é exatamente a MP que trata
do complemento do nosso Código Florestal diante dos
vetos apresentados pela Srª Presidenta, estarão aqui
no Congresso Nacional os quatro Ministros das pastas
pertinentes. Estará o Ministro da Agricultura, Ministro
do nosso Partido, nosso companheiro Mendes Ribeiro,
aqui presente; estará o Ministro do Desenvolvimento
Agrário, o Deputado Pepe Vargas; estará também a
Ministra Izabella Teixeira, debatendo conosco questões
absolutamente importantes para o conhecimento, para
o entendimento profundo que o Senado da República e a Câmara dos Deputados precisam ter para que
possamos votar a MP nº 571.
Tenho grandes esperanças de que o Brasil continuará dando bons exemplos. Temos, mais uma vez, o
nosso Partido fazendo história, porque o Relator dessa Medida Provisória é um Senador do nosso Partido,
Luiz Henrique, que vem de um Estado cuja base da
agricultura familiar é fundamental para a segurança
alimentar do povo brasileiro.
E, ao mesmo tempo, estaremos lá, com Senadores como Jorge Viana, como V. Exª, como este humilde Senador, que representa o Estado do Amazonas,
preocupados com a questão da floresta amazônica,
mas preocupados também com os aspectos socioeconômicos de um povo que vive na floresta e que tem
direito de ter perspectivas de vida.
Ora, nós não podemos estar diante de uma realidade, em nível mundial, em que os países mais ricos
mais uma vez se negam a financiar a migração para
uma economia verde, em que os nossos caboclos, os
nossos ribeirinhos estariam incluídos. Mas, do mesmo
jeito que nós não podemos nos silenciar diante dessa
situação de que os países ricos não querem financiar
a migração dessa economia, nós não podemos ficar
vendo o Brasil rico, o Brasil produtivo, o Brasil que produz o nosso desenvolvimento não querer financiar, com
justiça social, com justiça ambiental e com justiça um
povo que guarda o maior patrimônio do povo brasileiro,
que é o povo que guarda a Amazônia.
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Portanto, eu tenho fé, Sr. Presidente, de que nós
iremos, com a sabedoria e o equilíbrio do Parlamento, com a condução absolutamente firme e segura da
Presidenta Dilma, mais uma vez – tal qual fizemos na
Rio+20, em que o Brasil saiu maior do que entrou, por
tudo o que já falamos, não só pela organização, pela
segurança, mas pela firmeza com que construímos
uma solução diplomática –, o Senado, junto com a Câmara, na MP 571, construir um caminho de bom senso, um caminho da razão, da ciência, da tecnologia, o
equilíbrio entre um Brasil rico, que se desenvolve, que
prospera, com um Brasil que guarda o maior patrimônio
do nosso povo e que presta grandes serviços ao meio
ambiente, que é a floresta amazônica.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senador Eduardo Braga, parabéns pelo belíssimo relato dos pontos positivos alcançados na Rio+20.
Eu indago o Senador Raupp se usaria a palavra.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Fora
do microfone.) – Já falei, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Já falou?
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Então, não havendo mais oradores inscritos,
declaro encerrada a presente sessão, lembrando às
Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima
sessão deliberativa ordinária, a realizar-se, amanhã,
às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
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 ju-
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nho 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
13.06.2012) Relator revisor: Senador Renan
Calheiros (Sobrestando a pauta a partir de:
19.04.2012) Prazo final prorrogado: 02.07.2012
2
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 Defesa, no valor de quarenta milhões de reais,
para o fim que especifica.
(Lido no Senado Federal no dia
14.06.2012) Relatora revisora: Senadora Angela Portela (Sobrestando a pauta a partir de:
22.04.2012) Prazo final prorrogado: 05.07.2012
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 561, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 15, de 2012, que altera
as Leis nºs 12.409, de 25 de maio de 2011,
11.578, de 26 de novembro de 2007, 11.977,
de 7 de julho de 2009, 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 10.150, de 21 de dezembro de
2000, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
9.636, de 15 de maio de 1998, e 6.015, de 31
de dezembro de 1973 (proveniente da Medida
Provisória nº 561, de 2012).
(Lido no Senado Federal no dia
21.06.2012) Relator revisor: Gim Argello (Sobrestando a pauta a partir de: 22.04.2012)
Prazo final prorrogado: 05.07.2012
4
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.
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Pareceres da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator Senador Antonio
Carlos Valadares, sob nºs:
– 1.058, de 2006, 1º Pronunciamento:
(sobre a Proposta de Emenda a Constituição nº 38, de 2004), favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece;
– 1.185, de 2007, 2º Pronunciamento:
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário, à Proposta de Emenda a Constituição nº 38, de 2004),
pela rejeição; e
– 974, de 2010, 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, de tramitação
conjunta), 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.
5
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).
6
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.
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7
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.
8
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.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 78, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 78, de 2012 (nº
221/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto das emendas à Convenção do
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Parecer favorável, sob nº 723, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro Simon.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 79, de 2012 (nº 354/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
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do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Turquia sobre o Trabalho Remunerado de
Dependentes de Membros de Missões Diplomáticas e Repartições Consulares, assinado
em Ancara, em 21 de outubro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 631, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senadora Ana Amélia.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 123, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 123, de 2012 (nº
540/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do acordo entre a República
Federativa do Brasil e a União Europeia sobre Isenção de Vistos de Curta Duração para
Portadores de Passaportes Comuns, assinado em Bruxelas, em 8 de novembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 632, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Luiz Henrique.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 215, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 215, de 2012 (nº
475/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República de Cameroun sobre o Exercício
de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em
Brasília, em 4 de agosto de 2010.
Parecer favorável, sob nº 724, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo
Cavalcanti.
13
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).
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14
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).
15
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,
de 2008; e 494, de 2009 (descarte de medicamentos de uso humano ou de uso veterinário).
16
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 506, de 2012, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 224, de 2004, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (gratuidade no transporte coletivo).
17
REQUERIMENTO Nº 513, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 513, de 2012, do Senador Humberto
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 87, de 2011, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 329,
de 2011, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (registro, posse e comercialização
de armas de fogo e munição).
18
REQUERIMENTO Nº 522, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 522, de 2012, do Senador Clésio Andrade,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 487, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(exclui do salário de contribuição valores pagos
em indenização de alimentação e transporte).
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19
REQUERIMENTO Nº 523, DE 2012

(distribuição de recursos públicos federais para
a agricultura familiar).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 523, de 2012, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 487, de 2011, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

21
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2012

20
REQUERIMENTO Nº 525, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 525, de 2012, do Senador Valdir Raupp,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos

Votação, em turno único, do Requerimento nº 526, de 2012, do Senador Valdir
Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 8, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Desenvolvimento
Regional e Turismo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 17
minutos.)

730

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JUNHO27945
2012

Quarta-feira 27

Ata da 111ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 26 de junho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência Sr. José Sarney, da Srª. Vanessa Grazziotin, e dos Srs. Paulo Davim,
Paulo Paim, Lindbergh Farias, Walter Pineiro e Eduardo Suplicy
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 21 horas e 6 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecemento:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto
Legislativo:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 300 a 311, de 2012, em conformidade com o inciso
III do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados
terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde
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poderão receber emendas pelo prazo de cinco dias
úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 216, DE 2012
Dispõe sobre ação regressiva pela Previdência Social contra os responsáveis por
acidentes graves de trânsito para ressarcimento dos custos com os benefícios por
ela concedidos, em razão desses eventos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 120-A:
“Art. 120-A. Em caso de responsabilização civil ou criminal do condutor ou responsável pelo veículo, por dolo ou culpa, quanto às
normas legais de segurança no trânsito, consideradas infrações graves ou gravíssimas pelo
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS proporá
ação regressiva contra os responsáveis, para
ressarcimento dos custos com os benefícios
por ela concedidos, em razão desses eventos.”
Art. 2º O artigo 121 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 121. O pagamento, pela Previdência Social, de prestações decorrentes de acidentes de trânsito ou de trabalho, não afasta
a responsabilidade civil e administrativa da
empresa ou do responsável pelo evento.” (NR)
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
De acordo com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), a Previdência Social gasta, todo ano,
cerca de R$ 8 bilhões com as despesas decorrentes
de acidentes de trânsito.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 40 mil brasileiros morrem em consequência de acidentes de trânsito por ano. Metade
deles são pedestres, ciclistas e motociclistas.
Para diminuir essa cifra, estamos propondo que,
ao menos, parte desse dinheiro seja devolvido aos cofres públicos pelos infratores causadores de acidentes.
Dinheiro que o Poder Público gasta em decorrência
da irresponsabilidade de cidadãos que insistem em
descumprir o que a lei lhes impõe. Não menos importante, trata-se também de instrumento eficaz para
prevenir o aumento sempre crescente de tragédias
em nossas ruas.
Enfatize-se, ainda, que a ação regressiva pela Previdência Social a ser proposta contra os responsáveis
por acidentes graves de trânsito para ressarcimento
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dos custos com os benefícios por ela concedidos, em
razão desses eventos, que passa ser explicitada na Lei
8.213, de 24 de julho de 1991, atende ainda o objetivo de advertir aqueles que não cumprem as regras do
Código de Trânsito Brasileiro que, de agora em diante,
irão arcar, no caso da ocorrência do infortúnio, com as
despesas dele advindas.
Estamos convencidos de que a presente medida
deverá contribuir de maneira efetiva para a diminuição
de acidentes de trânsito que têm tirado dos indivíduos
senão a vida, sua capacidade produtiva, com prejuízos
irrecuperáveis para toda a sociedade.
Por se tratar de iniciativa de grande alcance social, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres
Pares para o aperfeiçoamento e aprovação de nossa
proposta. – Senador Antonio Carlos Valadares.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
TÍTULO III
Do Regime Geral de Previdência Social
....................................................................................
Capítulo II
Das Prestações em Geral
....................................................................................
Seção VIII
Das Disposições Diversas
Relativas às Prestações
....................................................................................
Art. 120. Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência
Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.
Art. 121. O pagamento, pela Previdência Social,
das prestações por acidente do trabalho não exclui a
responsabilidade civil da empresa ou de outrem.
....................................................................................
Brasília, 24 de julho de 1991; 170º da Independência e 103º da República. – FERNANDO COLLOR
– Antonio Magri.
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 217, DE 2012
Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto
de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá
outras providências, para incluir os aspectos sociais no escopo das avaliações de
impacto ambiental.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os incisos III e IV do art. 9º e o caput do
art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º ..................................................
..............................................................
III – a avaliação de impactos socioambientais;
IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras
ou capazes de causar degradação ambiental
ou significativo impacto social;
.................................................... ” (NR)
“Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos
e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental ou significativo impacto
social dependerão de prévio licenciamento
socioambiental.
.................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Apesar de não ter logrado impedir a degradação
ambiental provocada por grandes empreendimentos,
a legislação ambiental brasileira vem refreando os
efeitos dessa prática danosa ao ensejar a conciliação
entre os objetivos do desenvolvimento econômico e os
princípios da sustentabilidade ambiental.
A exigência de estudos prévios de impacto ambiental foi inaugurada, ainda timidamente, na Lei nº
6.803, de 2 de julho de 1980. Ao dispor sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, essa norma passou a exigir a
análise dos aspectos ambientais para a localização
de instalações nucleares e de polos petroquímicos,
cloroquímicos e carboquímicos, entre outras atividades de elevado potencial de degradação do meio ambiente natural.
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Editada pouco tempo depois, a Lei nº 6.938, de
31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, incluiu “a avaliação de impactos ambientais” como um dos instrumentos dessa
política, cujo conteúdo foi preenchido pelas Resoluções
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)
nº 1, de 23 de janeiro de 1986, e nº 237, de 19 de dezembro de 1997.
Adiante, no âmbito do processo constituinte concluído em 1988, esse arcabouço legal foi recepcionado
pelo art. 225 da Constituição Federal.
Desde então, a exigência do Estudo Prévio de
Impacto Ambiental (EIA) como condição para o licenciamento de determinados empreendimentos não
apenas incorporou experiência administrativa e maior
consistência técnica, como também, e talvez principalmente, consolidou sua legitimidade política e social.
Ocorre, contudo, que, apesar de o inciso I do art.
1º da Resolução do Conama nº 1, de 1986, incluir na
definição de impacto ambiental as alterações do meio
ambiente que afetem “a saúde, a segurança e o bem-estar da população”, os aspectos sociais ainda não
são suficientemente ponderados nos procedimentos
de licenciamento ambiental.
Grandes empreendimentos tendem a causar
relevantes impactos sociais nas comunidades rurais
e, especialmente, nos núcleos urbanos situados em
sua área de influência, a exemplo do aumento populacional em curto espaço de tempo, da sobrecarga
na infraestrutura, das restrições à mobilidade urbana,
do comprometimento dos sistemas de abastecimento
d’água, entre tantos outros. Por essa razão, o conceito
de impacto ambiental não pode excluir o ser humano,
ao mesmo tempo agente e paciente das transformações que se operam na natureza.
Nesse sentido, a promotora de Justiça Sílvia Capelli, em sua obra O Estudo de Impacto Ambiental na
Realidade Brasileira, define impacto ambiental como
“o conjunto das repercussões e das conseqüências
que uma nova atividade ou nova obra, quer pública
ou privada, possa ocasionar ao meio ambiente físico
com todos os seus componentes (segurança do território) e às condições de vida da população interessada
(qualidade de vida)”.
A presente proposição fundamenta-se nesse
preceito. Ao alterar a denominação do instrumento de
“avaliação de impactos ambientais” para a de “avaliação de impactos socioambientais”, a norma ora proposta pretende enfatizar a obrigatoriedade do exame
dos aspectos sociais como parte integrante dos estudos de impacto e dos procedimentos de licenciamento
ambiental.
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Busca-se, assim, contribuir para o continuado processo de aprimoramento da legislação ambiental brasileira,
razão pela qual esperamos contar com o apoio dos membros do Congresso Nacional. – Senadora Lídice da Mata.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.
O Presidente da República , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Dos Instrumentos da Política Nacional
do Meio Ambiente
Art 9º São instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambiente:
I – o estabelecimento de padrões de qualidade
ambiental;
II – o zoneamento ambiental; (Regulamento)
III – a avaliação de impactos ambientais;
IV – o licenciamento e a revisão de atividades
efetiva ou potencialmente poluidoras;
V – os incentivos à produção e instalação de
equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia,
voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI – a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual
e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de
relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;
(Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)
VII – o sistema nacional de informações sobre
o meio ambiente;
VIII – o Cadastro Técnico Federal de Atividades
e Instrumentos de Defesa Ambiental;
IX – as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias
à preservação ou correção da degradação ambiental.
X – a instituição do Relatório de Qualidade do
Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; (Incluído pela Lei nº 7.804,
de 1989)
XI – a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público
a produzí-las, quando inexistentes; (Incluído pela Lei
nº 7.804, de 1989)
XII – o Cadastro Técnico Federal de atividades
potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais. (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)
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XIII – instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e
outros. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
Art. 9o-A. O proprietário ou possuidor de imóvel,
pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado
perante órgão integrante do Sisnama, limitar o uso de
toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais
existentes, instituindo servidão ambiental. (Redação
dada pela Lei nº 12.651, de 2012).
§ 1o O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes
itens: (Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012).
I – memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto de amarração
georreferenciado; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
II – objeto da servidão ambiental; (Incluído pela
Lei nº 12.651, de 2012).
III – direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
IV – prazo durante o qual a área permanecerá
como servidão ambiental. (Incluído pela Lei nº 12.651,
de 2012).
§ 2o A servidão ambiental não se aplica às Áreas
de Preservação Permanente e à Reserva Legal mínima
exigida. (Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012).
§ 3o A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve ser, no
mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal. (Redação dada pela Lei nº 12.651, de 2012).
§ 4o Devem ser objeto de averbação na matrícula
do imóvel no registro de imóveis competente: (Redação
dada pela Lei nº 12.651, de 2012).
I – o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
II – o contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental. (Incluído pela Lei nº
12.651, de 2012).
§ 5o Na hipótese de compensação de Reserva
Legal, a servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. (Redação dada
pela Lei nº 12.651, de 2012).
§ 6o É vedada, durante o prazo de vigência da
servidão ambiental, a alteração da destinação da área,
nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título,
de desmembramento ou de retificação dos limites do
imóvel. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
§ 7o As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do art. 44-A da
Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a
ser consideradas, pelo efeito desta Lei, como de servidão ambiental. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
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Art. 9o-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua. (Incluído pela
Lei nº 12.651, de 2012).
§ 1o O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº
12.651, de 2012).
§ 2o A servidão ambiental perpétua equivale,
para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos, à Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, definida no art. 21 da Lei
no 9.985, de 18 de julho de 2000. (Incluído pela Lei nº
12.651, de 2012).
§ 3o O detentor da servidão ambiental poderá
aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em
favor de outro proprietário ou de entidade pública ou
privada que tenha a conservação ambiental como fim
social. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
Art. 9o-C. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental deve ser averbado na matrícula do imóvel. (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
§ 1o O contrato referido no caput deve conter,
no mínimo, os seguintes itens: (Incluído pela Lei nº
12.651, de 2012).
I – a delimitação da área submetida a preservação, conservação ou recuperação ambiental; (Incluído
pela Lei nº 12.651, de 2012).
II – o objeto da servidão ambiental; (Incluído pela
Lei nº 12.651, de 2012).
III – os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou sucessores; (Incluído
pela Lei nº 12.651, de 2012).
IV – os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
V – os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental; (Incluído
pela Lei nº 12.651, de 2012).
VI – a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais necessárias, em
caso de ser descumprido. (Incluído pela Lei nº 12.651,
de 2012).
§ 2o São deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações estipuladas no contrato: (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
I – manter a área sob servidão ambiental; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
II – prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos naturais ou
artificiais; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
III – permitir a inspeção e a fiscalização da área
pelo detentor da servidão ambiental; (Incluído pela Lei
nº 12.651, de 2012).
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IV – defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admitidos. (Incluído pela Lei
nº 12.651, de 2012).
§ 3o São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações estipuladas no contrato: (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
I – documentar as características ambientais da
propriedade; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
II – monitorar periodicamente a propriedade para
verificar se a servidão ambiental está sendo mantida; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
III – prestar informações necessárias a quaisquer
interessados na aquisição ou aos sucessores da propriedade; (Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
IV – manter relatórios e arquivos atualizados com
as atividades da área objeto da servidão; (Incluído pela
Lei nº 12.651, de 2012).
V – defender judicialmente a servidão ambiental.
(Incluído pela Lei nº 12.651, de 2012).
Art. 10. A construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de
causar degradação ambiental dependerão de prévio
licenciamento ambiental. (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011)
§ 1o Os pedidos de licenciamento, sua renovação
e a respectiva concessão serão publicados no jornal
oficial, bem como em periódico regional ou local de
grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011)
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 6.803, DE 2 DE JULHO DE 1980
Dispõe sobre as diretrizes básicas
para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, e dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 1,
DE 23 DE JANEIRO DE 1986
Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto
Ambiental – RIMA.
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O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 48 do Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983,
156para efetivo exercício das responsabilidades que
lhe são atribuídas pelo artigo 18 do mesmo decreto, e
Considerando a necessidade de se estabelecerem
as defi nições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da
Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, resolve:
Art. 1º Para efeito desta Resolução, considera-se
impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II – as atividades sociais e econômicas;
III – a biota;
IV – as condições estéticas e sanitárias do meio
ambiente;
V – a qualidade dos recursos ambientais.
....................................................................................
....................................................................................
Resolução CONAMA
Nº 237, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1997
Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política
Nacional do Meio Ambiente.
....................................................................................
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO VII
Da Ordem Social
....................................................................................
CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo
e preservá– lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º – Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:
I – preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies
e ecossistemas; (Regulamento)
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II – preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento)
III – definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer
utilização que comprometa a integridade dos atributos
que justifiquem sua proteção; (Regulamento)
IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra
ou atividade potencialmente causadora de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)
V – controlar a produção, a comercialização e
o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente; (Regulamento)
VI – promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e a conscientização pública para
a preservação do meio ambiente;
VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na
forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção de espécies
ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)
§ 2º – Aquele que explorar recursos minerais fica
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
§ 3º – As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar
os danos causados.
§ 4º – A Floresta Amazônica brasileira, a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense
e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
§ 5º – São indisponíveis as terras devolutas ou
arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias,
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º – As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal,
sem o que não poderão ser instaladas.
....................................................................................
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, cabendo à última decisão terminativa.)
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 16, DE 2012
Altera o Regimento Interno do Senado
Federal para disciplinar o uso da palavra
nos casos de explicação pessoal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O inciso VIII do art. 14 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14. ................................................
..............................................................
VIII – para explicação pessoal, em qualquer fase da sessão, por uma única vez, durante cinco minutos, se nominalmente citado
de maneira desabonadora, ofensiva, depreciativa ou crítica, para esclarecimento de ato,
pensamento, afirmação, posicionamento ou
fato que lhe tenha sido atribuído em discurso
ou aparte e com o qual discorde;
.................................................... ” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
O Regimento Interno do Senado Federal (RISF)
prevê, corretamente, que o Senador tem direito ao uso
da palavra, para explicação pessoal, quando citado em
pronunciamento feito no Plenário.
Ora, indiscutivelmente, trata-se de faculdade que
visa a impedir que algum Senador atribua a outro ato,
pensamento, afirmação, posicionamento ou fato incorreto ou teça comentários desabonadores sobre ele.
Entretanto, o atual texto do dispositivo tem dado
margem a uma série de distorções.
De um lado, a norma acaba permitindo que parlamentares lancem mão da faculdade mesmo quando
a citação de seu nome foi elogiosa e, de outro, como
limita a sua utilização apenas por duas vezes a cada
sessão, impede que um Senador rebata comentário
ofensivo sobre ele.
Assim, estamos propondo nova redação para o
inciso VIII do art. 14 do RISF para deixar claro que a
finalidade do uso da palavra para explicação pessoal
deve ser tão somente para citação nominal desabonadora ou ofensiva, ou ainda por atribuir ao citado
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pensamento, afirmação ou posicionamento com o
qual discorde.
Na mesma direção, propomos eliminar a limitação a dois oradores, pois uma vez ofendido, o citado
precisa usar a palavra para explicação pessoal. – Senador Sérgio Souza.
LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
....................................................................................
Art. 14. O Senador poderá fazer uso da palavra:
....................................................................................
VIII – para explicação pessoal, em qualquer fase
da sessão, por cinco minutos, se nominalmente citado
na ocasião, para esclarecimento de ato ou fato que lhe
tenha sido atribuído em discurso ou aparte, não sendo
a palavra dada, com essa finalidade, a mais de dois
oradores na mesma sessão;
....................................................................................
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 17, DE 2012
Altera o Regimento Interno do Senado Federal para disciplinar a substituição
de relator das proposições e suprimir o arquivamento automático das proposições.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Regimento Interno do Senado Federal
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 89. ................................................
..............................................................
III – designar, na comissão, relatores
para as matérias, no prazo de dois dias úteis
do seu recebimento;
.................................................... ” (NR)
“Art. 120. ..............................................
Parágrafo único. Esgotado o prazo do
relator sem apresentação do relatório, o Presidente da comissão, ex officio ou a requerimento
de Senador, promoverá a sua substituição, renovando-se o prazo atribuído à comissão.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3º Revoga-se o art. 332 do Regimento Interno do Senado Federal.
Justificação
Tem sido comum, no Senado Federal, o fato de
inúmeras proposições de alta relevância ficarem sem
distribuição nas comissões ou nas mãos de relator
sem a apresentação de relatório.
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Esse fato leva a que muitas dessas proposições
acabem sendo arquivadas ao final da legislatura.
Impõe-se buscar uma solução para esse problema, garantindo tanto a agilidade no exame das matérias
como o direito de os parlamentares verem votadas as
suas proposições.
Nessa direção, estamos apresentando o presente
projeto de alteração do Regimento Interno do Senado
Federal (RISF) criando mecanismos que obriguem a
imediata distribuição das matérias para os relatores
nas comissões e que determinem a substituição dos
relatores quando não cumpridos os prazos regimentais
para a apresentação dos relatórios.
De outra parte, estamos propondo a revogação
do dispositivo que determina a arquivamento automático de proposições.
Com isso teríamos instrumentos que desincentivariam qualquer ideia de procrastinação na tramitação
dos projetos nas comissões, mesmo porque isso não
conduziria ao arquivamento automático da matéria. –
Senador Sérgio Souza.
LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
....................................................................................
Art. 89. Ao Presidente de comissão compete:
....................................................................................
III – designar, na comissão, relatores para as
matérias;
....................................................................................
Art. 120. O relator tem, para apresentar o relatório, a metade do prazo atribuído à comissão.
....................................................................................
Art. 332. Ao final da legislatura serão arquivadas
todas as proposições em tramitação no Senado, exceto:
I – as originárias da Câmara ou por ela revisadas;
II – as de autoria de Senadores que permaneçam
no exercício de mandato ou que tenham sido reeleitos;
III – as apresentadas por Senadores no último
ano de mandato;
IV – as com parecer favorável das comissões;
V – as que tratem de matéria de competência
exclusiva do Congresso Nacional (Const., art. 49);
VI – as que tratem de matéria de competência
privativa do Senado Federal (Const., art. 52);
VII – pedido de sustação de processo contra
Senador em andamento no Supremo Tribunal Federal
(Const., art. 53, §§ 3º e 4º, EC nº 35/2001).
§ 1º Em qualquer das hipóteses dos incisos do
caput, será automaticamente arquivada a proposição
que se encontre em tramitação há duas legislaturas,
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salvo se requerida a continuidade de sua tramitação
por 1/3 (um terço) dos Senadores, até 60 (sessenta)
dias após o início da primeira sessão legislativa da legislatura seguinte ao arquivamento, e aprovado o seu
desarquivamento pelo Plenário do Senado.
§ 2º Na hipótese do § 1º, se a proposição desarquivada não tiver a sua tramitação concluída, nessa
legislatura, será, ao final dela, arquivada definitivamente.
....................................................................................
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência comunica ao Plenário a
abertura de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa,
para recebimento de emendas aos Projetos de Resolução nºs 16 e 17, de 2012, que acabam de ser lidos,
nos termos do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência designa o Senador
Gim Argello para integrar, como suplente, a Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos
termos do Ofício nº 65/2012, encaminhado pela Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 65/2012/BLUFOR/SF
Brasília, 26 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que faço a indicação do meu nome, Senador
Gim Argello, para integrar a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH, como membro suplente, pelo Bloco Parlamentar União e Força.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência designa a Senadora Ana
Rita, como membro suplente, para integrar a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização –
CMO, em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo,
conforme o Ofício nº 84, de 2012, da Liderança do PT
e do Bloco de Apoio ao Governo no Senado.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 84/2012 – GLDBAG
Brasília, 26 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Ana
Rita como membro suplente na CMO – Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
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ção, em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo pela proporcionalidade partidária. – Senador
Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco de Apoio
ao Governo.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Senado Federal recebeu o Aviso
nº 201, de 25 de junho de 2012, do Ministro de Estado da Fazenda, em resposta ao Requerimento nº
327, de 2012, de informações, de autoria do Senador
Aécio Neves.
Cópia do Aviso foi encaminhada ao Requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Srª Presidente, duas questões de ordem. Uma,
eu gostaria de me inscrever para uma comunicação
inadiável, caso eu não possa ser o primeiro a falar.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O senhor será o primeiro a falar.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu serei muito breve.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Porque, pela ordem aqui, o Senador
Mozarildo não se encontrando, V. Exª é o primeiro por
ser o segundo inscrito. Então, não há necessidade.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – E tenho certeza de que falarei de um assunto
que vai lhe tocar diretamente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – E eu, como a segunda que havia
chegado, com a desistência de V. Exª, passo a ser a
primeira inscrita em comunicação inadiável.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Agora, ao
mesmo tempo, eu queria apresentar aqui um requerimento, nos termos do art. 218 do Regimento Interno,
para um voto de pesar pelo falecimento do economista,
cientista, pensador, Prof. Dr. Armando Dias Mendes,
que ocorreu nesta última sexta-feira.
O Dr. Armando Mendes é um paraense, um amazônida, um estudioso do Amazonas e de toda a região
amazônica e que vai deixar uma grande lacuna; a mim,
pessoalmente, ainda maior porque ele fazia parte de
um pequeno grupo de cinco pessoas que eu tenho
que há meses nos reuníamos para discutir o PNE e
buscar uma alternativa.
Então, eu gostaria de deixar aqui essa manifestação, porque nós perdemos um homem de vasta cul-
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tura, um dos maiores estudiosos sobre a Amazônia,
um pesquisador de referência em assuntos do meio
ambiente, um dos precursores do meio ambiente e do
desenvolvimento sustentável e que deixa um exemplo
de grandeza e dignidade para o Brasil e um legado
para a academia no Brasil.
Ele foi fundador da Faculdade de Economia do
Pará e do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, membro emérito do Conselho Regional de Economia do
Pará, Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal
do Pará e pela Universidade do Amazonas.
O Prof. Armando Dias Mendes faleceu aos 88
anos, em Brasília, onde viveu os últimos anos de vida.
Solicito que esta Casa Legislativa encaminhe as
condolências aos familiares pela relevante missão desempenhada, pela contribuição ao País e pela contribuição que ele estava dando na reflexão sobre o PNE.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente, Senador Cristovam. O
requerimento que V. Exª acaba de mencionar está sobre
a mesa e será encaminhado na forma do Regimento.
Solicito a V. Exª, se possível, a permissão para que
eu possa subscrever essa solicitação de voto de pesar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
também gostaria de subscrever, Senador Cristovam.
Presidenta, pela ordem, eu só queria...
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Há duas solicitações de subscrição,
Senador Cristovam.
Pois não, Senador Mário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Gostaria de me inscrever pela Liderança do meu partido.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Antes ou após a Ordem do Dia?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Informaram-me de que a Ordem do Dia será às 17 horas.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pode ser antes?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pode ser antes.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Será o primeiro inscrito para falar pela
Liderança partidária.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Então, convido S. Exª o Senador
Cristovam para ocupar a tribuna, como primeiro orador
inscrito na sessão de hoje.
Senador Cristovam, reitero nossa solicitação para
que possamos subscrever o requerimento de V. Exª,
pois nos somamos a esse voto de pesar pelo falecimento de uma pessoa cuja obra ficará eternamente,
não só nos registros, mas também para preparar a atual
geração e as futuras gerações. Cumprimento V. Exª.
Com a palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu
venho aqui fazer um apelo, mas um apelo de brasileiro, diante da tragédia que estamos vivendo pela greve, ao longo de semanas e meses, das universidades
federais brasileiras.
Todas as instituições federais de ensino, praticamente, estão em greve. E a greve de uma universidade, a greve do ensino superior, é como se o trem que
nos leva para o futuro fosse parado. Eu diria que é até
mais grave: é como se o trem que nos leva para o futuro parasse e começasse a voltar para trás. Porque
dizer que, depois que a greve termina, as aulas são
repostas e tudo volta ao normal não é verdade.
Fica uma perda na formação dos nossos alunos.
Fica uma perda na pesquisa dos nossos professores
e também de alunos de pós-graduação. Fica até mais:
fica a perda definitiva de muitos materiais de pesquisa. O Brasil está não apenas parado nesse aspecto
do desenvolvimento científico e tecnológico, durante
esse período da greve, como está dando marcha à ré.
Isso não é possível de continuar. E o pior é que parece haver um impasse em que Governo e professores
não dialogam o suficiente para encontrar um caminho.
Quero, primeiro, fazer um apelo ao Ministro Aloizio Mercadante, que é um homem da academia, que
foi Ministro da Ciência e Tecnologia, que tem um sentimento profundo sobre a importância do avanço científico e tecnológico. Faço um apelo para que ele assuma
diretamente as negociações com os professores, por
meio de suas entidades representativas, que sente
com o coração aberto para procurar alternativas, que
sente não na defensiva, mas sentindo-se ao lado do
Brasil, que, neste momento, é ao lado dos professores.
Mas eu faço também um apelo às entidades que
representam os professores: da mesma maneira que
o Ministro deve se abrir, sem qualquer intransigência,
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com predisposição, que os professores também sentem com a ideia aberta de procurar saída, e não de
manter um muro que dificulta encontrar uma saída. Que
aceitem, por exemplo, a ideia de que certas soluções
não podem ser imediatas, demoram certo tempo. E
esse certo tempo é fruto de negociações. Mas é fruto
também de algumas limitações que talvez o Governo
consiga mostrar convincentemente. Porque apenas
dizer que não há recursos não basta. Mas também
os professores dizerem que há recursos não basta. É
preciso um diálogo em cima dos números.
É preciso um diálogo que veja como superar a
tragédia, a tragédia do Brasil, com sua marcha em direção à inovação científica e tecnológica regredindo,
já há meses, e também a tragédia que eu calculo de
10 milhões de pessoas, que são os 600 mil alunos e
são seus pais, parentes, amigos, conhecidos. Especialmente, desses 600 mil, aqueles 150 mil que estão em
vésperas de formatura, que não sabem mais se vão se
formar; que estão na hora de conseguir um emprego
e não sabem se serão preteridos por falta do diploma;
que estão com uma bolsa de estudos para fazer a sua
pós-graduação e não sabem se a pós-graduação vai
ser impedida, e a bolsa, parada. E, em geral, não se
recupera mais essa bolsa.
É uma tragédia em cima de pessoas e é uma tragédia em cima da Nação inteira. Não há outra solução,
a não ser a predisposição ao diálogo com boa vontade
dos dois lados: os ministros se colocando do lado dos
professores para buscar uma resposta e atender a reivindicações, e não do lado contrário; e os professores
também, como se estivessem sentados na cadeira do
ministro, vendo as limitações de recursos que muitas
vezes governos atravessam. Estas duas posições são,
na verdade, posições patrióticas, uma defendendo os
interesses da categoria, outra defendendo os interesses da coletividade brasileira; mas os dois dialogando
com espírito patriótico para encontrar uma solução
que resolva esse impasse maldito que está deixando
nossas universidades paralisadas.
Mas não quero fazer apenas este apelo. Quero
fazer um apelo para ver se conseguimos colocar esta
ideia de greves todos os anos como uma coisa do passado. Não há como a universidade brasileira pública
se afirmar, continuar com prestigio, convivendo com
greves todos os anos. Em alguns anos chegamos a
ter duas greves. E aí quero retomar um projeto que foi
suspenso na Comissão de Educação, pediram vista,
representantes do Governo, e deixaram-no parado. É
um projeto de lei que tenta encontrar um caminho, Senador, para que, antes que haja greve de professores,
se encontre um instrumento confiável de negociação.
A minha proposta é que a presença de professores em
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sala de aula é tão importante que uma greve de professor não pode ser decretada de maneira simplista,
como a primeira forma de luta. Existem outras formas
de luta. Mas se alguém acha que não existe, precisamos descobrir. Eu defendo até que sejam formas de
luta mais duras, mais radicais, mas que não sacrifiquem
as aulas. Além disso, a minha proposta nesse projeto
de lei que foi suspenso é de que se criaria no Brasil
uma espécie de câmara de debates, Senador Collor,
entre governo e professores.
Toda vez que os professores tivessem reivindicações, antes mesmo de levar ao governo, se levaria a
essa câmara. Essa câmara passaria para o governo,
que daria seus argumentos. E essa câmara, uma câmara de pessoas lúcidas, responsáveis, sérias, confiáveis pelos dois lados, sem poder de parar greve e sem
poder de obrigar ao governo, mas com a força moral de
dizer “Ministro, Presidente, vocês têm recurso, sim, e
têm que atender isso” ou de dizer aos professores “Me
desculpem, mas as reivindicações de vocês não são
pagáveis neste momento”. Não teria poder de parar um
ou outro, mas teria uma força moral, diante da opinião
pública, para dizer qual dos lados está exagerando:
o lado que não quer dar ou o lado que quer receber.
Se nós não caminharmos nessa direção, se deixarmos greve de professores serem decretadas da
mesma forma que greves de operários, nós não vamos
ter futuro. E aqui não é menosprezando operário. É que,
quando um operário, por exemplo, de construção faz
greve e fica dois, três, cinco, dez dias em greve, quando ele voltar, o lugar do tijolo vai estar ali esperando o
tijolo. Não há nenhum prejuízo. Agora, quando a gente
deixa crianças sem aula, quando elas voltam à aula,
um, dois ou três meses depois, não tem como colocar
os tijolinhos no lugar certo porque ela se desmotivou,
porque ela perdeu o ritmo, porque ela ficou para trás.
É preciso parar com o instrumento fácil de greve
de professores, tanto no ensino superior quanto na
educação de base. É preciso criar instrumentos que,
obviamente sem proibir greve, porque esse é um direito constitucional, criem mecanismos que permitam
evitar-se a necessidade de greve. Agora, antes disso,
temos uma greve aí, e essa greve não pode esperar
por essa câmara que nem consegui fazer ser votada na
Comissão de Educação. Essa greve que está aí precisa
do diálogo, o diálogo de um ministro que queira buscar
a solução e de professores que queiram entender as
limitações do Governo.
É um apelo que deixo aqui. Não deixem o Brasil
parado, o Brasil regredindo. Não deixem 10 milhões
de pessoas sofrendo, porque eles próprios, ou seus
pais, seus parentes enfrentam a tragédia de todo um
sonho de formatura ser interrompido.
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Fica aqui, Srª Presidente, o meu apelo para que
essa greve seja superada o mais rápido possível e
fica o meu apelo para que encontremos um caminho
de que o instrumento de luta de professores não seja
mais greves, mesmo sem proibi-las, mesmo – obviamente, eu aqui ficaria contra a proibição – respeitando
o direito constitucional, mas que não seja o instrumento primeiro da luta, que seja apenas o último recurso,
quando todos os outros forem esgotados.
Era isto, Srª Presidente, que eu tinha para colocar aqui como brasileiro, nem tanto como professor
universitário que sou.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Cumprimentamos V. Exª, Senador
Cristovam Buarque. Em breve, eu também farei coro a
V. Exª e falarei a respeito da greve dos docentes, que
já dura 39 dias – é administrativo –, das instituições
públicas de ensino superior do Brasil. É necessário que
nós, Parlamentares, possamos agir no sentido de ajudar para que a negociação possa evoluir e essa greve
seja concluída de tal forma que a juventude não sofra
o que vem sofrendo.
Dando continuidade aos oradores, convido para
fazer uso da palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
S. Exª é o terceiro orador inscrito. Após, é o Senador
Collor. Se quiserem fazer uma troca... Então, Senador
Collor de Mello.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Ele é em seguida?
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Ele é em seguida, mas, entre o Senador
Collor e V. Exª, eu falarei como comunicação inadiável.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Terei o maior prazer em ouvir V. Exª, Senadora
Vanessa, e o Senador Collor.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmª Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para
o entendimento da atual crise política no Paraguai,
ocasionada pelo impeachment do Presidente Lugo, o
primeiro passo deve ser a colocação da necessidade
de precisão conceitual, pois interesses de caráter político-ideológico têm levado a distorções que impedem
a clareza da análise. Alguns conceitos são básicos,
denominadores comuns, longamente estabelecidos,
sem os quais não é possível uma comunicação válida.
Em síntese, o Estado de direito significa a existência de um Estado de normas jurídicas que regulamentam a convivência social, inclusive do ponto de
vista das relações de poder.
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É o contrário de situação de anarquia ou, de fato,
onde não existem regras e predomina a força sem limitações legais. O Estado de direito pode ser ou não
democrático, mas pressupõe sempre a existência e o
respeito às regras.
Uma quebra da legalidade significa a desobediência das normas estabelecidas no Estado de direito,
principalmente as que regem o exercício e a substituição do poder político no nível mais alto, ou seja, a
chefia de Estado e de governo. Já a legitimidade significa que um regime ou um governo conta com o apoio
e o consentimento da população ou, pelo menos, que
não há contestação séria à sua existência. Trata-se
de cenário que não se confunde e vai além da mera
popularidade de governos e governantes.
No caso em tela, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a vigente Constituição do Paraguai prevê a
existência do instituto do impeachment – mecanismo
de origem anglo-saxônica do século XIV na Inglaterra
e do século XVIII nos Estados Unidos –, que permite
o “removal from office”, ou seja, a retirada do exercício
do mandato do governante por razões políticas ou penais, por parte do corpo legislativo. A Constituição do
Paraguai estatui na sua Seção VI (Del Juicio Político),
artigo 225, que o Presidente da República bem como
outros mandatários e altos funcionários poderão ser
submetidos a julgamento político por mau desempenho
de suas funções, por delitos cometidos no exercício de
seus cargos ou por delitos comuns.
A acusação é formulada pela Câmara dos Deputados, por maioria de dois terços, e cabe ao Senado,
por maioria qualificada também de dois terços, julgar publicamente os acusados. Declarados culpados,
sua competência restringe-se ao afastamento dos
respectivos cargos. No caso de supostos crimes, os
antecedentes serão enviados para a justiça comum.
O Vice-Presidente assume imediatamente, com todas
as atribuições. No caso, a Constituição paraguaia não
estabelece detalhes, não prevê um rito pormenorizado
para o processo de impeachment.
Assim, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
medida em que há um Estado de direito, há norma vigente que prevê o instituto do impeachment, e a norma
foi cumprida, não há que se falar em golpe de estado ou
quebra da legalidade, o que só ocorreria se houvesse
a desobediência às normas legais com o uso da força.
O conceito de golpe de estado é limpidamente o de
uma substituição do governante fora da norma legal,
normalmente com o uso ou ameaça atual de utilização
da força física. Até porque, Srª Presidenta, Sras e Srs.
Senadores, ontem mesmo a Suprema Corte do Paraguai rejeitou a ação de inconstitucionalidade impetrada
pelo ex-Presidente Lugo para anular seu julgamento,
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assim como o tribunal eleitoral descartou antecipar a
eleição, garantindo, assim, o mandato do atual Presidente até agosto de 2013. Ademais, a inexistência
clara de uma contestação importante ou significativa
em relação à medida do legislativo paraguaio mostra
que tampouco trata-se de ação ilegítima.
É evidente que os opositores ou seguidores e partidários do ex-Presidente Lugo, interna ou externamente, utilizam-se de argumentos para fazer proselitismo
de suas posições político-ideológicas, sem respeito, no
entanto, às considerações agora expostas, que estão
claramente assentes no direito e na ciência política.
A açodada reação diplomática do Brasil foi no
sentido de criticar o impeachment de Lugo como uma
ruptura democrática e um golpe de estado. Outras
considerações foram no sentido de não se ter seguido
o devido processo legal, da rapidez do processo, do
exíguo tempo para a defesa, o que são problemas da
legislação interna de outro país. Essa reação brasileira não contribuirá para o relacionamento com o novo
governo, que já manifestou, como é natural, desejo de
aproximação com o Brasil, inclusive prometendo proteção a nossos centenas de milhares de nacionais, os
chamados brasiguaios que, vale ressaltar, já solicitaram ao Governo brasileiro o reconhecimento do novo
Presidente do Paraguai, Sr. Federico Franco.
Srª Presidenta, Sras e Srs. Senadores, a diplomacia brasileira tradicionalmente interferiu no processo
político paraguaio, por óbvias razões estratégicas, mas
sempre de maneira o mais possível discreta e bilateralmente. Mantemos, em Assunção, uma Embaixada bem
equipada e uma missão militar extremamente eficiente.
Na situação atual, parece que o Governo brasileiro foi
tomado de surpresa pela ação do Congresso paraguaio. E aí, duas explicações são possíveis: ou nossa
representação não informou adequadamente sobre a
evolução da crise que, diga-se de passagem, não foi
uma conspiração das casernas, na surdina, mas um
processo legislativo, ou os centros de poder em Brasília não souberam tomar decisão no sentido de tentar
influir para algum desfecho de compromisso como, por
exemplo, uma composição com Lugo, para tentar diminuir o seu ímpeto radicalizante, ou pedir mais calma à
oposição parlamentar ao presidente.
O ex-presidente Lugo conta com clara simpatia do
Planalto, no Itamaraty e na Defesa, e poderia ter sido
contido. O Congresso paraguaio tem grandes interesses em bom relacionamento com o Brasil e também
poderia ter sido objeto de tentativas de convencimento
para soluções menos radicais. Ou seja, a diplomacia
brasileira não antecipou o cenário e não antecipou uma
ação preventiva, como fez no passo por inúmeras e
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diversas vezes. Um Paraguai próspero, pacífico e tranqüilo é sempre de interesse para o Brasil, obviamente.
Outro erro, Srª Presidente, é a multilaterização da
questão com sua colocação no âmbito da Unasul, que
faz com que o Brasil perca sua capacidade individual
de manobra. Suscitar também a cláusula democrática
de Ushuaia,, no âmbito do Mercosul, aumenta o alcance da crise e tende a radicalizá-la.
O Brasil passou a estar a reboque de iniciativas
mais radicais, como a da Argentina, de retirada do embaixador, da Venezuela, também de retirada de embaixador, do corte no fornecimento de petróleo e das
críticas da Bolívia, do Equador e de Cuba.
A suspensão da participação do Paraguai nas próximas reuniões de cúpula – ainda mais com a eventual
presença do ex-presidente Lugo – e as declarações
sobre possibilidades de retaliações econômicas significam acuar o novo governo e podem prolongar a crise,
sendo que o nosso interesse, o interesse do Brasil,
deve ser sua resolução da forma mais rápida e pacífica possível, e não estendê-la sem nenhum horizonte
estimada de ponto final da crise. Embora a chamada
para consultas do Embaixador brasileiro seja a manifestação diplomática adequada de mostrar insatisfação,
a reunião em Brasília com a participação do Ministro
da Defesa, do assessor internacional do Planalto, do
Itamaraty e do diretor de Itaipu, para definir posição,
foi vista pelo novo governo, naturalmente, como forte
e descabida forma de pressão. A regionalização e o
prolongamento da situação farão com que Lugo – cuja
base política é tênue – possa assumir a liderança da
esquerda mais radical, valer-se dos sentimentos menos
favoráveis ao Brasil, e se voltar para o apoio externo
dos países que criticam o novo governo. Os atuais detentores do poder, Srª. Presidenta, tampouco poderão
ceder terreno sob ataque.
A presente situação econômica paraguaia, com
queda do PIB depois de um período de crescimento
econômico, não é também de molde a facilitar uma
situação política que está sendo agravada pela atuação regional.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Problemas fundiários valorizados e estimulados pelo governo
Lugo são fonte de atrito. Há um incipiente movimento
guerrilheiro – o Exército Popular Paraguaio – que tem
feito sequestros e ataques a postos policiais e a delegacias em regiões remotas – aliás, ontem mesmo,
os “sem-terra” paraguaios, os chamados ‘carperos’,
invadiram uma fazenda no distrito de Capiibary de
propriedade de dois brasileiros. Há o problema de Itaipu – da qual 20% da energia consumida no Brasil é
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dependente – e, sobretudo, de forma subjacente, mas
perene, o latente sentimento histórico antibrasileiro
que era utilizado por Lugo para ajudar sua legitimação.
(Interrupção do som.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Para concluir.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – V. Exª fique à vontade para concluir.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Obrigado. Seguramente, Srª. Presidenta, ainda cabe
à diplomacia brasileira uma iniciativa de moderação e
bom senso para prevenir um muito provável cenário
de instabilidade.
Era o que tinha a dizer, Srª. Presidenta, Srªs. e
Srs. Senadores.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A mesa cumprimenta V. Exª pelo
pronunciamento.
Dando sequência, convido agora para falar como
líder o Senador Mário Couto. V. Exª Senador dispõe de
cinco minutos da tribuna.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna na tarde
de hoje para chamar a atenção da Mesa Diretora deste
Senado para a necessidade de tomarmos uma posição em relação ao voto secreto. A Pátria, infestada por
corrupção; o partido do Governo, desmoralizado pelo
envolvimento em centenas de casos de corrupção. O
partido do Governo – o PT –, envolvido no mensalão,
infestou a Pátria com corrupção.
Este Senado tem uma rara oportunidade, Presidenta, de mostrar à Nação, nesses próximos dias
em que teremos julgamentos com voto fechado, de
mostrar à Pátria que este Congresso é independente.
A submissão nesta Casa nos leva a uma descrença e
a uma desmoralização. Senadoras e Senadores submissos ao Governo, e aqui nós atuamos todos os dias
sem discussões de projetos, apenas para atender o
que quer o Governo.
A democracia neste Parlamento não existe. No
Brasil, é uma democracia disfarçada, onde os representantes do povo não têm o direito de legislar. Voto
secreto é a maneira, Presidenta, que o Parlamentar
tem de esconder o seu voto àqueles que o mandaram
para cá. Voto secreto é uma maneira a mais de desmoralizar o Senado Federal. Voto secreto é aquilo que já
devia ter acabado há muitos e muitos anos.
A população brasileira quer saber como vota o
seu representante nesta Casa. A população brasileira
quer olhar para cada um daqueles que integram este
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Poder e saber qual o caráter de cada um. Temos de
ser julgados pelo povo; assim não poderemos mais
votar secretamente, Presidenta.
Isso é uma vergonha nacional. O voto secreto
traz a cada um, Parlamentar, o direito de fazer de uma
urna secreta o que ele quer, não o que o povo quer.
Isso não é direito.
O direito é atendermos àqueles que nos mandaram para cá. As nossas vidas não nos pertencem a
partir do momento em que a população, confiando em
cada um, mandou-nos para cá. A ela cabe o direito de
cobrar. Nós não pertencemos mais às nossas famílias,
politicamente. Nós pertencemos ao povo politicamente.
A ele temos o dever e a obrigação de prestar contas,
e o voto secreto não deixa!
A quem, Presidenta, a quem interessa o voto
secreto? A quem, Senadores? A quem, Senadoras,
interessa o voto secreto? Só ao Governo, este Governo que não tem uma política de saúde; que não tem
uma política de educação; que não tem uma política
de estradas e que não deixa; não deixa, por imposição; não deixa pela ditadura branca implantada neste
País; não deixa que este Senado decida aquilo que o
povo quer. E, se perguntássemos ao povo, hoje, qual
seria o seu desejo em relação ao voto aberto, tenho
certeza de que mais de 90% dos brasileiros gostariam
de saber como votam os Srs. Senadores.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Assim como fizemos ontem no Conselho de Ética.
O meu voto será aberto. Eu abrirei o meu voto.
Não sei quais são as consequências que virão atrás
dessa minha decisão, mas eu vou abrir o meu voto.
Eu direi desta tribuna, daqui para frente... Em todas as
votações que forem secretas, eu vou prestar contas
com o meu povo. O povo que me mandou para cá vai
saber como eu voto.
Eu venho à tribuna declarar o meu voto, paraenses, paraenses da Virgem de Nazaré. Eu quero que
vocês saibam como é que vota este Senador, este
Senador que cada um de vocês mandou para este
Senado Federal.
Assim, deveriam ser todos, Presidentas, e o Governo. Deveriam deixar todos os membros votarem
abertamente, porque este Senado não é aquele Senado que decide. Este Senado não é aquele Senado
independente como era. Este Senado vive com as
decisões do Governo Federal.
Infelizmente, Pátria amada!
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) –Obrigada a V. Exª, Senador Mário Couto.
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Dando sequência, convido agora, como orador
inscrito, por permuta que fez com o Senador Collor, o
Senador Rodrigo Rollemberg, que falará por um período de dez minutos.
O Senador Rodrigo foi o nosso relator durante a
1ª Cúpula Mundial de Legisladores, ocorrida na cidade
do Rio de Janeiro, logo no início. Ocorreu paralelamente
à Rio+20. Cumprimento V. Exª aqui pelo belo trabalho
feito, pelo belo documento aprovado na 1ª Cúpula, de
que V. Exª já falou e do qual falarei nos próximos dias
aqui nesta Casa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Rodrigo Rollemberg, se V. Exª me permite, quero assinalar a presença no plenário do Prof. João Sabóia, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro; do Prefeito
José Augusto de Guarnieri Pereira, de Santo Antônio
do Pinhal, que, juntamente com o Prof. Guy Standing,
hoje deram extraordinária contribuição, inclusive num
diálogo com o Senador Cristovam Buarque, sobre o
Programa Brasil Sem Miséria, as perspectivas dos
diversos programas de garantia de renda, a evolução
do Bolsa Família, a perspectiva da Renda Básica de
Cidadania, até porque o Prefeito José Augusto de
Guarnieri Pereira é o primeiro no Brasil que envia à
Câmara Municipal e aprova, por nove a zero, um projeto de lei para instituir a Renda Básica de Cidadania
para todos os seus seis mil e seiscentos habitantes
naquela instância climática na Serra da Mantiqueira,
no Estado de São Paulo.
Era apenas um registro. Agradeço pela colaboração que hoje deram a todos nós Senadores. Desculpe-me, Senador Rodrigo Rollemberg, mas era uma
homenagem que fiz questão de prestar nesta tarde. O
Prof. Guy Standing já precisou retornar para o Simpósio que está sendo realizado em Marília.
Muito obrigado.
SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador. A Mesa fará contar o registro de V. Exª na ata de nossa sessão e cumprimenta os seus convidados, desejando sucesso na
continuidade do seminário.
Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin, que preside esta sessão.
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Quero cumprimentar também o Senador Eduardo Suplicy, o prefeito e o professor de São Paulo, que
nos honram com as suas presenças.
Quero registrar a participação brilhante da Senadora Vanessa Grazziotin na 1ª Cúpula Mundial de
Legisladores e nos eventos paralelos à Rio+20; a reunião da Comissão de Mudanças Climáticas com os
representantes dos países amazônicos, que cumprem
um papel importantíssimo do ponto de vista do debate
internacional sobre a preservação de florestas.
Subo à tribuna, na tarde de hoje, Senadora Vanessa Grazziotin, em primeiro lugar, para comentar
a decisão da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, tomada há cerca de uma semana ou pouco
mais atrás, que modifica os critérios de fixação do teto
salarial no serviço público, no meu entendimento, de
forma equivocada e regredindo no sentido de termos um
ambiente de austeridade no serviço público brasileiro.
É importante registrar que o Congresso Nacional, há alguns anos, fixou o teto salarial com o objetivo
de acabar com uma série de abusos que existiam no
serviço público, especialmente nos Municípios, nos
Estados e também no plano federal. E, para um País
onde existem diferenças de renda astronômicas, nós
precisamos focar, priorizar a redução das desigualdades sociais, a redução das desigualdades salariais.
Portanto, entendo que nós devemos, neste momento, fazer todo o esforço para atender, por exemplo, categorias profissionais que são indispensáveis
ao desenvolvimento brasileiro, como os professores,
por exemplo – todos os professores, não apenas os
professores de Ensino Superior, mas também os professores de Ensino Básico –, e outras categorias profissionais, que buscam a melhoria salarial procurando
uma equidade entre as categorias.
Portanto, entendo que, ao acabar com a fixação
do teto nos Estados e nos Municípios, a Comissão está
produzindo um retrocesso, e um retrocesso inadmissível, especialmente em um momento em que o mundo
todo se preocupa com uma crise econômica em que
temos que buscar austeridade, temos que buscar reduzir os gastos em custeio para ampliar os gastos em
investimentos; investimentos em infraestrutura, investimentos em logística, investimentos que venham aumentar a capacidade produtiva do País e a capacidade
de gerar empregos.
Espero que essa PEC pare ali na Comissão Especial e que não prospere, porque entendo que ela
significa um retrocesso dentro do objetivo de reduzir
as diferenças sociais e as desigualdades salariais no
nosso País.
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Quero aqui, mais uma vez, manifestar, também,
a minha posição favorável à adoção do voto aberto nas
votações feitas pelo Congresso Nacional.
Quero lamentar porque, há duas semanas, constava na pauta do plenário a apreciação das propostas
de emenda à Constituição que implementam o voto
aberto. Naquele momento, nós não tínhamos nenhuma
medida provisória trancando a pauta, mas a reunião de
Líderes entendeu que nós deveríamos apreciar essa
matéria apenas depois da realização da Rio+20, e hoje
nós temos três medidas provisórias trancando a pauta
do Senado Federal.
Mas quero aqui registrar e fazer um apelo ao
conjunto de Senadores – temos visto várias manifestações favoráveis à adoção do voto aberto –, para que,
na primeira oportunidade, na primeira semana em que
a pauta não esteja bloqueada por medidas provisórias
não apreciadas pelo Senado Federal, possamos apreciar a PEC do voto aberto.
Quero registrar que é importante reconhecer os
avanços que a democracia vem conquistando no Brasil nos últimos anos. Um País que muito recentemente
saiu de uma ditadura, e nós estamos vendo a cada dia
as revelações dos processos de tortura que aconteceram há 30 anos em nosso País, o que torna ainda mais
relevantes as conquistas democráticas aprovadas pelo
Congresso Nacional nos últimos anos, como a Lei da
Transparência, como a Lei da Ficha Limpa, como a Lei
de Acesso à Informação Pública, que está permitindo
trazer à tona todas essas informações de interesse da
sociedade, a própria instalação da Comissão da Verdade. São todas decisões que caminham e consolidam o
aprofundamento da democracia no nosso País.
O próximo passo, passo importante a ser dado
pelo Congresso Nacional é a adoção do voto aberto.
Nas diversas manifestações populares que tivemos no nosso País, na mobilização da população
no sentido de contribuir para o combate à corrupção,
manifestando sua indignação contra recursos, que,
em função da corrupção, são drenados da saúde, da
educação, da segurança, para o bolso de particulares,
uma das grandes bandeiras dessa população é pela
adoção do voto aberto.
Entendo que a nossa democracia amadureceu o
suficiente para que todo eleitor possa ter a convicção,
o conhecimento de como vota o seu representante no
Congresso Nacional.
Portanto, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores,
quero fazer esse apelo aos líderes partidários para
que, na primeira oportunidade, na primeira semana
em que não tivermos medida provisória trancando a
pauta, possamos definitivamente apreciar a PEC do
voto aberto no âmbito do Senado Federal.
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Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Cumprimento V. Exª, Senador Rodrigo,
pelo belo pronunciamento e convido agora para falar,
como Líder de Partido, pela Liderança do PSB, Senadora Lídice da Mata.
A Senadora Lídice da Mata será homenageada,
logo mais aqui no Senado, com o Mérito JK.
Com a palavra a Senadora Lídice.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Senadora Presidenta Vanessa Grazziotin. Essa é uma
homenagem que receberei juntamente com V. Exª.
Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, primeiro, quero me referir à defesa feita pelo nosso Senador Rodrigo Rollemberg de que possamos
trazer à pauta o mais imediatamente possível o voto
aberto, a modificação necessária para o amadurecimento democrático do nosso País, permitindo a todo
e qualquer cidadão acompanhar e saber do voto do
seu parlamentar.
O PSB defende o voto aberto; votará para que
isso se torne realidade e inclusive abertamente na próxima decisão importante que este Senado tomará e
avaliará, que é análise da solicitação de cassação do
Senador Demóstenes. Posição histórica, importante,
que foi tomada pelo Conselho de Ética, ontem, e que
esperamos que este Senado possa acompanhar esta
decisão, garantindo uma postura ética indiscutível e
respeitada pelo conjunto da população brasileira.
Além disso, Srª Presidenta, eu gostaria de registrar que, como Senadora da base de apoio do Governo da Presidenta Dilma, reconheço o enorme esforço que a Presidenta e o seu Governo têm feito para
acompanhar, milimetricamente, todos os movimentos
da economia e da crise econômica e tomar medidas
para atenuar as graves consequências da crise para
o mundo em nosso País.
No entanto, Srª Presidenta, há um mês, registrei
a minha discordância ou a minha preocupação com a
medida de diminuição do IPI para indústria automobilística, considerando o impacto negativo desta medida para a saúde financeira dos Municípios e Estados
brasileiros. O IPI incide sobre o Fundo de Participação
dos Estados e Municípios, que se encontram, cada vez
mais, com maior dificuldade para manter os serviços
públicos e as políticas públicas indispensáveis para
conquistarmos, efetivamente, uma sociedade menos
desigual em nosso País, do ponto de vista social. Nós
compreendemos, também, que essa medida ameaça
o desenvolvimento de um modelo que se contrapõe à
ideia de ter na indústria automobilística o grande suporte da economia nacional
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Nós acreditamos que é possível construir modelos de cidades, principalmente as grandes cidades
brasileiras, que hoje sofrem terrivelmente o impacto
desse desenvolvimento desenfreado da indústria automobilística brasileira e internacional.
Agora, mais uma vez, o Governo da Presidenta
Dilma anuncia uma medida visando atenuar a crise e o
impacto de uma possível inflação, com o aumento dos
combustíveis, e, novamente, apresenta como solução
zerar a Cide, a Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico que incide sobre combustível, para
diminuir o possível aumento da gasolina e do combustível em nosso País.
A Cide, que já chegou a significar 25% do valor
do combustível, hoje chega a 2,5%. Portanto, tem tido
uma diminuição histórica e, no entanto, também está
relacionada a recursos para os Estados manterem a
sua malha rodoviária, portanto, recursos indispensáveis
à organização da infraestrutura tão necessária para o
desenvolvimento dos Estados brasileiros, principalmente os Estados nordestinos, hoje sofrendo imensamente
os efeitos da seca na nossa região, mesmo recebendo
o apoio, sem dúvida, do Governo Federal, com o anúncio e com a liberação de novos recursos. Ainda assim,
a Cide novamente significará uma grave ameaça aos
recursos e às receitas dos Estados brasileiros.
Por isso, eu gostaria de deixar aqui a minha preocupação, desejando que o Governo da Presidenta
Dilma, por meio do Ministério da Fazenda, pudesse
pensar como compensar os governos estaduais brasileiros no sentido de recompor o Fundo de Participação dos Estados, já que vem sofrendo terrivelmente
com a mudança, a diminuição da alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados, do IPI, medida que,
sem dúvida, reconhecemos que ajuda a indústria nacional, mas prejudica a economia dos Estados e Municípios brasileiros.
Mais uma vez, zerar a Cide significará novamente jogar nas costas dos Estados brasileiros o preço de
atenuar as medidas macroeconômicas deste País. É
preciso pensar em como recompor as finanças dos
Estados, para que possamos enfrentar juntos e solidariamente as medidas que possam vir no sentido de
causar e de solicitar qualquer sacrifício para que nós
possamos atenuar as consequências da crise econômica em nosso País.
Finalmente, Sr. Presidente, agora meu caro companheiro Paulo Davim, eu gostaria de solicitar que
pudesse ser dado como lido o registro que faço em
discurso da passagem ontem, dia 25 de junho, dos
190 anos do início da guerra de libertação do Brasil na
Bahia, que resulta no 2 de julho de 1823, com a independência do Brasil, e o registro também que faço da
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passagem das homenagens pelos 30 anos de morte
do poeta e músico Nelson Maleiro, bastante importante
para o meu Estado, além de convidar os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que desejem participar, neste
fim de semana, do Festival Internacional do Chocolate,
primeiro que será realizado na cidade de Ilhéus, sul da
Bahia, terra de Jorge Amado.
Portanto, Sr. Presidente, quero convidar todos e
conclamar à participação deste importante evento para
a economia do meu Estado. Muito obrigada.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DA SRª SENADORA LÍDICE DA MATA.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, em 25 de junho de 1822,
na heróica Cachoeira, situada no Recôncavo Baiano,
eram iniciadas as guerras de independência do Brasil
na Bahia, que se prolongariam até o dia 2 de julho de
1823, em Salvador, com a retirada definitiva das tropas
portuguesas do território baiano.
Esse episódio histórico, que antecedeu em mais
de dois meses o 7 de Setembro daquele ano, e era
comemorado apenas em Cachoeira, contribuiu decisivamente para a irreversibilidade do processo de
independência do Brasil, razão pela qual apresentei
na Assembléia Legislativa da Bahia, no exercício do
primeiro mandato como deputada estadual, projeto de
lei dispondo sobre a transferência simbólica da capital
da Bahia, no dia 25 de junho, para Cachoeira, O projeto nunca foi apreciado.
Em 2008, por iniciativa do governador Jaques
Wagner e aprovação da Assembléia Legislativa, a
capital baiana foi, pela primeira vez, transferida para
Cachoeira, no dia 25 de junho, concretizando, assim,
um antigo anseio de seus moradores e o resgate de
uma dívida histórica para com a cidade.
Esse ato de apreço e reconhecimento ao passado
heróico de Cachoeira tem rendido mais do que homenagens simbólicas. Desde então, o governo estadual
vem investindo em obras de restauração do patrimônio
edificado e requalificação do espaço urbano, além de
vigorosas ações nas áreas de cultura e turismo, contribuindo, dessa forma para o soerguimento econômico
e social do município.
Convém ressaltar ações visando à proteção de
suas manifestações culturais e religiosas de matrizes
africanas, a exemplo do tombamento da Festa da Boa
Morte como patrimônio imaterial da Bahia. A prioridade
de concessão de financiamentos públicos e privados
é um dos benefícios diretos do tombamento dessa
manifestação religiosa, conhecida internacionalmente
por ser cultuada desde a segunda década do século
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XIX pela Irmandade da Boa Morte, constituída só de
mulheres negras descendentes de escravos.
Considerada uma das mais importantes cidades
históricas brasileiras, Cachoeira, além de um monumental conjunto arquitetônico colonial, abriga importantes manifestações culturais afro-brasileiras, razão
pela qual, Senhor Presidente, é com muita satisfação
que faço esse registro do Dia 25 de Junho, data magna
da minha terra natal, não só pelos seus feitos heróicos,
mas também pela sua gradual recuperação após décadas de estagnação econômica e esvaziamento político.
Cumpre-me ainda destacar a relevante participação do governo federal para a reversão da situação
de penúria que o município experimentou. Nos últimos
12 anos, foram realizados em Cachoeira expressivos
investimentos, em especial nas duas gestões do Presidente Lula, e que tem sido continuado pela Presidenta
Dilma Rousseff, em que sobressai a implantação de
um campus da Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia – UFRB que, inicialmente, oferecia cinco cursos
e que hoje já conta com nove em pleno funcionamento.
Assim, são animadoras as perspectivas de plena
recuperação econômico-social do município. Porém,
o sentimento de otimismo um pouco se arrefece ao
constatar que o episódio histórico de 25 de Junho, de
relevante importância para a independência do País,
seja apenas conhecido por um pequeno número de
brasileiros e até mesmo baianos.
Por esse motivo, agradeço a oportunidade de
estar ocupando a tribuna do Senado Federal para homenagear os heróis cachoeiranos de 25 de junho de
1822 e divulgar, por meio do sistema de comunicação
desta Casa, para todo o Brasil, o significado daquela
data memorável.
Obrigada.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) –Homenagem aos 30 anos
de morte de Nelson Maleiro
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 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.
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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 lhe 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.
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 Maieiro, 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
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 tor-
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nar-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.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quero informar e convidar a
todos para dois importantes eventos relacionados ao
setor de cacau, que a Bahia sedia neste final de mês
e início de julho:
O primeiro é o Festival Internacional do Chocolate,
em quarta edição, a ser realizado na cidade de Ilhéus,
sul da Bahia, terra de Jorge Amado. Os organizadores
esperam um público de 30 mil visitantes, número este
impulsionado justamente pelo centenário de nascimento
do escritor Jorge Amado, que em agosto terá sessão
solene no Senado, por minha proposição juntamente
com outros senadores.
O Festival Internacional do Chocolate será promovido de 28 de junho a 2 de julho, no Centro de Convenções da cidade. O evento já se consolidou como
uma das principais atrações do calendário turístico e
do agronegócio da região produtora do cacau, matéria-prima do chocolate,
Entre os eventos programados, um deles é a Feira do Chocolate, com produtos de grandes marcas e
de cooperativas de agricultura familiar da região, além
da Jornada do Chocolate, com workshops, cursos, palestras, rodadas de negócios e oficinas sobre cacau,
chocolate e mercado.
O segundo e também importante evento do setor de cacau é o Salon du Chocolat, que pela primeira
vez será realizado na América Latina, na capital da
Bahia, Salvador, entre os dias 2 e 8 de julho. O salão
já esteve presente em cidades como Paris, Nova Ior-
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que, Tóquio, Xangai e Madri, mas agora, pela primeira
vez, no único país do mundo que é, ao mesmo tempo,
grande consumidor e produtor de cacau.
Segundo o presidente do Instituto Cabruca (um
dos realizadores do evento), Durval Libânio, a expectativa é que sejam gerados R$ 50 milhões em negócios,
durante e após o evento.
O evento será dividido em três momentos: nos
dias 2 e 3 de julho, haverá visitas técnicas às fazendas em Ilhéus. Nos dias 4 e 5 será realizado o I Fórum
Internacional do Cacau e Chocolate, em Salvador, no
Palácio Rio Branco, tendo como tema o futuro do cacau.
Já para o público interessado em experimentar
as iguarias do chocolate, o evento começa mesmo no
dia 6 e vai até o dia 8, com expectativa de que mais
de 15 mil pessoas visitem o Centro de Convenções e
participem da programação, que inclui demonstração
gastronômica, shows, desfiles e outras atividades.
Durante o discurso da Sra. Lídice da
Mata, a Sra Vanessa Grazziotin, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Davim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Agradeço à Senadora Lídice da Mata.
Gostaria de fazer a leitura do seguinte documento:
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV
– RN) – A Presidência designa a Senadora Vanessa
Grazziotin, como membro suplente, para integrar a
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “destinada
a investigar a situação da violência contra a mulher
no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte
do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres
em situação de violência”, em vaga cedida pelo Bloco
Parlamentar da Maioria ao Bloco de Apoio ao Governo, conforme Ofício n° 83, de 2012, da Liderança do
Partido dos Trabalhadores – PT, e do Bloco de Apoio
ao Governo no Senado Federal.
É o seguinte o ofício:
Ofício nº 83/2012 – GLDBAG
Brasília, 26 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Vanessa Grazziotin como membro suplente na Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito – Violência contra a
Mulher – CPMIVCM, em vaga cedida pelo Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP e PV) ao Bloco de
Apoio ao Governo pela proporcionalidade partidária.
– Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Passo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin,
em permuta com o Senador Paulo Paim.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador
Paulo Davim, Srªs e Srs. Senadores, companheiros
e companheiras.
Sr. Presidente, depois de uma semana participando da Rio +20 e lá organizando uma série de
reuniões entre as quais uma importante reunião da
Comissão Mista de Mudança Climática, em conjunto
com a Comissão de Relações Exteriores desta Casa
e outros, foram tantos assuntos, tantos fatos ocorridos nas últimas semanas que me levariam a abordar
todos estes aspectos: a própria questão da Rio +20,
a Primeira Cúpula Mundial de Legisladores, da qual
participamos também na cidade do Rio de Janeiro; a
questão da necessidade, da premência da votação
do projeto que estabelece o voto aberto; a situação
delicada, grave, do Paraguai, Sr. Presidente – porque,
sinceramente, não entendo como alguém considere
algo normal o Presidente de um país ter um processo
aberto, ser processado e cassado do mandato em 30
horas. Mas, apesar de todos esses assuntos importantes – e voltarei a este plenário, a esta tribuna, para
falar sobre cada um ainda esta semana –, hoje, quero
dizer que dedico este meu período para falar a respeito
da greve das universidades, das instituições públicas
de ensino superior deste País.
O Senador Cristovam, primeiro orador da sessão
de hoje, abordou o assunto e também considero da
mais extrema importância que falemos, e não apenas
que falemos, mas que possa o Parlamento brasileiro,
os Parlamentares, a Frente Parlamentar em Defesa da
Universidade Pública Gratuita, em nosso País, contribuir, colaborar para a busca de uma negociação e o
fim desse impasse que vem sendo criado com a paralisação não apenas dos professores, mas dos técnicos
administrativos e de muitas universidades, dos próprios
alunos, dos próprios estudantes, Sr. Presidente.
É uma paralisação que já dura... Estamos, hoje,
no trigésimo nono dia dessa paralisação dos servidores
professores das universidades federais, das instituições
públicas de nível superior do Brasil, que declararam
greve com o objetivo de pressionar ao retorno das negociações em torno de uma série de reivindicações
que apresentam, todas elas direcionadas a melhores
condições de trabalho, a maiores investimentos na
educação e, também, à melhoria da sua condição salarial com o estabelecimento de um plano de carreira.
Sr. Presidente, o movimento começou no dia 17
de maio e, segundo o Sindicato Nacional dos Profes-
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sores, Andes, atualmente estão paralisados em torno
de 54 instituições federais de ensino superior, sendo
49 universidades, ou seja, quase 90% do total das
universidades federais brasileiras, e cinco institutos ou
centros federais de educação tecnológica, que também
estão parcial ou totalmente paralisados.
Os estudantes de pelo menos 19 universidades
também declararam estado de greve, e isso com o
mesmo objetivo de reforçar a reivindicação dos técnicos administrativos e do corpo docente no sentido de
melhorar as condições do ensino superior em nosso
País. Segundo a Andes, a greve hoje afeta mais de um
milhão de estudantes, um milhão de alunos, no Brasil
inteiro. E, entre esses alunos, aproximadamente 28 mil
estão na maior universidade pública da Região Norte,
que é a Universidade Federal do Amazonas, instituição pela qual tenho o maior respeito, o maior carinho
e gratidão, Sr. Presidente. Já tive oportunidade de
declarar isso desta tribuna, porque não foi lá apenas
que estudei e me formei, mas foi lá que iniciei, efetivamente, a minha militância estudantil, minha militância
política, primeiro, como dirigente do Centro Acadêmico
do Curso de Farmácia e, depois, como Presidente do
Diretório Central dos estudantes.
Ontem, pela manhã, estive na Universidade Federal do Amazonas e participei de duas reuniões:
uma, com os integrantes da Associação dos Docentes, a Adua; e outra, com o Sindicado dos Servidores
Técnicos da mesma universidade. Lá, fiquei muito feliz
porque, além dos professores e dos técnicos, estavam
alunos, representando as entidades estudantis da universidade, em âmbito estadual, participando ativamente
do movimento.
E, neste momento quero destacar que uma forte
luta da comunidade estudantil, acadêmica de nosso
País é a luta pela aplicação de, no mínimo, 10% do PIB
– Produto Interno Bruto – na educação. Atualmente,
o Brasil disponibiliza e aplica na educação somente
3,18% do Orçamento nacional, enquanto a Unesco
– Organização das Nações Unidas para Educação,
Ciência e Cultura – recomenda que, no mínimo, cada
nação destine 6% do seu Produto Interno Bruto, ou
seja, de sua riqueza, em investimentos na educação.
Então, essa não é uma luta nova. É uma luta de
algum tempo. Não tenho dúvida alguma de que, cedo
ou tarde, Sr. Presidente, ela vingará, porque o Brasil
necessita disso efetivamente, uma vez que, para ser
um país desenvolvido, um país que promove justiça
social, tem, sem dúvida alguma, que investir fortemente na educação.
Os docentes federais, Sr. Presidente, os professores, entre as suas reivindicações, talvez a mais
forte delas seja a carreira única com a incorporação
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de gratificações em 13 níveis remuneratórios. Reivindicam ainda a variação de 5% entre os níveis, a partir
do piso, para o regime de 20 horas, correspondente ao
salário mínimo do Dieese; percentuais de acréscimo
relativos à titulação e ao regime de trabalho; carreira
única; paridade; e integralidade para aposentados, além
da incorporação de todas as gratificações e garantias
dos direitos conquistados anteriormente.
Segundo o movimento, alguns professores, Sr.
Presidente, chegam a ganhar, hoje, como salário-base, em torno de R$557,00 ao qual são somadas
as gratificações.
Eu não apenas entendo como justas essas reivindicações, Sr. Presidente, mas também me solidarizo
com a causa, porque considero uma discrepância que
o Brasil seja o 13º País no ranking mundial da produção
científica e tecnológica, o que atesta o nosso imenso
potencial e o imenso potencial de nossas universidades públicas e os profissionais da área de educação
estejam, hoje, entre as categorias com os mais baixos
salários na esfera do serviço público federal.
Portanto, quero aqui, desta tribuna, fazer um
apelo não apenas ao Ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, mas também à Ministra Miriam Belchior,
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
para que dêem sequência a essas negociações.
No ano passado, no mês de agosto, salvo engano, os professores iniciaram também um movimento de
paralisação. Imediatamente, chegaram a um acordo, na
mesa de negociação, em relação ao reajuste, que não
era aquele que eles reivindicavam. Acordaram que o
reajuste possível seria o que foi concedido, um pouco
mais de 4%, enquanto a reivindicação, salvo engano,
era de 9%, e passaram para a mesa de negociação
a definição de um novo plano de carreira, cargos e
salários. De lá para cá, ou seja, há quase um ano as
negociações vêm caminhando num ritmo muito lento.
Segundo informação que eu obtive ontem, havia uma reunião marcada para o dia 19 último, que
foi transferida por conta da realização da Rio+20 e da
mobilização de todo o Governo.
Fica aqui o meu apelo.
Muitas dessas reivindicações que os trabalhadores das universidades federais e os professores estão
apresentando já foram assumidas, Presidente Davim, e
compromissadas pelo próprio Ministério da Educação.
Portanto, falta muito pouco para que haja um avanço
efetivo e a gente possa, enfim, comemorar a saída da
greve, porque uma greve ninguém suporta. Ninguém
gosta de greve, muito menos aqueles que a fazem. Eu
sei disso porque, durante muitos anos da minha vida,
fui obrigada a participar de inúmeros movimentos paredistas. E esse talvez seja o pior momento para as cate-
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gorias profissionais de trabalhadores e trabalhadoras.
Então, mais do que ninguém, professores e técnicos
administrativos querem concluir esse movimento paredista e acabar com a greve, mas é preciso que haja
efetivamente uma negociação.
E aqui, Sr. Presidente, quero destacar os avanços
desse Governo, que vêm desde o período do Presidente Lula em relação à educação. Foram construídas
14 novas universidades federais no Brasil, centenas
de extensões universitárias e mais de 215 novas escolas técnicas federais. Somente no ano passado, a
Presidenta Dilma, dando prosseguimento a essa política, lançou o plano de expansão da rede federal de
educação superior, profissional e tecnológica. Com
isso estão sendo construídas atualmente quatro novas
universidades federais, 47 novos campi universitários e
208 novos Ifets, institutos federais de ensino superior.
Não há qualquer dúvida em relação ao compromisso do Governo Federal com o fortalecimento da
educação pública. Entretanto, precisamos entender
que esse fortalecimento só será completo se os profissionais forem bem remunerados e valorizados, Sr.
Presidente.
O que eu ouvi ontem dos técnicos administrativos,
dos professores, é algo que nos faz priorizar essa luta
e ajudá-los na busca da negociação.
Comunico, para concluir, se V. Exª assim me
permite, que encaminhei à Comissão de Educação,
no dia de hoje, um requerimento, solicitando – e vou
conversar com o Presidente da Comissão, Senador
Requião, para que possamos realizar com a maior
brevidade possível – uma audiência pública com a
participação do Ministério da Educação, do Ministério
do Planejamento, da entidade nacional que representa
os professores, o corpo docente, da entidade dos alunos, ou seja, a União Nacional dos Estudantes, assim
como a Fasubra, que representa os técnicos administrativos, porque a reivindicação deles é justa. Falta
muito pouco para que a negociação seja viabilizada e
as universidades voltem não só à sua rotina normal,
mas também que o ensino superior se fortaleça enormemente em nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Agradeço à Senadora Vanessa Grazziotin.
Convido a Senadora Ana Amélia, próxima oradora
inscrita, a fazer uso da palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente Paulo Davim, Senadoras, Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, eu estava acompanhando, como de nossa obrigação, o Twitter e encon-
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trei uma matéria importante da sempre bem informada jornalista Cristiana Lôbo, relatando que o Ministro
Ricardo Lewandowski, relator revisor do processo do
mensalão, acaba de entregar seu parecer.
Portanto, há um indicativo de que no dia 2 de
agosto possa ser iniciado esse que é um dos mais
importantes julgamentos envolvendo a participação
de grande número de protagonistas do Parlamento,
Deputados especialmente envolvidos nesse rumoroso
caso conhecido como mensalão, a maior crise política vivida pelo governo do ex-Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.
Louve-se a iniciativa do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos Ayres Britto, que
teve uma atitude exemplar, muito sintonizado com a
ansiedade da população brasileira, temendo haver a
procrastinação desse processo e um eventual arquivamento sem o devido exame de uma matéria tão relevante quanto essa.
É uma notícia muito positiva que o Supremo
Tribunal Federal, em nosso País, esteja dando uma
resposta que a sociedade estava aguardando. Então,
cumprimentos não só ao ato do Ministro Ricardo Lewandowski, mas sobretudo à ação do Ministro Presidente
Ayres Britto nesse processo. Tudo deve ser, como foi,
respeitado: dado o prazo de defesa dos acusados, dos
denunciados, dos suspeitos, enfim. Teremos, então, de
acompanhar esse processo.
Outro tema que entrou na pauta nesta semana
foi, claro, o que aconteceu no Paraguai. Ontem aqui
vários Senadores se manifestaram. Fui a primeira a
ocupar esta tribuna para falar da importância de que
tenhamos com o Paraguai um senso de responsabilidade, porque não podemos, de forma alguma, interferir
na soberania de um país independente, de um país
democrático, com o Congresso e as suas instituições
funcionando.
E não nos cabe também interferência indevida,
nem, como disse o nosso Líder Francisco Dornelles,
que o Brasil tenha uma atitude, uma ação policialesca
sobre o Paraguai. Seria um ato de indignidade e de inconstitucionalidade que feriria todos os princípios das
boas relações diplomáticas.
A propósito desse tema, caro Senador, hoje ouvimos alguns Parlamentares paraguaios numa reunião
informal da Frente Parlamentar da Agricultura, quando eles disseram que o Paraguai está aberto a que
qualquer Parlamentar brasileiro, Deputado ou Senador, ou de qualquer outra natureza ou interessado, vá
ao país conversar com as instituições para ver como
aquilo aconteceu.
Há sempre uma transparência total. Já é uma disposição de colaborar e querer mostrar isso. A cobrança
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é que os representantes do Paraguai não puderam se
credenciar para a reunião do Mercosul que se realiza
em Mendoza, na Argentina, nos Andes argentinos,
grande centro produtor de vinhos. E não tiveram, segundo os Parlamentares paraguaios, um minuto para
a sua defesa a respeito do processo. No entanto, o
próprio governo argentino condena o prazo dado ao
ex-Presidente Lugo para a defesa que ele teve no
processo de impeachment que ocorreu na sexta-feira.
Então, são as peculiaridades de um processo
muito delicado, em que temos de ter muita cautela.
A propósito disso, Sr. Presidente, eu gostaria da
transcrição nos Anais desta Casa dos editoriais do jornal Folha de S.Paulo de hoje, com o título “Paraguai
soberano”; do jornal O Globo de hoje também: “Crise
paraguaia requer sensatez”; e também do jornal Correio Braziliense: “Respeito ao Paraguai”.
Gostaria, então, da transcrição desses três editoriais, dos três diferentes jornais Folha, O Globo e
Correio Braziliense, bem como os artigos “Golpe ou
impopularidade?”, de Hélio Schwartsman, publicado na
edição de hoje do jornal Folha de S.Paulo; “Isolamento
calculado”, da jornalista Eliane Cantanhêde, também
na Folha de S. Paulo; e “Democracia representativa”
do jornalista Merval Pereira, do jornal O Globo.
Queria, portanto, a transcrição desses editoriais
e desses artigos, que estão muito bem sintonizados
com tudo o que aconteceu no vizinho país, ressalvando, ainda, que o Governo brasileiro tenha prudência,
sensatez e cautela no exame dessa questão, porque
os interesses brasileiros, sobretudo na preservação dos
300 ou 400 mil brasiguaios, muitos dos quais do meu
Estado do Rio Grande do Sul, lá estão construindo a
riqueza do país, que transformou o Paraguai no quarto
maior produtor de soja da região latino-americana e
um dos maiores produtores. E toda essa exportação
de soja é por portos brasileiros.
E para encerrar, Sr Presidente – tenho cinco minutos – queria saudar a muito útil e produtiva audiência
pública no âmbito da Comissão Mista que examina a
Medida Provisória 571, que trata do Código Florestal,
com a presença de Ministros de Estado, Izabella Teixeira, Mendes Ribeiro Filho, Pepe Vargas e também
do Presidente da Embrapa e da agência reguladora de águas, a ANA, presentes nesse debate com o
Relator, o Senador Luiz Henrique, e o Presidente da
Comissão, Deputado Elvino Bohn Gass. Foi extremamente produtivo porque muitas questões que ficaram
pendentes foram respondidas por todos os expositores na manhã de hoje, inclusive o Advogado-Geral da
União, Dr. Luís Adams. Por isso poderemos avançar
com muita celeridade nesse processo para ter um Código Florestal agora ajustado ao que convencionou o
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Poder Executivo, editando a Medida Provisória 571,
que trata dessa matéria.
Por fim, eu queria dizer a V. Exª que hoje, pela
manhã, tive o prazer de promover um primeiro contato
das lideranças do setor industrial da pesca no sul do
meu Estado com a Ministra do Meio Ambiente, Izabella
Teixeira, que recomendou uma atenção especial do
Presidente do Ibama, Volney Zanardi, para este tema.
Estavam presente neste encontro o Prefeito de Rio
Grande, Fábio Branco; o Vice-Presidente da Federação
das Indústrias do meu Estado, a Fiergs, e Presidente
do Sindicato da Indústria da Pesca, Torquato Pontes
Netto, e o coordenador do Fórum Permanente de Pesca
Marinha do Sul do Brasil e também representante do
Sindicato dos Armadores da Pesca Jorge Luis Melo.
Ainda pela manhã, a comitiva foi recebida pelo
Ministro da Pesca, Marcelo Crivella, que também ouviu
o relato sobre a situação dos pescadores.
Todas as autoridades garantiram que irão, nas
próximas horas, avaliar a situação que atinge cerca de
10 mil trabalhadores e que, se for mantida, pode resultar num grave problema social, já que aquela região
do Rio Grande, a cidade de Rio Grande e a cidade de
São José do Norte, tem na pesca uma das principais
atividades econômicas.
Queria registrar em plenário que considero um
grande avanço e um passo importante para a construção de uma solução para os pescadores dessa região,
porque, desde a semana passada, tenho tratado desse
assunto aqui no Senado com prioridade, pois a indústria da pesca, que reúne os proprietários dos barcos
pesqueiros e os pescadores desses dois Municípios,
está enfrentando prejuízos muito graves.
Depois da norma do Ibama que proibiu o uso de
rede de superfície e fundo com comprimento de 2,5
quilômetros, os pescadores praticamente pararam de
trabalhar e já tiveram prejuízo de cerca de R$5 milhões
somente no setor da produção.
Acontece que esta norma foi baixada para a
defesa do cação na região Nordeste e foi estendida
a todo o País com erro de redação. O correto seria limitar o comprimento da rede apenas à superfície, e
não ao fundo.
Portanto, Sr. Presidente, este é um agradecimento que faço à iniciativa da Ministra Izabella Teixeira,
do próprio Ministro Marcelo Crivella, no trato de uma
questão que tem grande interesse social.
Por fim, mas não menos importante, vários Senadores aqui, Senador Cyro Miranda, manifestaram-se
com relação à questão do voto aberto, quando vieram
ao plenário, e ao Conselho de Ética, que, ontem, definiu, por unanimidade – 15 votos favoráveis – o início
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do processo de cassação do mandato do Senador
Demóstenes Torres, do seu Estado de Goiás.
Quero dizer que já reafirmei publicamente que
sou defensora do voto aberto para esses casos de
cassação de mandato.
Lamentavelmente, aqui será mantido o voto fechado, voto secreto. Porém, imagino que todos os
Senadores que abertamente declaram o seu voto não
terão nenhum problema e vão ser coerentes, votando
da mesma forma quando o voto for secreto aqui.
Eu, de minha parte, votarei também pela cassação do mandato para defender esta instituição. E
vou continuar defendendo que o voto seja aberto nas
votações que teremos para várias matérias no Congresso Nacional.
E quero também registrar, como disse o Senador Rodrigo Rollemberg, que fez muito bem o Senador
José Sarney, Presidente desta Casa, tendo colocado
na semana passada em votação as três propostas de
emenda à Constituição que tratam de voto aberto para
várias decisões, desde a escolha de dirigentes das
agências reguladoras, Presidente do Banco Central,
Ministro do Supremo Tribunal Federal, cassações de
mandatos e derrubadas de veto.
Temos de abrir para que toda a sociedade saiba
como os Senadores estão votando.
(Interrupção de som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O voto
aberto é o voto mais democrático, mais transparente
e é também o voto mais responsável.
Obrigada, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SRª SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
Editoriais:
Paraguai soberano
Apesar de cercear o direito de defesa, impeachment do presidente foi constitucional; é abuso dos
países vizinhos pretender impor sanções
A Corte Suprema de Justiça do Paraguai recusou
ontem a alegação do ex-presidente Fernando Lugo
de que foi inconstitucional o fulminante processo de
impeachment pelo qual o Congresso o depôs, entre
quinta e sexta-feira passada.
Editoriais: Da tortura à Presidência
Com a decisão, caem por terra as pretensões de
invalidar a posse do vice Federico Franco como sucessor constitucional. Também ontem a Justiça Eleitoral
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do país vizinho refutou a possibilidade de antecipar as
eleições presidenciais, previstas para abril de 2013.
Não resta dúvida de que o impedimento de Lugo
se deu sob evidente cerceamento do direito de defesa,
cujo exercício ficou confinado a apenas duas horas de
argumentação perante os parlamentares. Infelizmente,
porém, a Constituição paraguaia não disciplina esse
importante aspecto.
Exige apenas que o processo seja aprovado por
dois terços da Câmara e que o afastamento ocorra se
assim decidirem dois terços do Senado --limites amplamente superados nas votações que consumaram o
impeachment. Como motivo, basta a alegação genérica
de “mau desempenho de suas funções”.
Eleito numa plataforma esquerdizante, o ex-bispo
católico Fernando Lugo conduzia um governo populista e errático, prejudicado pela conduta pessoal do
mandatário, compelido a reconhecer filhos em escandalosos processos de paternidade.
Mas o motivo principal da derrocada foram os
efeitos desastrosos da crise econômica no Paraguai,
cujo produto nacional deverá encolher 1,5% neste
ano. A popularidade presidencial se desfez depressa,
tornando possível a formação da esmagadora maioria
congressual que o afastou do cargo.
Por afinidade ideológica --maior no caso da Argentina, menor no de Brasil e Uruguai--, os demais governos do Mercosul decidiram suspender a presença
do vizinho na reunião do organismo, que deve culminar
na sexta-feira próxima, quando examinarão possíveis
sanções contra o novo governo em Assunção.
Esse comportamento é injustificável. As cláusulas
democráticas previstas pelo Mercosul e pela Organização dos Estados Americanos (OEA) aplicam-se a
flagrantes violações da ordem constitucional. Ainda
que o impedimento de Lugo seja criticável, as instituições paraguaias têm funcionado de acordo com as
leis daquele país.
Com um triste histórico de ingerência na política
interna do Paraguai, país que mantém laços de dependência econômica em relação ao Brasil, o melhor
que o Itamaraty tem a fazer é calar-se e respeitar a
soberania do vizinho.
Crise paraguaia requer sensatez
O Globo – 26-6-2012
O impeachment de Fernando Lugo, executado
em alta velocidade e por ampla maioria no Congresso paraguaio, coloca o Brasil diante de uma situação
intrincada, circunstância em que a melhor postura a
assumir é de serenidade, longe de escaladas verbais e
rompantes de bolivarianos e chavistas espalhados pelo
continente, inclusive com representantes em Brasília.
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Além de a teoria do “golpe parlamentar” ser discutível, o Brasil, ao contrário de outros vizinhos, tem
enormes interesses objetivos no Paraguai, como a
energia de Itaipu, o comércio propriamente dito, além
de uma grande comunidade de “brasiguaios”, responsáveis pelo crescimento agrícola do país e alvo de grupos
radicais de sem-terra, fortalecidos com o pouco caso
de Lugo diante do agravamento do conflito agrário, um
dos argumentos a favor do seu impeachment. A tese
do “golpe” já tinha contra si o fato de não haver notícia de mudanças de legislação encomendadas com o
objetivo de afastar o ex-bispo.
O apoio político-parlamentar quase nulo de Lugo
– perdeu na Câmara por 73 a 1, e, no Senado, 39 a
4 – não seria suficiente para atestar a legalidade do
impeachment. Mas, além do cumprimento formal dos
dispositivos legais, a decisão dos parlamentares foi referendada pela Corte Suprema paraguaia, ao mesmo
tempo em que o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral
do país reconhecia o vice de Lugo, Frederico Franco,
como o novo presidente do Paraguai.
O suposto “golpe parlamentar” paraguaio equivale a um outro, idêntico, desfechado pelo Congresso e Justiça de Honduras, em 2009, quando o então
presidente hondurenho, Manuel Zelaya, com apoio de
Hugo Chávez, tentou aplicar o conhecido “kit bolivariano” de convocar um plebiscito e aprovar mudanças
constitucionais para se reeleger. Como há dispositivo
na Constituição de Honduras que pune com o afastamento do cargo presidente que tentar manobras para
se perpetuar no poder, Zelaya foi destituído legalmente.
Chavistas e bolivarianos protestaram, e o Brasil
de Lula e Celso Amorim foi atrás. Chegou a abrigar
Zelaya na embaixada brasileira em Tegucigalpa, convertida em comitê de resistência, contra a tradição de
profissionalismo do Itamaraty. Foram feitas eleições,
vencidas por Roberto Micheletti, mas o Brasil continuou sob a liderança chavista e se recusou a reconhecer o novo governo. A história se repete, de forma
bem mais crítica para o Brasil, por ser o Paraguai um
país estratégico para os interesses nacionais. Mesmo
que o impeachment houvesse tramitado por semanas,
Venezuela, Honduras, Equador e Bolívia o denunciariam como “golpe”. Inclusive a Argentina, pois, diante
do agravamento dos problemas internos, Cristina Kirchner não tem deixado passar oportunidade de manipular assuntos externos para tentar entreter a opinião
pública argentina.
Tudo deve ser feito para evitar conflitos no Paraguai. Sintomático que Lugo tenha aceitado o impeachment sem resistir, e, ao perceber o coro de “golpe
parlamentar”, decidiu reunir seu gabinete em frente de
casa. Semeou, com a ajuda do governo Dilma, de Cris-
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tina K. e demais o risco de um grande conflito, contra
os interesses do Estado brasileiro.
Não que as evidências de um impeachment em
rito sumário não devam chamar a atenção de Mercosul, Unasul e OEA. Mas decretar a priori a existência
de um “golpe parlamentar” é um excesso. Mais ainda,
num surto ideológico, suspender o país do Mercosul
e Unasul, e admitir a presença de Lugo na próxima
reunião de cúpula, em Mendoza, Argentina.
O ditador Alfredo Stroessner foi mantido em Assunção durante longo tempo por conveniência de Brasil e Argentina. Este é um tempo a ser sepultado, e a
terra por cima devidamente salgada.
Os casos de Honduras e, agora, do Paraguai pelo
menos justificam que as mesmas zelosas instituições,
e o Itamaraty em particular, também não deixem passar
sem análise manipulações que Venezuela, Equador e
Bolívia – para citar os notórios – fazem do Congresso
e Poder Judiciário a fim de destroçar o que resta de
democracia em seus regimes, por meio de instrumentos apenas formalmente democráticos.
Respeito ao Paraguai
País de tradição golpista e ditatorial, o Paraguai
cassou o mandato de Fernando Lugo em processo relâmpago. O impeachment se deu em tal velo¬cidade
que surpreendeu não só os nacionais, mas também
a comunidade internacional. Em 36 horas, senadores
apresentaram a acusação contra o presidente, a Câmara dos Deputados aprovou o início do processo por
76 votos contra um, o Senado bateu o martelo por 39
a quatro. Lugo teve menos de um dia para preparar
a defesa e duas horas para sustentá-la. Muitos, com
razão, classificaram a rapidez coita que a decisão foi
tomada de rito sumário.
A reação não tardou. Ao tomar co¬nhecimento
da movimentação no país vizinho, a presidente Dilma
Rousseff tentou salvar o colega. Mandou o chanceler
Antonio Patriota a Assunção com ordens de “falar alto”.
Os sócios do Mercosul e outros países sul-americanos
engrossaram a voz contra a tentativa de apear do poder o mandatário legitima¬mente eleito. Foi inútil. Em
pronunciamento à nação, Fernando Lago acatou o juízo
político “para evitar derramamento de sangue”. O vice,
Federico Franco, vestiu a faixa presidencial.
No fim de semana, a situação ga¬nhou dimensões
indesejáveis. Alegan¬do ruptura da ordem democrática,
o Mercosul anunciou a suspensão do Pa¬raguai das
reuniões do bloco até abril de 2013, quando haverá
eleições no país. Não só. Nos próximos dias, a União
de Nações Sul-Americanas (Unasul) decidirá se toma
medida semelhante. Lugo, que havia aceitado o impeachment, voltou atrás. Classificou o novo governo de
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ilegítimo, nomeou um gabinete paralelo e disse que
comparece¬ria à cúpula do Mercosul em Mendonza
na próxima quinta e sexta Antes, Franco havia confirmado a presença.
O Itamaraty tomou medidas sensa¬tas. Convocou
o embaixador para consulta e afirmou que os acordos
co¬merciais estão mantidos. É bom que assim seja.
Embora chocante, a depo¬sição de Lago seguiu as
normas legais. Formalmente, foi irrepreensível. Isolado
politicamente, como provou o resultado da votação no
Congresso, e sem apoio popular, o então presidente
foi responsabilizado pela violência na operação que
cumpria ordem judicial de reintegração de posse, que
levou 17 pessoas à morte. A acusação, “mau desempenho das funções”, está prevista na Constituição.
Ontem, a Corte Suprema rejeitou o recurso de
Fernando Lugo contra a cassação. Ora, se a maior
instância judicial do país assim decretou, não resta ao
in¬conformado nenhum recurso para mudar a sentença Cabe ao Brasil agora evi¬tar decisão diplomática
que afronte a manifestação do mais elevado órgão
do Poder Judiciário do Paraguai. O país não deve repetir o fiasco da intervenção nos assuntos internos
de Honduras. Em 2009, coma cumplicidade de Hugo
Chá-vez, Brasília patrocinou o retorno do presidente
deposto Manuel Zelaya a Tegucigalpa e o abrigou na
embaixada. A sensatez recomenda que se observe
o princípio orientador da diplomacia brasileira: o país
mantém relações com Estados, não com governos.
Golpe ou impopularidade?
São Paulo
A pergunta cabível não é se houve um golpe no
Paraguai, mas, sim, qual a natureza do impeachment.
Este, como outras relíquias institucionais, se apresenta
de modo ambíguo o bastante para comportar diferentes interpretações.
O mecanismo surgiu na Inglaterra medieval como
uma forma de processar e condenar autoridades que,
por serem amigas do rei, estavam acima da lei. Em vez
de seguir os trâmites normais, o julgamento de impeachment ocorria no Parlamento, que era o que de mais
perto havia de um poder independente ao da Coroa.
Assim, se reduzirmos o impeachment a um procedimento penal, os entusiastas de Lugo têm razão em
queixar-se do açodamento com que o caso foi julgado,
o que constituiria violação ao direito de ampla defesa.
O problema é que o homem, já dizia Aristóteles, é
um animal político. Desde os primórdios o impeachment
foi usado não só para julgar crimes de autoridades,
mas também para livrar-se de políticos impopulares. A
tendência foi reforçada com os avanços institucionais
pós-Iluminismo: ao menos em teoria, todos, indepen-
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dentemente de condição social ou ligações, seriam
processados na Justiça pelos crimes que cometessem.
Não é coincidência que, na Inglaterra parlamentarista, o instituto tenha se tornado obsoleto, sendo
substituído pela moção de desconfiança, capaz de depor um governo em minutos sem que ninguém evoque
nenhum suposto direito de defesa.
Nessa interpretação mais política do impeachment, Lugo caiu porque perdeu apoio popular --a economia despencou de 15% de crescimento em 2010 para
1,5% de retração neste ano-– e se isolou dos partidos
--tentou trazer os colorados para o governo, mas falhou e, com isso, afastou os liberais, que o apoiavam.
Resultado: 39 votos a 4 pelo afastamento.
Cada um pode ficar com a interpretação que preferir, mas é importante deixar os paraguaios decidirem
sem interferências seu destino.
Eliane Cantanhêde
Isolamento calculado
Brasília – A Argentina está na presidência do
Mercosul, será a anfitriã da reunião do bloco com associados na próxima sexta e aproveita a crise no Paraguai para sair em desabalada carreira em busca de
protagonismo regional.
Cristina Kirchner tem sido cada vez mais chavista
e menos lulista (ou seja, mais radical, menos negociadora), e adere ao eixo Venezuela-Equador-Bolívia justamente quando ele parece mais vulnerável. Confronta
a imprensa, bate de frente com a Espanha, assusta
os já parcos investimentos internacionais. Mas Cristina não está com essa bola toda: a economia vai mal,
as greves pipocam.
O Brasil corre atrás na crise do Paraguai, tentando uma “ação pedagógica”, não uma declaração de
guerra: nem deixar a deposição de Lugo passar em
branco, até para não estimular golpismos por aí afora,
nem asfixiar o país vizinho, já tão sofrido.
Enquanto os chavistas retiram seus embaixadores de Assunção, e Chávez já corta o fornecimento de
petróleo, o Brasil chama o embaixador Eduardo Santos
para consultas e adia qualquer sanção prática para a
reunião de sexta. Defende soluções conjuntas, não
isoladas e afoitas, como as venezuelanas.
Dilma não irá a Mendoza com ganas de jogar o
novo governo Federico Franco na lona, mas disposta
a aplicar, além da “ação pedagógica”, um “isolamento
calculado” até as eleições de abril de 2013. Leia-se:
ela quer um Paraguai isolado politicamente, mas funcionando economicamente. Não só para preservar os
paraguaios, mas principalmente para garantir os interesses brasileiros no país -que não são poucos.
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Também pesa na cautela brasileira o fato de as
instituições paraguaias terem aprovado a deposição:
o Congresso votou de forma acachapante, Lugo aceitou no primeiro momento, a Suprema Corte avalizou
e a igreja abençoou. Quem, no Paraguai, está pedindo ingerência externa para manter sua democracia?
Merval Pereira
Democracia representativa
Merval Pereira
26.06.2012 13h21m
O que está sendo colocada em xeque no episódio do impeachment do Presidente do Paraguai é
a democracia representativa. Quando se questiona a
capacidade do Congresso paraguaio de promover a
deposição de um presidente de acordo com as normas
constitucionais alegando que houve “ruptura democrática”, está-se na verdade colocando em questionamento
o próprio sistema eleitoral.
Por que a Unasul não questiona as manobras que
os governos da Venezuela, Bolívia, Equador, Argentina
vêm fazendo permanentemente para, utilizando-se dos
mecanismos democráticos, moldarem um Congresso
e um Judiciário à sua feição?
Assim como definir que não houve o cumprimento
do devido processo legal na deposição de Lugo é uma
questão de interpretação, da mesma maneira considerar que na Venezuela há “democracia demais” é uma
questão de simpatia pessoal.
Até o momento a Venezuela não foi aceita no
Mercosul justamente devido à cláusula democrática,
e o processo vem demorando por que há muitas desconfianças de que o que existe naquele país não é
exatamente uma democracia.
O Congresso paraguaio é o último bastião contra
a aprovação da Venezuela, e por isso é acusado de
ser dominado por oligarquias direitistas que deram um
“golpe parlamentar” em Lugo.
Mas e as oligarquias, direitistas, e os capitalistas
selvagens que foram cooptados pelos governos “bolivarianos” em todos esses países, inclusive no Brasil,
esses estão autorizados a continuar atuando como
sempre atuaram, e com as bênçãos dos governos
populares a que servem.
Para “desencorajar ações do gênero” no continente, os membros da Unasul sentem-se no direito
de dar lições de democracia a um de seus membros.
O importante a avaliar é que o Congresso paraguaio obedeceu às regras constitucionais. O próprio
advogado de Lugo admitiu que tudo correu dentro da
lei, e a Suprema Corte recusou liminarmente a reclamação de que Lugo não tivera tempo para se defender.
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É muita pretensão de outros países quererem
interpretar as circunstâncias históricas locais e decidir
se houve ou não um rito democrático.
Ninguém tem informações seguras para compreender o que estava em curso no Paraguai para que
o Presidente ficasse tão isolado, a ponto de ter tão
poucos votos de apoio e menos ainda apoio popular.
Não houve imposição de um grupo político, houve
um consenso no Congresso. Daí a dizer que o Congresso está dominado pelas oligarquias e que Lugo foi
derrubado por que estava trabalhando com os sem-terra de lá, aí já se discute a qualidade da democracia
paraguaia, o que não é função de nenhum organismo
internacional.
O fato é que não houve nenhum ruptura da ordem democrática, razão alegada pelo Mercosul para
suspender o Paraguai. O país está em ordem, não há
tanques nas ruas, não há manifestações populares,
os Poderes todos funcionam normalmente, não há
censura à imprensa.
No Brasil, diferentemente de outros países da
região, não houve fechamento do Congresso ou mudanças no Judiciário, nem recurso a novas eleições
para que uma maioria se formasse, o que torna questionável o nível democrático em vigor.
A maioria no Congresso brasileiro, desde o mensalão de 2005, é formada à base de troca de favores,
inclusive dinheiro público e cargos, não para aprovar
algum programa de governo, mas uma “maioria defensiva” para evitar episódios como o ocorrido no Paraguai,
que quase atingiu Lula no auge da crise do mensalão.
É uma maneira de neutralizar o Congresso. Nesse
caso, não faz mal que as oligarquias façam parte da
chamada base aliada e continuem governando, desde
que garantam a proteção necessária.
Nem que os “companheiros” estejam, envolvidos
em mal-feitos diversos: os líderes populares que estão
prontos a sair às ruas, mobilizando as massas para
acusar uma “ruptura democrática” são os mesmos que
se utilizam dos mesmos instrumentos para defender
seus oligarcas de estimação.
Não é à toa que em todos esses países da órbita “bolivariana”, inclusive o Brasil, mais e mais defensores da “democracia direta” surjam, justamente
para desacreditar o Congresso como instrumento de
representação popular.
O Brasil tem mais interesses no Paraguai do que
todos os demais países da América do Sul, e deveria,
isto sim, estar liderando a Unasul, e não sendo liderado, para defender os nossos interesses na região.
Mas a diplomacia brasileira está se acostumando a seguir, não a liderar. Quando a Bolívia invadiu as
instalações da Petrobrás, o Brasil também não reagiu.
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O Itamaraty tinha informações há muito tempo de
que os brasilguaios estavam sendo maltratados pelo
governo paraguaio, que os estava expondo à violência
dos sem-terra paraguaios, e não usou os muitos interesses econômicos para pressionar o governo Lugo a
defender o setor agropecuário brasileiro.
Há entre 350 e 400 mil brasileiros no Paraguai,
que produzem na agricultura a ponto de terem tornado
o Paraguai no 4º exportador de soja do mundo, cuja
produção é exportada através de portos brasileiros.
Esses agricultores são também grandes consumidores de insumos brasileiros como sementes, defensivos agrícolas e maquinário.
Além da questão agrícola, o Brasil depende de
Itaipu para o fornecimento de cerca de 20% da energia que consome, e qualquer problema nessa geração
provocaria um desastre econômico.
Mas o país já havia se submetido a uma chantagem do governo paraguaio, que rasgou o contrato
existente e conseguiu um aumento do pagamento da
energia produzida por Itaipu.
O governo brasileiro está colocando os interesses
políticos de um grupo da região à frente dos interesses
econômicos do país.
A reação contrária da Unasul ao que aconteceu
no Paraguai é, na verdade, mais um movimento político dos chamados países “bolivarianos” do que uma
reação em defesa da democracia, que continua em
pleno vigor no Paraguai.
O governo brasileiro, mais uma vez, está a reboque de uma ação política de Chavez, assim como no
caso de Honduras no ano passado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Agradeço à Senadora Ana Amélia e a parabenizo
pelo pronunciamento que acabou de realizar.
Convido o Senador Cyro Miranda, em permuta
com o Senador Paulo Bauer, para fazer uso da palavra, dispondo do tempo regulamentar.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente Paulo Davim, Srªs e Srs. Senadores, TV Senado, Rádio
Senado, praticamente todos os jornais e revistas de
grande circulação deram como manchete a forma
como o ex-Presidente Lula se juntou ao Deputado
Paulo Maluf para apoiar a candidatura do ex-Ministro
Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo. Ao que
tudo indica, nem sequer consultou o próprio PT e agiu
por conta própria.
Não é que eu queira ser paladino da ética, porque todos nós que militamos a política sabemos da
importância das alianças e dos minutos no rádio e na
televisão. Mas não creio que exageraria em recomendar
ao ex-Presidente Lula que se aconselhasse um pouco
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com a Presidente Dilma sobre a postura de um chefe de Estado. E vejam que não busco como exemplo,
embora pudesse, o ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso, porque minha intenção nesta tribuna não é
de confrontar ideologias e propostas; o objeto desta
intervenção é outro, é o de natureza ética dos limites
da razoabilidade.
É evidente que estamos no cenário político onde
alianças se fazem e se desfazem, em razão de conquista do poder por meio do voto, valor soberano da
democracia e da República. Mas vejo como temerária
a postura do ex-Presidente Lula, que não me parece
muito afeto a limites. Há um tom de soberba, de dono da
verdade em muitas das suas ações e das intervenções
feitas pelo ex-Presidente desde que deixou o Planalto.
Ninguém pode deixar de reconhecer o percurso
do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, que, decerto, é
exemplo de superação para milhares de brasileiros.
Ninguém pode ignorar tampouco a popularidade atingida pelo ex-Presidente Lula no Brasil e a projeção
obtida no exterior. Mas nada disso o credencia a agir
como se tivesse o cetro do poder permanente, acima
da própria República.
O Presidente Lula não deve se enganar e deixar-se levar pela ideia de que é uma espécie de timoneiro-mor a quem todos seguem de olhos vendados. Seria
um ledo engano! Por quê? Porque bastam cinco ou
dez minutos de conversa nas ruas e nas esquinas
para ver como as pessoas começam a questionar o
comportamento do ex-Presidente. Lula dá mostras de
que o poder subiu-lhe a cabeça.
Mal consegue esconder como se sente grandioso
por ter elegido a sua sucessora e por considerar que
derrotaria qualquer adversário em potencial. Continua
presidente, sem ser presidente. Sente-se como um rei!
Até mesmo a doença, que, para a maioria das
pessoas, costuma ser um momento de profunda reflexão sobre a própria existência e fragilidade humana,
para Lula, lamentavelmente, parece ter reacendido
ódios e mágoas.
Com certeza, o ex-Presidente não parece ter colhido a lição da humildade que nos ensinou, ao longo
dos anos, o seu Vice, o saudoso José Alencar.
Não ousaria retirar do ex-Presidente Lula o legítimo direito de errar, porque todos nós erramos. Mas
creio que ele passou da hora de parar e verificar que
as intervenções como a do nebuloso encontro com o
Ministro Gilmar Mendes prestam um grande desserviço à Nação. Foi, sem qualquer dúvida, um desses
arroubos de poder, à moda Hugo Chaves. Uma atitude
que revela um amor velado pelo caudilho e pela manipulação a qualquer preço dos Poderes da República.
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Lula parece de tal sorte inebriado pela figura de
um redentor da Pátria que chegou mesmo a declarar
que não permitiria que outro tucano chegasse à Presidência.
Ora, Sr. Presidente, na democracia quem decide
os destinos da Nação são as urnas, a vontade soberana do povo brasileiro de escolher os governantes.
Quando Lula fala um disparate desses é como
se dissesse que os cidadãos brasileiros não passam
de uma massa de manobras. Talvez por isso acredite
que a forma como se aliou a Paulo Maluf não lhe vá
custar absolutamente nada.
A coerência de Lula é o próprio Lula. Mas quem
acompanha sua trajetória começa a perceber que, por
trás dessa liderança inconteste, há um ego excessivamente grande, enorme. A cada dia, o ex-Presidente
reforça uma imagem de arrogância e soberba, começa
a mostrar uma personalidade intransigente, de pouca
ponderação. Fica claro agora. Não foi por acaso que
Lula disse: “se Jesus Cristo viesse para cá, e Judas
tivesse a votação em um partido qualquer, Jesus teria
de chamar Judas para fazer coalizão”. Ora, Srªs e Srs.
Senadores, Jesus faria como Lula fez.
Não foi por acaso, tampouco, que Lula recomendou aos Ministros de Dilma Rousseff que, eventualmente, viessem a ter os nomes envolvidos em casos
de corrupção que resistissem, resistissem sempre. E
disse: “o político tem que ter casco duro, porque, se
cada político tremer a cada vez que alguém disser uma
coisa errada dele, e ele não enfrentar a briga para provar que está certo, as pessoas vão saindo mesmo”.
Se o ex-Presidente Lula continuar nesse ritmo,
logo, logo vai se transformar em uma figura isolada,
caracterizada pela falta de bom-senso e oportunidade
e pelas fanfarronices e episódios nebulosos em que
se envolve.
Certa está a Deputada Erundina: “Lula passou
dos limites”.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Obrigado, Senador Cyro Miranda.
Quero registrar a presença, nas galerias, dos
alunos do Centro de Ensino Fundamental de Planaltina, que estão aqui prestigiando o nosso Senado com
suas presenças.
Passo a palavra ao próximo orador inscrito, o Senador Paulo Bauer, que disporá do tempo regularmentar.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, saúdo a todos com meu cordial boa-tarde; também aos
alunos que participam desta sessão nas galerias do
plenário, minha saudação.
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É importante que estudantes conheçam atividades do Congresso Nacional, atividades do Senado,
porque é na oportunidade da frequência à escola que
se adquire conhecimentos e se forma o conceito a
respeito da cidadania. É um prazer tê-los todos aqui.
Sr. Presidente, como membro da Comissão de
Relações Exteriores desta Casa e também como integrante do Parlasul, quero aqui, nesta oportunidade,
manifestar-me a respeito da questão político institucional que está vivenciando o país vizinho, o Paraguai.
Na data de ontem, em Santa Catarina, no meu
Estado, dei várias entrevistas a respeito deste assunto, uma vez que a imprensa catarinense desejava conhecer a minha impressão pessoal a respeito deste
episódio que resultou no afastamento do Presidente
Fernando Lugo do cargo de presidente daquele país
e, consequentemente, a posse do seu vice-presidente,
que já foi reconhecido por várias instituições, por vários
organismos internacionais como o presidente de fato
e de direito do Paraguai.
Na verdade, Sr. Presidente, eu tenho lido pela
imprensa, tenho tomado ciência de algumas opiniões
que são divergentes em relação à opinião que eu mesmo tenho com relação a esse assunto.
Muitas opiniões dão conta de que o processo político e institucional que se desenvolveu no país vizinho
está merecendo críticas porque foi um processo sumário, porque foi um processo que muitos até chamam
de golpe processual, porque foi um processo em que
não deu um amplo direito de defesa ao ex-presidente,
porque foi um processo de medição de força política
entre oposição e situação.
Eu, pessoalmente, tenho uma opinião diferente.
Considero que o processo que está hoje já consolidado
no Paraguai foi resultado de um processo democrático,
dentro das regras que estão em vigor naquele país.
O Paraguai, como todos sabemos, é um país que
vivenciou nessas últimas décadas várias circunstâncias, vários episódios do ponto de vista institucional
e democrático, alguns no sentido do avanço e outros
no sentido do retrocesso político. E por isso mesmo
nós constatamos que aquele país ainda vive uma fase
de fragilidades democráticas, sem dúvida nenhuma.
Sabemos que a Constituição da República Paraguaia foi escrita depois do período de governo do
Presidente Stroessner e, por isso, para muitos, ela é
considerada uma Constituição um tanto quanto impositiva, não tão ampla e aberta como é a Constituição
brasileira. Não é uma Constituição que concede e
prevê tantos e tão amplos direitos, como é o caso da
Constituição brasileira.
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Mas, sem dúvida nenhuma, é a Constituição do
Paraguai e, como tal, serve aos paraguaios e, como tal,
orienta as ações políticas e institucionais daquele país.
Não nos cabe, e nem pode caber ao Brasil, o
direito de questionar a legislação paraguaia. Não nos
cabe e não podemos aqui julgar o poder do Congresso paraguaio. Se o fizermos, estaríamos questionando
o nosso próprio poder como Congresso, como Casa
Parlamentar do Brasil. Afinal de contas, é no Congresso, é nas Casas Parlamentares que se manifesta a
vontade do povo, de um país, não somente no período em que o povo escolhe seus representantes, mas,
também durante o exercício do mandato, porque ao
parlamentar é dada a possibilidade, a oportunidade,
de conhecer permanentemente a manifestação da
população, a manifestação da nação em relação aos
interesses do país.
E se lá no Paraguai nós vimos um presidente
ser afastado por uma decisão política, congressual,
resultante de um processo de impeachment previsto
na Constituição do país, é óbvio que os parlamentares
paraguaios assim procederam porque estavam ouvindo
a opinião da sociedade, a opinião do povo daquele país.
E, pelas informações que temos, o povo do Paraguai não se encontrava bem atendido e bem comandado, pelo Presidente Fernando Lugo, que fez sua campanha eleitoral baseada em propostas, em ideias, em
promessas, que, ao final, não conseguiu implementar
e cumprir. E, por mais que se possa querer encontrar
justificativas para algum equívoco na decisão tomada
pelo Congresso daquele país, na verdade, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é preciso observar que muitos
foram os equívocos na gestão daquele presidente.
Mais de vinte vezes o Congresso daquele país
tentou implantar processos de análise através de impeachment para o afastamento do presidente, e, nesses mais de três anos de sua gestão, muitos foram os
conflitos no interior do país, principalmente com relação
às questões agrárias.
Eu mesmo, na tribuna deste Senado, falei em outra oportunidade acerca da vida e das dificuldades dos
brasiguaios que lá produzem, que lá plantam, que contribuem com o desenvolvimento do país e que estavam
vivendo momentos de tensão por conta do movimento
de forças, de militâncias organizadas por movimentos
dos sem-terra, que, ao contrário desses que temos no
Brasil e que eram mais vigorosos há poucos tempos,
Senador Casildo Maldaner, lá impunham armas e intimidavam proprietários e produtores, sem que o governo estabelecesse regras e impusesse a ordem no
país. Brasileiros, que, naquele país, trabalham, estavam vivendo momentos de tensão, de preocupação, e
nós, brasileiros, compartilhávamos dessa preocupação.
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O Paraguai é um país importante para o Brasil, é
como o nosso irmão, o irmão mais novo, o irmão que
precisa de assistência, o irmão que precisa de apoio,
o irmão que nos atende e que nos ajuda muitas vezes, também é preciso dizer. O oeste catarinense, por
exemplo, utiliza muito da produção agrícola paraguaia,
principalmente do milho, para sustentar a nossa atividade agropecuária, a nossa atividade da suinocultura,
da avicultura, como também, no Estado do Paraná, por
exemplo, há uma demanda muito grande de produtos
paraguaios, principalmente a soja, pelo porto de Paranaguá, como nós, do Brasil inteiro, dependemos do
funcionamento regular da usina de Itaipu, que fornece
20% da energia de que o Brasil precisa.
Por isso mesmo, entendo, pessoalmente – e quero
aqui externar minha opinião –, que a questão paraguaia
deve ser resolvida, do ponto de vista institucional e político, pelos paraguaios. Não nos cabe opinar, não nos
cabe questionar, não nos cabe aplaudir, não nos cabe
nada; cabe-nos apenas procurar, no limite das nossas forças e da competência da diplomacia brasileira,
manter a boa relação com aquele país para preservar
estes interesses: a vida dos brasileiros que lá vivem,
a vida dos paraguaios que para cá vêm, os negócios
bilaterais que temos, e, com certeza, assim construiremos a continuidade de uma boa relação comercial,
institucional, política e até cultural.
Ouço, com prazer, o aparte que me pede o Senador Casildo Maldaner, pedindo ao Presidente a benevolência de mais um minuto para tanto.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Serei breve, Sr. Presidente. Caro Senador Paulo Bauer,
a preocupação de V. Exª é, sem dúvida alguma, estribada dentro de uma precaução. Eu diria que penso
em aderir a um pensamento nessa linha porque acredito que, na questão econômica, não é interessante
o Brasil se envolver numa decisão que o Congresso
Nacional teve, por sua independência, resolver e segundo a própria Constituição, segundo o Regimento do
Congresso paraguaio. Dois senadores e um deputado
federal estão aqui no Brasil e conversaram, hoje, com
vários Srs. Senadores e Srs. Deputados e ainda vão
procurar se reunir, logo mais à tarde, com parlamentares do Mercosul, para expor a situação. Também estão
formulando um convite para que uma comissão daqui
vá até o Congresso paraguaio. Eles querem expor o
é que vem ocorrendo. Como é que eles fizeram? Seguiram estritamente o que prevê o próprio Regimento Interno do Congresso paraguaio, até porque havia
estímulos, por parte do Presidente do Paraguai, Lugo,
e a motivação de alguns governadores para que as
forças cercassem o Congresso paraguaio e, inclusive, o fechassem, até à força, havia condições nesse
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sentido. Eles dizem que nós cumprimos o nosso ritual
e o nosso rito...
(Interrupção do som.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
...prevê a própria Constituição. E, ainda mais, no campo
econômico, não é interessante para o Brasil nem para
o Paraguai. Nós exportamos muito mais do que adquirimos do Paraguai. Como disse muito bem V. Exª, há
a questão de Itaipu, há a questão de parcerias e há a
questão de milhares e milhares de brasileiros que lá
residem, que têm filhos e netos e estão lá situados,
produzindo, principalmente no agronegócio. Usam,
inclusive, os portos do Brasil para exportarem. Então,
há uma situação no campo econômico. A precaução
do Governo brasileiro é fundamental neste momento,
para não se precipitar. Eu sei há governos da América
do Sul, talvez, com medo ou com algum receio de que
os congressos de alguns países possam imitar o Paraguai. Não há preocupação em relação a isso. Não há
problema em relação a isso. Eu acho que o Governo
brasileiro tem que ter cautela, analisar com cuidado,
discutir. O Paraguai é sócio disso. É dissenso neste momento, mas acho que a participação dele no Mercosul,
ele que ajudou a fundar o Mercosul, mesmo que seja
não consenso, mas um dissenso, é democrático também esse dissenso, no Mercosul. Por que não permitir
que use a palavra e participe, eu defendo essa tese
de que participe, procurando expor o seu lado, para
que se faça a análise? Eu acho que esse é o caminho
mais correto. Finalmente, quero cumprimentar V. Exª
pelo tema que levanta.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Agradeço a V. Exª e quero acrescentar ainda, Sr. Presidente,
que não podemos questionar a forma de exercício da
democracia no Paraguai, assim como não se questiona a decisão, por exemplo, no governo da Venezuela,
recente, de fechar empresas e organismos de comunicação, de imprensa. Isso foi feito lá, naquele País,
e muita gente que hoje critica o Paraguai pela prática
do impeachment e pelo afastamento do Presidente
como um ato antidemocrático achou que o ato do Hugo
Chávez na Venezuela foi democrático ao fechar um
organismo de imprensa. Quer dizer, não há coerência
quando alguém se posiciona de forma tão antagônica.
Por isso, eu considero: é melhor deixarmos os
problemas do Irã no Irã, os problemas da Venezuela
na Venezuela, os problemas do Paraguai no Paraguai,
porque já temos problema que chega para resolver no
Brasil, e muitos. Nós temos problemas no Brasil que
nos ocupariam o tempo todo. Então, vamos cuidar deles
antes de emitir opinião ou de querer fazer julgamento
a respeito das ações e das decisões de nossos vizi-
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nhos, de países irmãos, como é o caso do Paraguai,
que queremos que se encaminhe para o progresso,
para o desenvolvimento e para a normalidade constitucional e institucional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Obrigado, Senador Paulo Bauer pelo brilhante
pronunciamento e pela reflexão a que nos levou a todos, na tarde de hoje.
Passo a palavra ao Senador Sérgio Souza, pela
ausência dos Senadores Pedro Simon, Anibal Diniz,
Eunício Oliveira e Eduardo Braga.
Portanto, o próximo inscrito na lista de oradores
é o Senador Sérgio Souza, que disporá do tempo regulamentar.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
A questão que me traz à tribuna do Senado Federal na tarde de hoje, Sr. Presidente, é a mesma que
trouxe neste instante o Senador Paulo Bauer. Inclusive,
Senador, somos ambos membros da mesma Comissão, que é uma comissão externa formada pelo Senado
Federal para irmos ao Congresso paraguaio, Senador
Casildo Maldaner – o Senado brasileiro já tem uma comissão nesse sentido, criada em março desde ano –,
para irmos ao Congresso paraguaio, conversar com o
Congresso, com o Senado paraguaio sobre assuntos
de interesse de nossos irmãos brasileiros e de seus
descendentes que vivem naquele país.
Venho à tribuna hoje como Senador do Estado do
Paraná, eu que estou aqui há mais de um ano substituindo a nossa Senadora, hoje Chefe da Casa Civil
Gleisi Hoffmann, que tem um carinho e uma atenção
especial ao povo paraguaio, inclusive aos brasileiros
que lá vivem e seus descendentes. O Paraná tem a
maior fronteira com o Paraguai e a fronteira mais populosa deste País, que é a fronteira oeste do Estado do
Paraná. Não é só isso. O Paraná tem na divisa com o
Paraguai uma empresa que é do Brasil e do Paraguai,
que é a Itaipu Binacional, a segunda maior hidrelétrica
do mundo, que gera dividendos para aquele país como
royalties, como geração dos impostos paraguaios e
também naquilo que o Brasil compra de sua energia.
O Brasil atendeu recentemente a um apelo daquele país e este Senado votou o aumento do pagamento dos valores da energia elétrica excedente daquele
país comprada pelo governo brasileiro. Li na imprensa
nacional, hoje pela manhã, que o novo diretor-geral
da Itaipu paraguaia havia se manifestado sobre essa
questão. Entendi, fiz uma leitura muito clara de que a
posição é que este novo presidente vai incentivar a
industrialização daquele país para que haja um maior
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consumo dessa energia. Mas, em momento algum se
falou em não vender a energia para o Brasil. Porque,
se não vender para o Brasil, vão vender para quem?
Não tem linhas de transmissão para outro país. A usina
hidrelétrica está na metade do Brasil e não na divisa
com outro país. Para vender para outro país, teremos
que construir outras linhas e isso pode demorar anos,
e se não consumir a energia elétrica ela se perderá na
ponta, porque é uma tensão que tem que ser vendida,
porque não se tem o que fazer com a energia elétrica.
Não quero entrar na questão propriamente de
mérito, que entendo ser uma questão de Estado. Reconheço que o Presidente que hoje lá está é legítimo,
porque foi eleito como vice-presidente e o processo de
impeachment aparentemente também foi legítimo. A
suprema corte paraguaia já disse que foi nos termos
da sua Constituição. Agora, a sua Constituição está ultrapassada? A sua Constituição não garante o Estado
democrático de direito, a ampla defesa e o contraditório
da forma necessária? É uma questão de legislação do
Paraguai. Não vou entrar nesse mérito. Para isso, temos
um departamento específico do Governo Federal, que
é o Itamaraty, que está bem tratando desse assunto.
E o Brasil não emitiu nenhuma nota ou comunicado
oficial impondo sanções ao Paraguai. O Brasil está
sendo um dos mais cautelosos, para não se precipitar.
O que se tem é a notícia de que vai a Unasul, o mais
rapidamente possível, se reunir para tratar do assunto.
O que me traz à tribuna, Sr. Presidente Paulo
Davim, na tarde de hoje é a minha preocupação com
a economia do Paraguai, dos brasileiros que lá vivem
e de seus descendentes paraguaios e uma possível
instabilidade econômica que possa vir.
Cheguei, há pouco, de uma reunião da Frente
Parlamentar Agropecuária, a que também estiveram
presentes o Senador Casildo Maldaner e outros, onde
ouvimos dois Senadores do Paraguai, também representantes do setor agrícola daquele país e brasileiros
lá naturalizados que manifestavam essa preocupação.
E essa preocupação com a relação entre o Brasil e o
Paraguai no que diz respeito à imigração brasileira para
aquele país é uma preocupação do Senado Federal, a
ponto, Senador Casildo, de nós termos formado uma
comissão, no começo deste ano, para ir lá tratar das
questões que dizem respeito à segurança dos nossos
irmãos que estão lá, quanto à garantia da propriedade
e também ao seu direito de imigração ou de regularização da imigração naquele país.
Mas, hoje, a segurança econômica é o que me
traz à tribuna. Vejam, senhoras, senhores, caros telespectadores e ouvintes da Rádio Senado, que a notícia
de que o Paraguai será banido do Mercosul importa,
necessariamente, uma taxação em tudo aquilo que
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se leva ao Paraguai e aquilo que vem do Paraguai
para o Brasil ou para qualquer Estado sul-americano,
para qualquer país do Mercosul, que vem com taxas
diferentes.
Aquele cidadão que produz naquele país... Vejam só: hoje, a produção agropecuária no Paraguai,
qualquer coisa em torno de 70% ou 80% dela, é feita
por brasileiros ou seus descendentes que lá moram.
Sessenta por cento de todas as exportações paraguaias são de grãos, que vêm desses 70%, 80% da
produção agropecuária produzida por brasileiros ou
seus descendentes, cujos insumos para produzir passam pelo Brasil ou vão do Brasil para lá. Como esse
produtor rural vai ter a segurança? Porque o empresário brasileiro não está mais querendo vender, neste
momento, para o Paraguai, porque ele não tem essa
segurança econômica – podemos até mesmo dizer jurídica –, pois estamos vivendo este momento de instabilidade. Como o empresário paraguaio vai vender para
o Brasil ou para os países da Unasul? Há um momento
de instabilidade. E essa é a preocupação que me traz
à tribuna desta Casa no dia de hoje.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
V. Exª me permite um aparte, Senador Sérgio Souza?
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Só
para concluir o raciocínio e, com muito prazer, concedo-lhe um aparte, Senador Casildo.
Falei, recentemente, agora há pouco, questão de
uma hora e meia, com a Ministra-Chefe da Casa Civil
Gleisi Hoffmann. Não é ela quem está conduzindo esse
processo, porque nem é da Pasta dela. A Pasta é o
Itamaraty, mas ela me disse, com muita tranquilidade,
que o Brasil e ela, como Ministra-Chefe da Casa Civil,
como parte deste Governo, vão adotar todas as medidas necessárias para que não haja uma instabilidade
econômica ao Paraguai, aos países da Unasul ou ao
Brasil, porque é imperioso nós percebermos que há
essa possibilidade. Então, quero crer, Senador Casildo, que tudo pode ficar no campo da diplomacia e no
campo do mérito, se foi justo ou não, se o tempo foi
necessário ou não para esse impeachment.
Com muito prazer, concedo um aparte a V. Exª,
Senador Casildo Maldaner, representante à altura do
seu Estado, Santa Catarina.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Sem dúvida alguma, Senador Sérgio Souza, a preocupação é de ambos os lados. E V. Exª diz bem: no
campo econômico, temos que ter cuidado. Hoje, naquela reunião em que V. Exª esteve e de que também
participamos da frente agropecuária, onde havia alguns
produtores do Paraguai, dois senadores e um deputado Federal, trazendo essa preocupação, fazendo
uma exposição do que vem ocorrendo lá e convidando
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também a Comissão, de que V. Exª participa inclusive,
para visitar aquele congresso nacional e para sentir de
perto, isso nos faz ver que precisamos ter cuidado e
precaução. Veja bem o que poderia ocasionar entre nós
e eles a insegurança econômica. Hoje, naquela reunião,
alguns parlamentares daqui disseram que, para nós,
brasileiros, a Argentina até está oferecendo algumas
instabilidades, no campo econômico, maiores do que
as no campo político com o Paraguai. Nós temos vários
problemas com a Argentina, mas, no campo político,
não há nada de extraordinário; mas está havendo problemas econômicos. Nós não podemos entrar nessa
de termos problemas com o Paraguai, em absoluto,
até porque, no campo interno, o próprio ex-presidente
Lugo reuniu os seus ex-ministros e, reconhecendo a
decisão do Congresso Nacional do Paraguai, inclusive
a decisão do próprio Poder Judiciário de lá, montou um
governo paralelo. Ele, com seus ex-ministros, resolveu:
“Nós vamos fiscalizar o governo, o Vice-Presidente
que assumiu a Presidência do Paraguai. Nós vamos
montar um governo paralelo e vamos fiscalizar”. É um
direito, sendo oposição agora, fiscalizar. Quer dizer,
o próprio ex-presidente, com seus ex-ministros, reconhece que houve um ato, segundo os princípios, legítimo, de acordo com a legislação do Paraguai. Então,
na minha concepção, caldo de galinha e cautela ou
cautela e caldo de galinha...
(Interrupção do som.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
... não fazem mal a ninguém. (Fora do microfone.) O
contato de V. Exª com a Chefe da Casa Civil, a Ministra
Gleisi Hoffmann, tranquiliza também. Isso é importante. Oxalá que o Itamaraty leve com cautela, leve com
precaução esse caso, para não afetar as relações econômicas entre os dois países e para que a situação,
no campo político, se normalize.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Muito obrigado, Senador Casildo.
Sr. Presidente, mais um minuto para concluir.
Gostaria de dizer, Senador Casildo, que V. Exª
tem razão. Assiste razão a V. Exª no que diz respeito à
Argentina. A Argentina, por exemplo, não está cumprindo as normas do Mercosul, porque deu um embargo
ao suíno brasileiro, o que está criando uma crise na
suinocultura brasileira. Vai haver, inclusive, no próximo
dia 12, uma marcha aqui em Brasília dos suinocultores. Devo ir, ainda hoje, ao Ministério da Fazenda com
o Senador Romero Jucá para tratar desse assunto.
E vou um pouco mais longe. Nós temos a responsabilidade de, neste momento, Sr. Presidente, promovermos as reuniões necessárias para tratar desse
assunto.
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Eu sou Coordenador Político da Frente Parlamentar Agropecuária e estive lá hoje recebendo esses Senadores. Quero dizer a V. Exªs e a todos aqueles que
nos ouvem que, na quinta-feira, estará aqui em Brasília outra comissão de seis Senadores da República
com mais uma dezena de pessoas que representam a
sociedade. Nós faremos uma reunião aqui no Senado
Federal para tratar desse assunto.
Essa comissão que criou o Senado Federal, uma
comissão externa para tratar desse assunto com o
Paraguai, estará reunida e está estendido o convite
a todos os demais Parlamentares do Senado Federal
para que estejam presentes, pois nós temos que ter a
responsabilidade de cuidar do nosso Brasil, cuidar do
nosso Mercosul e também dos nossos descendentes
que lá vivem.
Quase todos nós que estamos aqui no Senado
Federal ou somos de origem estrangeira ou somos descendentes desses que vieram de lá. Os que estão lá
no Paraguai hoje, os brasileiros que vivem lá são hoje
paraguaios. Eu ouvi um cidadão hoje, na frente parlamentar, dizer isto: “Eu estou lá há vinte anos. Ganhei
dinheiro no Paraguai, sim, mas todo meu dinheiro eu
investi lá. Hoje sou tão paraguaio ou mais paraguaio do
que muitos daqueles que vivem lá”. Então, nós temos,
sim, o compromisso de cuidar desses nossos irmãos.
E o Paraguai não é um país qualquer. É um país
importante para a América do Sul, é um país importante para a Unasul, é um país importante para o Paraná e para o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Davim. Bloco/PV –
RN) – Agradecemos ao Senador Sérgio Souza.
Convido o Senador Casildo Maldaner a fazer
uso da tribuna, como orador inscrito. S. Exª disporá
do tempo regulamentar.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente e nobres colegas, muito já
se falou sobre os resultados da Rio+20. Na verdade,
ontem, vários colegas discorreram desta tribuna, falaram, discutiram, fizeram uma análise do que foi a
Rio+20, comparando com o que foi a Rio 92, qual foi
o termômetro e assim por diante.
Confesso que estive lá, na terça e na quarta-feira,
e, como dever de ofício, também não poderia deixar
de trazer algumas impressões que tirei de lá. E é em
razão disso que venho à tribuna.
Essa Rio+20 é uma Conferência da ONU sobre o
desenvolvimento sustentável; o tema central é a preocupação com a sustentabilidade no mundo.
Não foram poucos os críticos que reclamaram da
ausência de compromissos e acordos mais efetivos,
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especialmente as grandes nações, principalmente em
relação a isso. Podemos até considerar que os tratados
assinados ficaram aquém de seu potencial e do desejo maior de determinados grupos. Mas não é correto
renegar o importante legado que a Rio+20, a exemplo
da Eco-92, deixa para o País e para o mundo, a grande
lição de que, além de governos e empresas, é preciso
que todos façamos o nosso dever de casa. Aí é que
eu quero apertar mais o dedo na ferida – que todos
façamos o dever de casa. E tenho me preocupado em
relação a isso e senti. Não adianta só ficar assinando
tratados, papel, vai daqui, vai de lá, assina aqui, bota
o dedão ali e, depois – como se diz na gíria –, as coisas, na prática, não acontecem. Acho que, se cada
um fizer seu dever de casa, a coisa vai. Em relação a
isso, acho que avançamos.
Temos bons motivos para crer que estamos nesse
caminho. É notável a consciência da população. Refiro-me, obviamente, ao Brasil, pois não tenho condições de
avaliar, com propriedade, como esse processo ocorre
em outros países. Apesar de acreditar que, com poucas exceções, a lógica se repete.
A reciclagem, por exemplo, já entrou na vida do
cidadão comum e ainda deve ser expandida. Desde
a coleta seletiva até o uso de lixo orgânico para compostagem, o brasileiro tem procurado dar destinação
útil aos dejetos que produz, criando até uma nova cadeia produtiva.
Nesse ponto, vale citar os números fornecidos
pela Associação Brasileira do Alumínio. Em 2010, o
Brasil reciclou 439 mil toneladas desse metal. A relação
entre esse volume e o consumo do México de alumínio
indica um percentual de reciclagem de 33,8%, que é
superior a média mundial de 27%.
Pelo décimo ano consecutivo, o País lidera a reciclagem de latas de alumínio para bebidas, entre os
países em que a atividade não é obrigatória por lei –
como no Japão, que em 2010 reciclou 92,6% de latas;
a Argentina 91,1%, e Estados Unidos 58,1% – e entre
países europeus, cuja legislação sobre reciclagem de
materiais é bastante rígida, e apresentaram um índice
médio de 64,3% (dados de 2009), Senador Paulo Davim.
Em outras palavras: temos consciência voluntária da necessidade de reciclagem, mas ainda há um
longo caminho a percorrer.
Outro exemplo notável está no avanço da pesquisa para utilização de energias menos poluentes e
renováveis. Refiro-me à energia eólica, solar, às pequenas centrais hidrelétricas, à utilização do gás metano
das agroindústrias, para geração de energia elétrica,
e ao desenvolvimento de biocombustíveis. Durante a
Rio+20, tivemos, inclusive, a ocasião de participar do
primeiro voo, no Brasil, com uma aeronave abastecida
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com bioquerosene, de Congonhas a Santos Dumont,
além dos ônibus que já circulam em algumas capitais
do país com um percentual de 20% do biodiesel no
combustível comum. Eles já misturam 20% do biodiesel
no diesel natural, no diesel comum. E isso dá um efeito
extraordinário em relação à poluição. Tais iniciativas
que têm contado com a articulação da Ubrabio, União
Brasileira do Biocombustível, nos dão perspectivas de
crescimento e expansão animadoras.
E nesse voo inaugural, que veio de Montreal,
usaram 50% de bioquerosene. Hoje, nos aviões, é o
querosene, pois ele é fóssil, e o bioquerosene é de
origem vegetal. Então, é um negócio extraordinário
da atmosfera. E informam que já existem voos, quase
regulares, por exemplo de Hamburgo para Frankfurt,
que a Lufthansa já vem realizando. Então, são experiências que trouxeram para o Brasil, para a Rio+20,
e que ajudam a fazer com que não só nos rios, não
só nas terras, não só aqui embaixo, mas também nos
ares, também nos oceanos se avance em relação a
isso e se crie uma cultura de preservação e se medite
em relação a essa matéria de conservação.
Não podemos deixar de falar dos avanços no
campo legislativo, mais especificamente acerca do
novo Código Florestal Brasileiro. A intensa discussão
do tema, que ainda ocorre nesta Casa, com Relatoria
do Senador Luiz Henrique da Silveira, aponta para o
caminho que temos buscado incessantemente: crescimento econômico com desenvolvimento sustentável.
Poucos países contarão com legislação tão moderna e adequada à sua realidade ambiental e geográfica, que permitirá nosso crescimento de longo prazo,
com preservação do meio ambiente.
Apesar de todas as conquistas e avanços, que
estão em pleno curso, ainda temos um longo percurso a
trilhar. Em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo,
do último domingo, Irina Bokova, Diretora-Geral da
Unesco; Lena Ek, Ministra do Meio Ambiente da Suécia;
e Hirofumi Hirano, Ministro da Educação, no Japão, nos
dão bons indicativos. Com muita propriedade, relatam
o exemplo do Japão como um interessante paradigma. Em 2011, atingido por um tsunami, praticamente
todos os estudantes do ensino fundamental e médio
da cidade de Kamaishi sobreviveram ao desastre, pois
tinham sido ensinados a reagir. Lá, a defesa contra catástrofes está na mente de crianças e adultos, é uma
habilidade, que lhes foi ensinada. Trata-se da formação
de comunidades resilientes, ou seja, preparadas para
prevenir e enfrentar as intempéries e, caso aconteça,
a se reconstruir.
A mesma lógica – essencial nas ações de defesa civil – ajusta-se com perfeição ao desenvolvimento sustentável. Apenas com educação, com a efetiva
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participação de todos, conseguiremos alcançar nossos
objetivos e metas.
Venho defendendo, nesta tribuna, repetidamente – correndo, inclusive, o risco de soar monocórdio
– a importância de mudarmos nossas políticas de
defesa civil, invertendo o eixo, com o foco não mais
na reconstrução, e, sim, na prevenção. A estratégia é
igualmente aplicável quando tratamos de desenvolvimento sustentável.
A bem da verdade, não é possível dissociar os
dois temas, que se intercomunicam e, ao fim, são um
só: a construção de um futuro melhor para as próximas gerações.
Trago isso, Sr Presidente, e nobres colegas, porque apesar de algumas reclamações, de alguns pensamentos de que não houve proveito, de que tratados
não saíram, de que assinaturas não se concretizaram,
acho que é questão de cultura, de avivar, de chamar
à responsabilidade de viver o momento, de começar
a refletir cada vez mais em relação à sustentabilidade
tem avançado.
Inclusive, nesta Comissão da Agricultura, do Meio
Ambiente, que aconteceu na Rio+20, com a participação de diversos parlamentares que lá acorreram, os
debates têm sido interessantes. Houve a participação
de diversos países do mundo. E essa afluência, esse
encaminhamento que está se dando agora ao Código
Florestal brasileiro, ainda hoje nesta Casa, quatro ministros comparecerem em audiência pública – a Ministra
do Meio Ambiente, o Ministro da Agricultura, o Ministro
dos Assuntos Fundiários – enfim, quatro ministros da
área compareceram nesta Casa para debater o tema
do Código Florestal.
O Código Florestal está avançando e dizem que
será um dos melhores do mundo, pelo menos vamos
ter critérios balizadores que vão oferecer segurança
jurídica, sustentabilidade, confiança, procurando preservar o meio, a produção. E isso dá confiança aos
que investem nisso, dá confiança aos que veem ao
Brasil, dá confiança aos que defendem a saúde, aos
que defendem a sustentabilidade e assim por diante.
Consorciado o Código Florestal, procurando urbanizá-lo até as nossas cidades, interligando com a defesa
civil para que se evite as catástrofes, vamos avançar.
E aí culminando, Sr. Presidente, mudando a cultura
para que nas escolas, nos colégios, desde os jardins
de infância, vá se incutindo essa questão da preservação, do aproveitamento, da reciclagem, das sociedades
resilientes, nós vamos avançar.
Então, trago esta análise, trago essas ponderações, Sr. Presidente, nobres colegas, em relação
a um tema que tem mexido com o mundo, e nós não
podemos parar. Todo dia tem que ser alguma coisa a
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mais. Precisamos começar a fazer o nosso dever de
casa, procurando dar sustentabilidade, procurando
compensar em lugares que podemos preservar, procurando organizar e para que todos possam conviver
em harmonia.
São essas considerações Sr. Presidente, nobres
colegas.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o Sr. Paulo Davim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Casildo Maldaner, pelo seu
pronunciamento!
Vamos, agora, para uma comunicação inadiável.
Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Senador Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, ainda sobre a temática da Rio+20, relatada há
pouco tempo pelo Senador Casildo Maldaner e por
vários outros oradores que me antecederam na tarde
de hoje e ontem, aqui, desta tribuna, também estive
presente na Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, compondo a comissão
de Senadores enviada pelo Senado da República para
acompanhar de perto esse evento.
Faço uma análise bastante positiva de tudo o que
vi e de tudo o que ouvi.
Testemunhei e ouvi relatos, palestras, painéis,
discussões e debates sobre cidades sustentáveis;
sobre resíduos sólidos e resíduos líquidos; sobre a
preocupação mundial, nas pesquisas, com os novos
combustíveis, combustíveis não fósseis, combustíveis
renováveis; sobre matriz energética. E vejo que, nos
dois itens, o Brasil está bem posicionado dentro do
contexto internacional: o Brasil dispõe de 85% de sua
energia oriunda de uma matriz limpa, enquanto que a
média na Europa é em torno de 14%.
Vejo que o Brasil desenvolve pesquisas importantes na área de combustível. A descoberta de combustíveis renováveis: o biocombustível. Houve debates
sobre recursos hídricos, e o Brasil, mas uma vez, se
apresenta muito bem, já que 12% da água doce do
Planeta passa por dentro do nosso território – temos
a grandiosa bacia do rio Amazonas.
Vejo, nas discussões de biodiversidade, o Brasil,
mais uma vez, se apresentando de forma pujante. Um
país que tem seis biomas, a maior biodiversidade do
mundo, e essa biodiversidade tem muito a contribuir
para a ciência e para a humanidade.
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Mas o importante disso tudo, dessa conferência,
foi a forma como esses temas e essa preocupação
passaram a ser capilarizados com a sociedade em
geral, com o povo brasileiro. Essa temática passou a
ser mais acessível a todo cidadão e a toda cidadã. Isso
fortalece a vigilância nossa sobre eventuais malefícios
que possam ocorrer ao meio ambiente.
Houve uma democratização deste tema. Em algumas épocas, este tema era circunscrito a um pequeno grupo de ambientalistas, que se costumava
denominar de “ecochatos”. Hoje, não. Hoje, esse tema
é discutido nas escolas, nos restaurantes, no trabalho,
nas esquinas.
Discutem-se temas importantes na construção
de uma política ambiental saudável. E o que a Rio+20
deixou como legado, a exemplo do que foi deixado
pela Eco 92, foi um olhar diferente, um novo olhar
sobre esse tema. Não é mais um tema circunscrito a
grupos de ambientalistas, pesquisadores, cientistas e
professores. Esse tema, agora, faz parte do cotidiano
do brasileiro, independente do nível socioeconômico-cultural de que ele faça parte.
Já existe, no inconsciente coletivo da Nação, a
preocupação na preservação do meio ambiente. E essa
preocupação está tomando forma, de maneira que a
gente possa construir em cima dela a sustentabilidade
tão buscada, tão perseguida e tão sonhada por todos
aqueles que têm um compromisso com o meio ambiente, sem arredar um só milímetro do compromisso
com o desenvolvimento do País e dos povos.
Eu devo confessar aos senhores que foi um encontro plural, absolutamente democrático, absolutamente diversificado, onde encontramos fórum para o
diálogo com a sociedade civil organizada, onde existiu
o fórum para o debate científico, onde existiu o fórum
para o debate político. Houve encontro de alta cúpula, de Presidentes e Primeiros-Ministros. Mas também
houve o encontro da Cúpula Mundial de Legisladores
– os Parlamentos do mundo inteiro estão pautando
suas ações pela Rio+20.
E, nesta reunião da Cúpula Mundial de Legisladores, vários pontos foram tirados como consenso.
E eu ressalto quatro pontos: o compromisso em uma
estrutura eficaz de monitoramento que favorece a
prestação de contas por parte dos governos no que
tange aos objetivos acordados na Rio+20; o engajamento pleno e efetivo de Ministérios da Fazenda, de
Finanças e de Economia; o fomento de debates e da
educação sobre o desenvolvimento sustentável, com
justiça social e respeito à diversidade cultural, conforme
a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, da Unesco; renovar
o compromisso político dos países com o desenvolvi-
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mento sustentável, levando em consideração as três
dimensões principais, o crescimento econômico, a
proteção ambiental e a justiça social.
E o outro ponto que achei relevante, extraído da
Cúpula Mundial de Legisladores, foi o compromisso
com a promoção e apoio a políticas públicas na erradicação da pobreza.
Então, eu vejo que este encontro foi, sem sombra de dúvida, um encontro que deixou uma marca,
que deixou uma consciência e um novo olhar sobre o
tema no Brasil e também para o mundo.
Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passo a palavra ao Senador Anibal Diniz, por
permuta com este Senador.
Senador Anibal Diniz com a palavra; em seguida,
se for necessário, V. Exª assume e eu usarei a palavra.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiesidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da
Rádio Senado e telespectadores da TV Senado, entre
os dias 13 e 22 deste mês de junho, com o nosso Estado do Acre atento aos debates, contribuindo com a
exposição de suas experiências de sustentabilidade,
assistimos a um evento que colocou o Brasil no centro
das atenções da questão ambiental no Planeta.
A cidade do Rio de Janeiro, que, 20 anos atrás,
havia sido palco da Conferência Eco-92, voltou a ficar
efervescente e a atrair milhares de pessoas de todos
os continentes e mais de uma centena de chefes de
Estado para debater quais seriam ou são as fórmulas
a serem adotadas na construção do desenvolvimento sustentável com vistas ao futuro do Planeta Terra.
A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, aconteceu movida
pelas mesmas questões e expectativas que moveram
a Conferência daquele longínquo ano de 1992, no que
diz respeito à sua envergadura e importância geopolítica, econômica, social e ambiental.
Agora, assim como na Eco-92, apesar das críticas, foram produzidos resultados satisfatórios, com a
previsão da realização a médio e longo prazo de ações
promissoras quanto ao equilíbrio social, econômico e
ambiental do mundo em que vivemos.
Como bem avaliou a Presidenta Dilma Rousseff,
que encerrou a Rio+20, orgulhosa de tê-la realizado,
seria muito pobre reduzir a Conferência apenas àquilo
que foi o documento final, duramente criticado. Além do
que o documento aponta como mudança de cultura e
dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a Rio+20
vai ter de ser julgada e avaliada pelo conjunto da energia, das mobilizações e dos debates que promoveu.
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Há de se lembrar que a Conferência Rio+20 ocorreu em um cenário de agravamento da degradação
ambiental do Planeta e de crise econômica e social
que atinge diversos países, inclusive aqueles que apresentavam uma solidez, que parecia torná-los imunes
a esses sobressaltos.
Mesmo em meio a tudo isso, a Conferência Rio+20
se pautou pela preocupação de apontar alternativas
ao atual modelo de produção, distribuição e consumo.
Além disso, como disse o Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, em seu artigo “Participação Social na Rio+20”,
a Conferência teria de reafirmar “o compromisso de
governos e da sociedade com os pilares do desenvolvimento sustentável”.
O Brasil teve uma oportunidade única, em seu
papel de anfitrião, de acolher as diversidades, de auxiliar na convergência de ideias e de propostas e de promover o diálogo. E assim foi feito. Como lhe competia,
o Brasil fez a sua parte. A Presidenta Dilma Rousseff,
eleita por unanimidade Presidenta da Conferência,
também cumpriu o seu papel como estadista que é,
ciente de que esse foi um momento que exigia e exige
quebra de paradigmas.
Aspectos como o atual cenário internacional de
crise econômica e social e o agravamento da degradação ambiental do Planeta tornam a mobilização ocorrida em torno da Rio+20 motivo de enaltecimento não
apenas pelo resultado que produziu, mas, sobretudo,
pela participação social e pelas consequências que
virão no longo prazo.
Há de se destacar aqui a participação da sociedade civil na Rio+20 e a pacificidade das manifestações durante as duas semanas da Conferência. Mesmo com todos os sobressaltos, o que se observou foi
uma festa democrática, com absoluta liberdade, em
que o Governo não ajudou apenas na organização e
mobilização, mas abriu as portas e foi para o diálogo.
Aos resultados da Conferência dos chefes de
Estado e de governos somam-se os diálogos e avanços da cúpula dos povos, do fórum das mulheres, da
participação de movimentos sociais e organizações
não governamentais.
Durante os três dias de discursos oficiais e de
reuniões de chefes de Estado, houve muitas divergências, mas, ao final, consensos históricos foram construídos com a adoção oficial do documento intitulado
O Futuro que queremos.
Sob esse aspecto, a Presidenta Dilma Rousseff
elogiou o trabalho dos diplomatas brasileiros, que conseguiram amarrar um consenso para que o documento
final da Conferência fosse aprovado. Um documento da
ONU é de costura muito difícil. Bastaria um país dos
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192 países integrantes da ONU se recusar a assinar,
e não haveria documento.
Como declarou a nossa Presidenta, o documento
aprovado ao final da Rio+20 não retrocede em relação
às conquistas da Rio-92, não retrocede em relação a
Johanesburgo, não retrocede em relação a nenhum
dos compromissos assumidos nas demais conferências das Nações Unidas. Ao contrário, o documento
avança, e, assim como em 1992, a Conferência terá
um efeito transformador para a sociedade.
Foram tomadas decisões importantes durante a
cúpula, como a luta pela erradicação da pobreza e pelo
respeito aos direitos humanos fundamentais. As bases
de uma agenda para o séc. XXI estão assinaladas.
Em seu discurso de encerramento da Conferência, a Presidenta Dilma afirmou também que nenhum
país deve ficar aquém do que foi acordado no documento final da Rio+20. Entretanto, os pontos que foram
consenso entre os chefes de Estado na Conferência
não devem ser tomados como limite nos esforços de
promover o desenvolvimento sustentável, mas como
ponto de partida.
Segundo a Presidenta Dilma, merecem menção
especial os esforços dos países em desenvolvimento
que assumiram compromissos concretos em relação
ao desenvolvimento sustentável, mesmo sem a contrapartida financeira prometida por países desenvolvidos.
Nesse quesito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, destaco aqui que devemos reconhecer que o
Brasil fez a sua parte.
A Presidenta Dilma Rousseff encerrou a Rio+20
com o anúncio de investimentos em fundos para a
causa ambiental.
Não resta duvida de que a atitude é um sinal claro do Brasil para estimular os países a contribuírem.
A questão do financiamento internacional foi a tônica
de toda a Conferência. Enquanto os países em desenvolvimento pediram a criação de um fundo de US$30
bilhões, os países ricos se recusaram a se comprometer com tais doações.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui aplaudir os
países em desenvolvimento que assumiram compromissos, mesmo com a ausência de financiamento. O
Brasil fará sua parte com a doação de US$6 milhões
para o fundo do Programa da ONU para o Meio Ambiente (Pnuma) para ajuda a países em desenvolvimento.
Também foi acordado o investimento de US$10 milhões
para enfrentar mudanças do clima na África e em pequenas ilhas. A China anunciou também na Rio+20 o
investimento de US$6 milhões para o desenvolvimento
sustentável em países mais pobres.
Para se ter uma ideia, o Brasil deu US$10 bilhões
para o Fundo Monetário Internacional (FMI) contra a
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crise econômica e já recebeu mais de US$100 milhões
em doações para o Fundo Amazônia.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, abro
aqui um parêntese para lembrar que a questão ambiental que hoje norteia as discussões em torno do
desenvolvimento sustentável do Planeta Terra e de
seu futuro, no que concerne às questões econômicas e
ambientais, também teve a contribuição do Movimento
Socioambiental, iniciado nas décadas de 70 e de 80,
no Estado do Acre.
O assassinato do líder sindical e ambientalista
Chico Mendes, em 22 de dezembro de 1988, foi um
acontecimento trágico que desencadeou um processo
crescente de conscientização acerca da questão ambiental e o estabelecimento da quebra de paradigmas
que contemplassem a necessidade da implementação
de políticas públicas voltadas à contemplação do desenvolvimento socioambiental autossustentável.
Não por acaso, o legado de Chico Mendes passou
a nortear as políticas públicas, visando ao desenvolvimento sustentável, que teve início com Jorge Viana no
Governo do Estado do Acre a partir de 1999.
Foi naquele ano de 1999 que o Governador Jorge
Viana, então em início de seu primeiro mandato, deu
início à elaboração do Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE), idealizado como um instrumento capaz de
nortear o planejamento e a execução de políticas públicas que oferecessem oportunidades de crescimento
econômico e de uso dos recursos naturais.
Para isso, foi elaborado um documento que foi
construído com a participação da sociedade civil, levando em conta seus anseios, seus sonhos e suas
necessidades concretas.
Nesse contexto, o Acre optou por um modelo de
crescimento que concilia os três pilares do desenvolvimento sustentável, que contempla as dimensões do
econômico, do social e do ambiental. Também foram
colocadas em discussão as dimensões da política, da
cultura e da ética, tentando contemplá-las, com o uso
econômico das riquezas da floresta, com a valorização
do patrimônio sociocultural e ambiental, para crescer
com inclusão social e com sustentabilidade.
Passados 13 anos dessa quebra de paradigma,
decidida corajosamente pelo Governo Estadual, hoje
o Secretário de Meio Ambiente do Acre, Prof. Carlos
Edegard de Deus, faz uma análise otimista e promissora da participação do Acre na Rio+20.
Embora a Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável não tenha chegado ao
final com os resultados esperados, sem definir e estabelecer metas para uma economia verde inclusiva e
como os países devem operar os processos de construção do desenvolvimento sustentável, o Acre participou
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do evento, demonstrando o que vem fazendo ao longo
dos últimos 13 anos na promoção da inclusão social
e da proteção ao meio ambiente, deixando claro que,
“enquanto o mundo pensa, o Acre realiza”.
É importante destacar também que, no mês em
que está comemorando os seus 50 anos de emancipação político-administrativa, o Estado do Acre encerrou
sua participação na Rio+20, celebrando o protagonismo
feminino na construção de políticas socioambientais
na Amazônia.
Em uma mesa-redonda promovida no Parque dos
Atletas, a ex-Ministra e ex-Senadora Marina Silva reconheceu os desafios superados pelo Acre e apontou
estratégias futuras para alcançar o desenvolvimento
sustentável com a participação ainda mais ativa das
mulheres.
O Governador Tião Viana se expressou, de forma enfática, na abertura do Dia do Acre na Rio+20,
que foi exatamente na última quarta-feira, dia 20 de
junho. Ele disse:
“Este momento nos permite exercitar o
que está sendo discutido no mundo. No Acre,
a nossa preocupação é ter uma floresta habitada, produtiva e conservada. Felizmente, nos
últimos cinco anos, avançamos muito e obtivemos os menores índices de áreas desmatadas.
Não ficamos só no discurso. Por isso, conquistamos indicadores econômicos excelentes.”
Esses resultados alcançados no nosso Estado
do Acre, Sr. Presidente, contribuem, de alguma maneira, para os avanços obtidos no Brasil nos últimos 35
anos. Oitenta e três por cento da Floresta Amazônica
e mais de 60% de toda a cobertura florestal do País
estão preservados. Nenhum país no mundo tem isso.
O desafio agora é fazer esse diferencial ser a favor da
qualidade de vida do nosso povo. Nesse aspecto, o
documento final da Rio+20 traz avanços que conciliam
desenvolvimento com erradicação da pobreza e com
preservação ambiental.
Vejamos: pela primeira vez, ficou incluída entre os
pontos do documento final da Conferência a necessidade de se criar um índice de crescimento alternativo
ao Produto Interno Bruto (PIB). Entrou no texto final o
§38, reconhecendo que o Produto Interno Bruto não
deve ser medida de progresso das nações. Os países
pedem às Nações Unidas que lancem um programa
para a formulação de um novo índice, levando em conta
também aspectos sociais e ambientais.
Para se ter uma ideia, a palavra “pobreza” aparece
68 vezes no texto da declaração. A redução da pobreza
é apontada como objetivo principal e mais urgente do
desenvolvimento sustentável. O termo “economia ver-
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de”, também alvo de debates difíceis ao longo da conferência, virou “economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza”.
A Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira,
apontou o estabelecimento de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como um dos grandes pontos
do texto. Com eles, a partir de 2014, serão traçadas
metas e prazos para medir e indicar o desenvolvimento dos países.
Para isso, o Governo aponta como avanços a criação de um fórum de alto nível e de grupos de trabalho
para criar mecanismos de financiamento e metas para
as três áreas centrais do desenvolvimento sustentável:
social, ambiental e econômica.
Desse modo, Sr. Presidente, podemos afirmar
com segurança que, apesar dos percalços, das críticas e dos descontentamentos de segmentos ambientalistas, a consciência ambiental do mundo aumentou
e que o balanço do evento foi, sem dúvida, positivo.
A Rio+20 aumentou a consciência global de que
todos temos de fazer nossa parte, para que haja um Planeta melhor e mais saudável para as futuras gerações.
Nesse sentido, Sr. Presidente, concluo minhas
palavras, cumprimentando a Presidenta Dilma, cumprimentando a Ministra de Meio Ambiente, Izabella
Teixeira, e cumprimentando o povo brasileiro.
No nosso País, 83% da Floresta Amazônica e
mais de 60% da cobertura florestal estão preservados
em toda a sua extensão territorial. Essa é uma prova
inequívoca de que o Brasil está procurando fazer sua
parte. O Brasil está convocando os demais países para
também fazerem sua parte, a fim de que atinjamos os
objetivos de um desenvolvimento sustentável, com
equilíbrio ambiental, com erradicação da pobreza, com
maior inclusão social e com a garantia de um Planeta
mais saudável para as futuras gerações.
Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Anibal Diniz.
Passamos a palavra ao Senador Acir Gurgacz,
que falará pela Liderança do PDT.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado, a partir
deste mês, os produtores de leite de todo o Brasil terão como planejar melhor suas atividades e também
terão melhores condições para negociar o preço do
leite com os laticínios. Isso porque o Vice-Presidente da
República, Michel Temer, no exercício da Presidência,
sancionou, no último dia 19 de junho, a Lei n° 12.669,
que obriga os laticínios a divulgarem, até o dia 25 de
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cada mês, o preço a ser pago pelo litro de leite aos
produtores. O objetivo é que os produtores possam
se programar. Não estamos interferindo no mercado
ditando o preço do leite, mas, sim, dando ao produtor
a oportunidade de saber quanto ele vai receber pelo
produto que está entregando todo mês. Hoje, o nosso produtor de leite entrega o seu produto sem saber
quanto vai receber por ele.
Essa lei é um pedido antigo dos produtores de
leite de todo o nosso País, que nos chegou por meio
das audiências públicas que fizemos, Senador Paim,
em várias cidades brasileiras. Os produtores nos pediam, primeiro, o aumento do preço do leite. Mas, se
não há como aumentar, por uma questão de mercado, que se saiba o valor que será recebido. O produtor
entrega seu produto e não sabe quanto vai receber.
Após 30 a 45 dias da entrega, no dia do recebimento,
ele saberá quanto valeu seu produto.
Portanto, é uma matéria muito importante e da
qual fui Relator aqui no Senado. Em nome dos produtores de leite de todo o Brasil, principalmente do meu
Estado de Rondônia, quero registrar um agradecimento
especial ao Vice-Presidente, Michel Temer; à Ministra
da Casa Civil da Presidência da República, Gleise
Hoffmann; à Ministra das Relações Institucionais, Ideli
Salvatti; e, é claro, à nossa Presidenta Dilma Rousseff,
que tiveram a sensibilidade de atender a essa reivindicação dos pequenos e médios produtores de leite,
trazendo, assim, mais equilíbrio e justiça social para
esse mercado que é tão importante para o nosso País.
Agradeço também aos Senadores membros da
Comissão de Agricultura, que enriqueceram muito o
debate sobre o tema; e a todos os demais Senadores
que votaram pela aprovação da matéria aqui no plenário.
A proposta original, o PLC nº 80/2011, é do Deputado Reginaldo Lopes (PT – MG), a quem parabenizamos pela iniciativa, Sr. Presidente.
Com a nova legislação, publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira, dia 20 de junho,
o produtor de leite terá condições de negociar o preço
com os laticínios, escolher melhor o comprador, fazer o
planejamento da produção e também planejar melhor
as suas contas, as suas despesas, em função exatamente da sua receita. Como aumentar ou reduzir o
uso de insumos na produção, a fim de obter a melhor
relação custo/benefício, e receber um valor justo pelo
trabalho, um valor mais justo pelo seu produto.
Com as medidas definidas por essa nova lei, os
agricultores poderão optar pela empresa que pagar
mais. Antes, eles só eram avisados do valor no momento de receber o pagamento. A determinação vem
ao encontro das medidas incentivadas pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para
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aumentar a qualidade do leite e a rentabilidade dos
produtores dentro do Programa Nacional de Melhoria
da Qualidade do Leite.
É bom destacar que o preço do leite no supermercado, para os consumidores, não deverá sofrer
alterações de preço por conta dessa nova medida.
A nova lei atende a uma antiga reivindicação dos
produtores de leite de todo o País. Ela estabelece uma
data para a divulgação do preço do leite, o que faz uma
grande diferença para o pequeno produtor, que não
tinha mais nenhum poder de negociação com relação
a esse produto. Ela permite que o produtor saiba com
antecedência o quanto poderá produzir e o que terá
de receita, minimizando a relação desigual entre os
grandes laticínios e os pequenos produtores.
Durante o trabalho de relatoria da matéria aqui
no Senado, em diversas audiências públicas que realizamos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e lá em nosso Estado de Rondônia (Alvorada do
Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras e Nova
Brasilândia), constatamos que os pequenos e médios
produtores de leite, principalmente nos Estados onde
esses produtores não estão organizados em coopertativas, ou onde não existe o Conselho Estadual do
Leite (Conseleite), o controle do preço do leite é definido de forma unilateral, apenas pela indústria de laticínios, e geralmente o valor do litro de leite está bem
abaixo da média nacional, o que prejudica muito os
nossos produtores.
É o que ocorria em Rondônia, onde o preço médio do leite é de R$0,55. O valor pago pelos laticínios
varia de R$0,40 a R$0,60. No Paraná, o preço médio
é R$0,87; em São Paulo, R$0,90 e, em Minas Gerais,
é de R$0,80 o litro do leite.
Entendemos que, ao estabelecer uma data para
a divulgação do preço do leite, não estamos impondo
mecanismos de controle para o setor, mas apenas
estabelecendo uma data para que os produtores e os
laticínios possam negociar os preços. Se isso não ocorrer em determinado Estado, a indústria local terá que
pagar o maior preço praticado no mercado nacional.
A sanção dessa lei é um grande avanço para o
setor, mas ainda não resolve todos os problemas. Por
isso, vamos continuar discutindo o tema na Comissão
de Agricultura do Senado e também na Câmara, como
fizemos na última sexta-feira, em Ouro Preto do Oeste,
em Rondônia, quando participamos de uma audiência pública da Comissão de Agricultura da Câmara,
numa iniciativa do Deputado Federal Carlos Magno,
do nosso Estado.
A audiência contou com a participação do Presidente da Confederação Brasileira das Cooperativas
de Laticínios, Paulo Roberto; dos Deputados Marcos
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Rogério, do PDT de Rondônia, Moreira Mendes, do
PSD de Rondônia, Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais e Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande
do Sul; além do Secretário de Estado da Agricultura
de Rondônia, Anselmo de Jesus; do Secretário de
Desenvolvimento Econômico e Social, Edson Vicente; do Secretário Executivo da Emater, Elisafan Sales;
e do Presidente da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura de Rondônia (Fetagro), Lázaro Dobri; e de
muitos agricultores e produtores de leite do Estado
de Rondônia.
Ouvimos os representantes de toda a cadeia produtiva de leite: produtores, laticínios, entidades sindicais, além de representantes dos Governos Estadual
e Federal, com o objetivo de traçar estratégias para
a construção de uma política integrada para o setor.
Em Rondônia, estamos trabalhando em parceria
com o Governo do Estado e com os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário para organizar
a cadeia produtiva em nosso Estado. E essa nova lei
é uma grande conquista para os produtores.
Rondônia produz, atualmente, 2,3 milhões de
litros de leite por dia e temos um potencial para crescer ainda muito mais. Para isso, é preciso, por exemplo, que o Governo brasileiro estabeleça limites nas
importações de leite da Argentina e do Uruguai, para
manter o equilíbrio dos preços. Ou seja, temos que
resolver nossas distorções internas e cuidar para que
as diferenças existentes no Mercosul não prejudiquem
nossos produtores e nossa indústria. Produtores esses, Sr. Presidente, tanto do Rio Grande do Sul quanto
de Rondônia. Todos podem sofrer com o excesso de
importação de leite, que vem mudar e mexer no mercado brasileiro.
Uma das questões internas, que cada Estado tem
que resolver, é a criação e o fortalecimento do Conseleite. Esse Conselho tem que funcionar para que haja
equilíbrio no mercado, pois é a instância onde deve
ser discutido o preço do leite.
Temos que estabelecer também incentivos para
a produção na entressafra, acelerar o processo de regularização fundiária para que os produtores possam
obter crédito e realizar investimentos de forma segura,
ampliar a eletrificação rural, levar novas tecnologias
para o campo, além, é claro, de organizar o setor em
cooperativas e associações. Esse é o nosso trabalho,
e é isso que queremos para os produtores do nosso
Estado de Rondônia.
O produtor de leite vinha sofrendo muito em nosso Estado. Hoje, estamos vivendo um novo momento
com essa ação integrada entre os Governos Federal e
Estadual e o apoio da Bancada Federal e dos prefeitos.
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Estamos no rumo certo, num trabalho que, aos
poucos, está dando bons resultados. E quem ganha
com isso é o produtor, é a economia do Estado de
Rondônia e, principalmente, o consumidor.
Conforme a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, o setor fechou 2011 com uma produção
total próxima de 31 bilhões de litros em todo o País.
Para 2012, o volume deve subir para 32,3 bilhões de
litros, um avanço de 4%.
Os preços pagos aos produtores tiveram uma
boa recuperação no último ano, com variação nominal
positiva de 17%. Apesar disso, o ganho foi neutralizado
pelo aumento dos custos de produção, que variaram
cerca de 20%, segundo a Embrapa.
O Brasil tem tudo para ser um grande exportador
de lácteos, e esse ciclo somente não acontecerá se
o setor continuar virando de costas para o mercado
externo, achando-o fora do seu alcance.
Este é o maior desafio da pecuária leiteira nos
dias atuais: ter no mundo globalizado uma presença
agressiva e permanente, e não marginal como tem
sido até agora. Temos que enfrentar os desafios do
mercado nacional e internacional com criatividade,
organização e, sobretudo, com união.
A nova lei que discutimos e aprovamos no Congresso Nacional e que foi sancionada pelo Vice-Presidente, bem como as discussões em torno do Programa
Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite, são evidências de que poderemos alcançar patamares ainda
mais elevados de organização para o fortalecimento
desse mercado.
Era o que tinha a dizer.
Agradeço sua compreensão com relação ao tempo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Acir. Foi um belo pronunciamento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Como orador inscrito, concedo a palavra ao
Senador Alvaro Dias.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
Meu nobre, competente e operoso Senador Paim,
me informe. Faltam três minutos para as 17 horas. Teremos hoje a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Logo após a fala do Senador Alvaro Dias, vamos
iniciar a Ordem do Dia. Terei, com o Senador Alvaro
Dias, a tolerância que tive com os outros Senadores.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
sabia da sua competência. Eu sabia da sua compe-
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tência. Eu já sabia da sua competência. A resposta foi
pontual. Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Valeu, Senador Mário Couto.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
Srªs e Srs. Senadores, hoje, tivemos mais uma
reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do
Cachoeira. Está presente no plenário do Senado o
Senador Vital do Rêgo, que preside essa Comissão
Parlamentar de Inquérito e que tem se esforçado para
que ela alcance seus objetivos, cumprindo o dever do
Parlamento de investigar um escândalo que ganhou
enorme proporção, provocando indignação nas pessoas de bem deste País. Mas é preciso que essa CPI
seja redirecionada para que possa responder a questões que são suscitadas no dia a dia pelos brasileiros
que acompanham esse lastimável escândalo que teve
origem em operações realizadas pela Polícia Federal,
e prossegue com as investigações dessa CPI no Parlamento brasileiro.
O que dissemos hoje durante a reunião é que fica
patente existir uma organização, além dos limites do
Parlamento, com o objetivo de selecionar aqueles que
devem ser atingidos pela Comissão e aqueles que devem ser poupados, limitando o raio de ação daqueles
que querem investigar o que é essencial para o País.
E, neste momento, não há nada mais prioritário
do que investigar corrupção na Administração Pública
brasileira a partir da organização criminosa liderada por
Cachoeira, com o envolvimento de empresas que operaram diretamente com o dinheiro público, com tráfico
de influência, pagamento de propina, contratos privilegiados, sem licitações públicas, aditivos que extrapolam
os limites possibilitados pela legislação vigente no País
e, sobretudo, o superfaturamento de obras, através da
empresa Delta, que encontrou em Carlos Cachoeira o
grande traficante de influência junto ao poder público
do Município, do Estado e da União.
Enquanto ouvíamos, hoje, um arquiteto que nada
tinha de relevante a dizer, que nenhuma contribuição
tinha a oferecer à Comissão Parlamentar de Inquérito,
adiávamos a convocação de Fernando Cavendish e de
Luiz Antônio Pagot, que são depoimentos essenciais
nesta hora, para que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa aprofundar as investigações e avançar
na direção de um relatório final que atenda às expectativas do País.
Como não ouvir Fernando Cavendish? Tenho
em mãos um relatório que buscou, em uma amostragem apenas, verificar o repasse de recursos da União,
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através do Dnit, à empresa Delta, com duas contas
bancárias no Rio de Janeiro, e delas para uma conta
bancária da empresa Alberto e Pantoja, que, por sua
vez, repassava recursos a integrantes do esquema
Cachoeira. E verificamos que, dos repasses de R$800
milhões, em determinado período, que vai de maio
de 2010 a abril de 2011, R$800 milhões, repassados
do DNIT para as duas contas da Delta, R$30 milhões
foram transferidos à conta da empresa Alberto e Pantoja, que redistribuía esses recursos, pulverizando-os
entre vários dos integrantes do esquema Cachoeira,
que estão sendo investigados atualmente.
Em outro relatório, pudemos verificar o crescimento exuberante da empresa Delta com contratos generosos e que passaram a ser celebrados com o Governo Federal a partir da influência de Carlos Cachoeira.
De 99 a 2012, a empresa assinou contratos da
ordem de R$5.785.452.228,11. Foram 610 contratos
celebrados nesse período. O crescimento se dá, sobretudo, a partir de 2004, quando 73 contratos foram
celebrados, no valor de mais R$484,5 milhões. Coincidentemente, no ano eleitoral, o valor dos contratos era
elevado. Na véspera do ano eleitoral e no ano eleitoral.
Veja, por exemplo, em 2009, véspera das eleições de
2010, tivemos R$1,42 bilhão em 43 contratos celebrados, e mais R$974 milhões no ano de 2010.
Nas eleições de 2006, tivemos R$679.789.000,00
de contratos assinados pela empresa Delta com
o Governo Federal. Portanto, nesse período,
R$5.780.000.000,00. Com dispensa de licitação, foram R$384.560.000,00, em 69 procedimentos. Portanto,
mais de R$380 milhões, sem licitações.
A amostragem, composta de 80 contratos fiscalizados pela CGU, revelou que o valor contratado com
a empresa Delta foi da ordem de R$1.710.000.000,00
em 80 contratos entre 2002 e 2011. E nesses 80 contratos tivemos R$196.180.000,00 de aditivos concedidos. Aditivos que extrapolam os limites possibilitados
pela legislação vigente no País. Todos sabemos que
a legislação autoriza aditivos de até 25% do valor original do contrato.
Pois bem. Nos contratos com a Delta, tivemos
aditivos de 51%, de 49%, de 45%, 41%, 42%, 39%,
46%, 51%, enfim, aditivos que privilegiam uma empresa, desrespeitando a legislação vigente. Em 80
contratos, repito, foram R$176 milhões de aditivos
concedidos. Aliás, R$196 milhões concedidos como
aditivos. As irregularidades somadas pela CGU alcançam a cifra de R$73.740.000,00 nesses contratos que
foram utilizados como amostragem para a verificação
das irregularidades.
Portanto, diante desses fatos, acrescendo-se as
informações prestadas por Luiz Antônio Pagot, ex-
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-Diretor do Dnit,... Em seu período, tivemos aditivos
que elevaram os contratos da Delta com o Governo
em cerca de 60%. Em seu período, tivemos R$4,1 bilhões de empenho a favor da Delta. E apesar dessa
generosidade do Governo, o Sr. Luiz Antônio Pagot
afirmou que caiu do Dnit por força de um bicheiro e
de um empreiteiro, que foi derrubado do Dnit pelo bicheiro Carlos Cachoeira e pelo empreiteiro Cavendish.
Ora, Sr. Presidente, com todos esses benefícios,
com todas essas concessões, com todos esses favores,
ele responsabiliza os favorecidos pela sua demissão.
Há algo estranho nessa afirmativa.
Se não concordava com esses aditivos, certamente recebeu ordens para concedê-los. E deve dizer
à Comissão Parlamentar de Inquérito de quem partiu
a ordem para a concessão desses aditivos generosos.
E, da mesma forma, o Sr. Fernando Cavendish,
que afirmou comprar Senador por R$6 milhões, que
com R$30 milhões conquistaria qualquer obra no Governo. É preciso que ele venha e diga. Mas é preciso
que, além de dizer quem ele compra, quem ele consegue comprar, é preciso dizer que mágica que ele realizou para alcançar mais de R$5,7 bilhões do Governo
Federal nesse período de governo.
Nós somos obrigados a afirmar que há uma relação de promiscuidade que implica superfaturamento
de obras...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Estou concluindo, Presidente.
A concessão de aditivos desonestos, o tráfico de
influência, o pagamento de propina. Enfim, a organização de um esquema de corrupção que leva o País
a assistir impunemente à evasão de divisas com remessa para o exterior, de forma irregular, de recursos
que têm origem nos cofres públicos.
Portanto, a essência da investigação está na
convocação de Fernando Cavendish e de Luiz Antônio
Pagot e na quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico do principal responsável por essa empresa, que fez
milagres nos últimos anos, ao obter contratos extremamente favorecidos do Governo Federal, e de governos
estaduais também, além dos governos municipais.
É por essa razão que nós aguardamos também,
e o Presidente...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...gravações que não chegaram à CPI, vídeos que, segundo
especulações, trarão revelações importantes sobre
esse esquema de corrupção, mas que não chegaram
ainda à Comissão Parlamentar de Inquérito, e nós estamos aguardando.

828

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Junho de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N° 587, DE 2012
Requeiro, na forma do disposto no caput do art.
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS)
nº 164 de 2011, PLS nº 241 de 2011, PLS nº 269, de
2011, PLS nº 299, de 2011, PLS nº 359, de 2008, ao
Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 142, de 2008 (este
último já tramitando em conjunto com outra matéria),
por versarem sobre matérias correlatas.
Sala das Sessões, de 2012. – Senador José
Pimentel.
REQUERIMENTO N° 588, DE 2012
Requeiro, na forma do disposto no caput do art.
258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado (PLS)
nº 70, de 2011; do PLS nº 71, de 2011; do PLS nº 270,
de 2011, do PLS nº 42, de 2006, e do PLC nº 57, de
2011 (este último já tramitando em conjunto com outras matérias), por versarem sobre matérias correlatas.
Sala das Sessões, maio de 2012. – Senador
José Pimentel.
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REQUERIMENTO Nº 591, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258 e seguintes
do Regimento Interno do Senado, requeiro tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 540,
de 2011, com o Projeto de Lei do Senado nº 487,
de 2003, e Projeto de Lei da Câmara nº 169, de
2009, que já tramitam em conjunto, por regularem
a mesma matéria.
Sala das Sessões, 5 de junho de 2012. – Senador Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 592, DE 2012
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a tramitação conjunta das
Propostas de Emenda à Constituição nº 2, de 2003, e
nº 2, de 2006, por regularem a mesma matéria. – Senador Vital do Rêgo.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 589, DE 2012

REQUERIMENTO Nº 593, DE 2012

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei do Senado n.º 168, de 2012, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que “Institui o exercício social
da profissão para garantir emprego e exigir prestação de
serviço dos graduados em medicina que obtiveram seus
diplomas em cursos custeados com recursos públicos,
em instituições públicas ou privadas”, seja encaminhado à
Comissão de Educação, Cultura e Esporte para que esta
se pronuncie sobre o mesmo. – Senador Paulo Bauer.

Requeiro, em aditamento ao Requerimento nº
561, de 2012, aprovado na sessão do Plenário do
dia 14 de junho de 2012, alteração do período para
desempenho da respectiva representação com ônus
para o Senado Federal, que passará a dar-se apenas
no dia 29 de junho de 2012, e não mais nos dias 28 e
29 de junho deste. – Senadora Ana Rita.

REQUERIMENTO Nº 590, DE 2012

Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do Art. 13 c/c art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja considerado
como representação a serviço da Casa a diligência da
CPI/Trafico Nacional e Internacional de Pessoas, que
será realizada no dia 28 de maio de 2012, em Natal/
RN, com ônus para a Casa.
Sala das Sessões, 21de maio de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258 e seguintes
do Regimento Interno do Senado, requeiro tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 609, de 2011,
com o Projeto de Lei do Senado nº 278, de 2011, por
regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, 11 de junho de 2012. – Senador Sérgio Souza.

REQUERIMENTO Nº 594, DE 2012
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REQUERIMENTO Nº 595, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 40, combinado com
o art. 13, do Regimento Interno do Senado Federal,
com a redação dada pela Resolução nº 37, de 1995,
que seja considerada como desempenho de missão
no exterior minha participação no dia 2 de julho de
2012, da XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento do
MERCOSUL; a realizar-se em Montevidéu, Uruguai.
Para efeito do disposto no art. 39, comunico que estarei ausente do País no período de 1 a 2 de julho de 2012.
Sela das Sessões, 26 de junho de 2012. – Senadora Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão votados oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 596 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 Programa Amazônia Agora, do Amazon Sat, empresa do Grupo Rede
Amazônica, por estar comemorando 07 anos, comemorado no dia 22 de junho de 2012, bem como seja
encaminhado o referido voto ao Diretor Presidente:
Senhor Phelippe Daou Jr., no seguinte endereço: Av.
André Araújo, 1555 – CEP: 69060- 070. Bairro: Aleixo,
Manaus/AM.
Justificação
O Amazon Sat é um canal de Televisão digital
distribuido por Satélite (tanto com sinal aberto como
sinal fechado), internet, rádio e outros meios digitais,
sendo uma empresa do Grupo Rede Amazônica. O
objetivo principal é ser a cara e a voz da Amazônia
e do Amazonida, levando as riquezas da Região por
meio da sua cultura, do seu povo e da sua tradição.
Atualmente conta com uma programação com
mais de 90 titulos que abordam temas relacionados
a empreendedorismo, educação, questões sociais e
ambientais, entretenimento, esporte, viagem, turismo,
jornalismo, ambiente, estilo de vida, religião, literatura,
negócios e gastronomia.
O Amazon Sat é pioneiro em transmissão de TV
Digital em Manaus (AM), no Canal 46. Esse pioneirismo
é resultado do convênio celebrado entre Amazon Sat,
Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM),
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa)
e Fundação Centro de Análise e Pesquisa da Amazônia
(Fucapi), tendo como objetivo atender o Pólo Industrial
de Manaus (PIM) e aos seus Institutos de pesquisa no
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que tange ao desenvolvimento de produtos e serviços
relacionados ao Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. Pioneirismo é a marca deste canal, principalmente
pela vanguarda de suas operações e pela atitude de
seus colaboradores. Tudo isso nos leva a ser a maior
fonte de informações da Região Amazônica por meio
da melhor equipe de profissionais.
O Programa Amazônia Agora é uma revista eletrônica da Amazônia traz entretenimento, saúde, curiosidades, notícias dos estados da região amazônica e
de Brasília. Durante 1 hora e meia, o telespectador fica
por dentro dos fatos que são destaque na Amazônia,
incluindo a história e a geografia desta bela região do
Brasil. O programa conta ainda com entradas ao vivo
das capitais amazônicas
Parabéns ao Programa Amazônia Agora por ser
a cara e a voz da Amazônia. Parabéns a toda a sua
equipe por levar informação e cultura aos seus telespectadores.
Sala das Sessões, 22 de Junho de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO Nº 597, 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 Rádio Clube Parintins, por estar comemorando 25 anos de fundação,
completados no dia 08 de Junho de 2012, bem como
seja encaminhado o referido voto ao Senhor Enéas
Gonçalves, no seguinte endereço: Radio Clube de Parintins AM Endereço: Rodovia Odovaldo Novo, S/N Km
1 – Bairro: Djard Vieira CEP: 69152-470 - Parintins/AM.
Justificação
Levar informação e entretenimento a todo o Baixo Amazonas. Esse é o objetivo da direção da Rádio
Clube de Parintins AM 1460, conhecida como rádio
do povão, traçado antes mesmo de sua fundação e
seguido até o dia de hoje, 08 de Junho, data na qual
a emissora do povo completa 25 anos.
Inaugurada pela família Gonçalves no dia 08 de
junho de 1987, colabora até hoje com o engrandecimento da comunicação no interior da Amazônia. Dá voz a
comunidade, denuncia, sugere, aplaude e ajuda no desenvolvimento de Parintins, a cidade mais importante do
interior do Amazonas. Com jornalismo vibrante e linha
editorial definida, ouve todas as vozes, de diferentes
linhas ideológicas, religiosas, políticas e culturais, em
especial quando se trata de Garantido e Caprichoso.
Ao longo destes 25 anos a Rádio Clube vem prestando
relevantes serviços à sociedade parintinense.
Locutores memoráveis fazem parte da lista histórica da Rádio Clube, entre os muitos citamos Arlindo Jr,
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Israel e Junior Paulain, Paulinho Faria, Ronald Pinheiro, Marduque Reis, Sales Santos, Bené Siqueira, José
Maria Pinheiro, Gilberto Marçal, Valter Lobato, Carlos
Augusto, Heraldo Gonçalves, Márcio Azevedo, Babalú,
e os humoristas Juveco e Puqueca e Bucudão e Rudela.
Passaram pela direção da emissora do povo o
jornalista Heraldo Gonçalves, Nelson Brilhante, Sol
Cohen, Tadeu de Souza e atualmente Enéas Gonçalves. Entre os colaboradores para a colocação da Rádio Clube no ar estiveram a Assembléia Legislativa do
Estado do Amazonas que aprovou moção de apoio a
criação de mais uma rádio em Parintins. Outra ajuda
essencial junto ao então presidente José Sarney foi da
senadora Eunice Michiles e dos governadores Gilberto
Mestrinho e Amazonino Mendes.
Compõem hoje o time da Rádio Clube, os locutores Enéas, Gil, Glauber Gonçalves e Enéas Filho,
Mário Silva, Evandir Martins, Vandinete Pires. Nas reportagens Aderaldo Reis, Fernando Cardoso, Márcio
Costa e Nildo Silva. Na técnica de som Adson Silva,
Adson Souza e Lúcio Costa. Na secretaria Berna Cristina, recepção Silvano Santos e guardas patrimoniais
Raimundo Sesinando e José Mauro.
Parabéns a Rádio Clube de Parintins e a todos
que fizeram e fazem parte da programação da Rádio.
A Rádio Clube tem boa audiência, uma programação
diversificada, dando espaço para todos. Parabéns pelo
compromisso com a verdade e com o município.
Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. – Senadora Vanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
Começamos hoje a nossa Ordem do Dia com
certo atraso, porque estávamos esperando a conclusão
da Comissão de Inquérito, da CPMI, e precisamos hoje
da presença aqui dos Srs. Senadores, porque temos
uma longa pauta de votação de autoridades.
O Item 1 é o Projeto de Lei de Conversão nº 13,
de 2012. Não pode ser votado porque transcorre, hoje,
a segunda sessão da matéria, e o Relator ainda não
mandou o relatório.
Escolha de autoridades.
Antes, eu quero comunicar, também, ao Plenário
que a Presidência informa que haverá sessão deliberativa ordinária nas segundas-feiras, dias 2 e 9 de julho.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o esforço de V. Exª, do PMDB e da Mesa Diretora da Casa...
O PMDB quer compartilhar com V. Exª.
Hoje, nós teremos uma sessão longa, com uma
medida provisória da mais alta importância a ser discutida e deliberada na Casa e teremos votações de
autoridades da mais alta relevância no mundo jurídico
e constitucional da República.
Por isso mesmo, nós, do PMDB, estamos fazendo um apelo aos Parlamentares que se encontram em
seus gabinetes.
Nós já temos 59 parlamentares na Casa. Que
eles possam vir com a urgência necessária para que
possamos iniciar a nossa deliberação na Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, V. Exª, pela ordem, Senador
Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
ao cumprimentá-lo, mais uma vez, de forma absolutamente efusiva, eu gostaria de solicitar a V. Exª que
fizéssemos uma inversão da ordem de votação, colocando o Item 6 da pauta, que submete à consideração do Senado o nome do Sr. Luiz Edson Feltrim para
exercer o cargo de diretor do Banco Central do Brasil,
como Item 1 da pauta, tendo em vista que essa é uma
votação que não necessita de quórum qualificado.
Portanto, nós teríamos a oportunidade de iniciar
por essa votação e, a seguir, poderíamos votar, então, as autoridades que requerem quórum qualificado,
como é o caso da Drª Assusete Dumont Reis Magalhães, para Ministra do Superior Tribunal de Justiça,
bem como do Sr. Ministro Francisco Cândido de Melo
Falcão, para compor o Conselho Nacional de Justiça,
no biênio 2012/2014, conforme dispõe o inciso II do
art. 103-B da Constituição da República.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, aproveito a
oportunidade para convidar os Srs. Senadores e as
Srªs Senadoras que se encontram na Casa, nos gabinetes, nas comissões, para que compareçam ao plenário, tendo em vista que teremos início de votação
nominal. Portanto, convidaria os Srs. Senadores e Srªs
Senadoras para comparecerem ao plenário do Senado
para que pudéssemos dar início. Atendendo o pedido
do Plenário, o ilustre e eminente Senador Requião, do
Estado do Paraná, já se encontra no plenário. Assim
como o Senador Requião, inúmeros Senadores e Senadoras podem comparecer ao plenário para darmos
início à votação nominal.
Eram essas as considerações, Sr. Presidente.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – O
PMDB acorda com o Líder, Sr. Presidente.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB e o Bloco
União e Força, da mesma forma, concordando com o
Líder do Governo, o nobre Senador Eduardo Braga,
convida todos os membros do Bloco para que venham
ao plenário, porque essa ordem colocada pelo Líder
Eduardo Braga é a ordem correta. Primeiro, o diretor
do Banco Central; logo em seguida a Drª Assusete,
nossa Ministra, e, logo depois, o futuro corregedor do
CNJ, Ministro Falcão.
Em nome do Bloco União e Força, muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje há um acordo para votação de autoridades, mas eu gostaria da
orientação da Mesa sobre um outro compromisso que
temos, que é o de votarmos a proposta de emenda
constitucional do voto aberto.
Creio que poderíamos definir a data de amanhã,
quarta-feira, para essa deliberação importante. Não
estamos, evidentemente, anunciando a votação dessa
proposta com a esperança de que possamos votar já
o processo encaminhado ontem pelo Conselho de Ética, do Senador Demóstenes, com voto aberto, porque
não teremos tempo. Mas creio ser uma oportunidade
preciosa para discutirmos... Discutirmos, não, porque
já discutimos, inclusive, mas deliberarmos a respeito
do voto aberto, que é uma expectativa do País, especialmente no que diz respeito à quebra do decoro
parlamentar.
Peço a orientação de V. Exª sobre a possibilidade
de incluirmos já na sessão de amanhã essa proposta
de emenda constitucional do voto aberto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A proposta de emenda constitucional referida
por V. Exª já se encontra em condições de ser votada.
Estamos apenas esperando que a pauta seja destrancada, na forma regimental, para que, em seguida, a
primeira matéria que seja votada seja ela.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 674, DE 2012
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
674, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Luiz Henrique, sobre a Mensagem nº 41, de 2012 (nº 231/2012,
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na origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
Federal o nome do Sr. Luiz Edson Feltrim para
exercer o cargo de Diretor do Banco Central
do Brasil.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão e passamos
à votação.
Peço aos Srs. Senadores que se encontram nos
gabinetes ou em outras dependências da Casa que
compareçam ao plenário, pois estamos em processo
de votação nominal de autoridades e precisamos de
quórum.
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que se encontram fora do plenário para que compareçam, estamos em processo de votação nominal de autoridades,
exigindo quórum.
(Procede-se à votação.)
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria fazer
um apelo aos Srs. Senadores da Bancada do PMDB,
especialmente, que estejam em outras dependências
da Casa, que, por favor, venham ao plenário. Temos
duas votações importantes. Hoje, precisamos aprovar
o nome do Ministro Falcão e aprovar o nome da futura
Ministra Assusete, para o Superior Tribunal de Justiça.
São votações importantes, e eu faço novamente o apelo para que todos os Srs. Senadores que estejam em
outras dependências, por favor, venham ao plenário.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
Sr. Presidente.
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de me
inscrever como Líder, para falar após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será inscrito.
Se todos os Senadores já votaram...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Então, votem.
O Senador Requião vai votar.
Se todos os Senadores já votaram, vou proceder
à apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem.
Eu acho que o quórum não está alto, mas está
muito definido e nós temos condições de colocar em
apreciação os nomes da Ministra Assusete e do Ministro Falcão para a Corregedoria-Geral do CNJ.
Eu acho que é a opinião dominante do Plenário
e nós podemos... Até porque, com as votações que
vão se suceder e com a convocação que a Mesa está
fazendo, outros Senadores poderão chegar. Acho que
não corremos nenhum risco de não ter quórum suficiente para aprovação da Ministra Assusete e do Ministro Falcão.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Aprovada a indicação do Sr. Diretor do Banco Central.
Será feita a devida comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Exatamente para solicitar a V. Exª que, tendo em
vista que o nosso quórum alcançou aquilo que nós
imaginávamos, pela presença dos Srs. Senadores e
Senadoras, creio que estamos prontos para iniciar a
votação, de acordo com a decisão de V. Exª, a partir
do item 1 da pauta, diante do resultado obtido na votação do Bacen.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos proceder, na forma sugerida pelo Senador José Agripino e tendo a concordância dos Srs.
Líderes, à votação para a Dr. Assusete Dumont Reis
Magalhães.
Item extrapauta:
PARECER Nº 641, DE 2012
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
641, de 2012, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Renan
Calheiros, sobre a Mensagem nº 38, de 2012
(nº 211/2012, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação da Srª Assusete Dumont Reis Magalhães, Juíza Federal do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região/DF,
para compor o Superior Tribunal de Justiça,
no cargo de Ministra, na vaga decorrente da
aposentadoria do Senhor Ministro Aldir Guimarães Passarinho Junior.
Em discussão. (Pausa.)
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Sem ninguém que queira se manifestar, vamos
passar à votação.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto se processa a votação, quero fazer um registro.
Amanhã – pelo menos é o convite que nós recebemos –, no salão aqui ao lado, V. Exª vai receber o
protótipo da Comissão que está propondo mudanças
no Código Penal.
Nós estaremos lá, e conclamo aqueles que amam
a família e a vida para que também estejam presentes, pois há propostas nesse protótipo que são uma
verdadeira piada. Vamos nos posicionar naquilo que
entendemos que é contra a família, como essa proposta absurda de legalização do aborto, contra a qual
haveremos de nos insurgir e derrubar, com fé em
Deus, porque não tem futuro, enfrenta a família cristã
do Brasil, que preserva a vida; legalização de drogas,
que é o maior dos absurdos em um país com a dimensão do nosso. O adubo de toda violência neste País
são as drogas. E meia dúzia de cabeças privilegiadas,
completamente equivocadas, falam em legalização de
drogas para mudar o Código Penal.
O Código Penal tinha que propor mudanças em
situações que são plenamente irresponsáveis. Por exemplo, um assassino, um pedófilo vai a júri, o sujeito que
esquarteja uma mulher vai a júri, a lei diz que ele pode
ficar calado para não se incriminar, mas alguém que é
testemunha, que viu o crime, já entra para depor ameaçado pelo juiz: se o senhor mentir aqui, sai preso. Mas
quem cometeu o crime está protegido, não precisa nem
falar. Nesses casos é que se tem de propor mudanças.
Então, solenemente, convoco aqueles que fazem
parte da Frente da Família e aqueles que têm respeito
à vida para que participem dessa solenidade e, a partir
dali, façamos um grande trabalho para derrubar essas
aberrações na CCJ, para não permitir que essas aberrações cheguem ao plenário do Senado.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pela ordem.
Mais uma vez, convido os Srs. Senadores e as
Srªs Senadoras desta feita para comparecerem ao
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plenário, a fim de que possamos votar a indicação da
Drª Assusete Dumont Reis Magalhães para a vaga de
Ministra do STJ.
Para nós, da 1ª Região do Tribunal Federal de
Recursos, é uma alegria muito grande poder estar, neste momento, convidando os Srs. Senadores e as Srªs
Senadoras para que votem a favor da Drª Assusete,
que conheceu o interior da Amazônia e do Amazonas,
conhece a realidade de nossa Região, teve oportunidade de, inúmeras vezes, estar presente no interior
da Amazônia, levando a Justiça Federal àqueles mais
excluídos da nossa Nação e da nossa Federação.
Portanto, gostaria de convidar, mais uma vez, os
Srs. Senadores, as Srªs Senadoras, para estarem presentes, aqui no plenário, para votação nominal da Drª
Assusete Magalhães, para vaga de Ministra do STJ.
Mais uma vez, destaco a alegria da 1ª Região,
mais especificamente da região amazônica, pois a
nova Ministra agregará domínio e conhecimento de
nossa realidade ao STJ, aos Ministros que ali servem
à Justiça brasileira, à Justiça Federal.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, só
gostaria de registrar, pois não cheguei a tempo da votação anterior para a direção do Banco Central, Dr. Luiz
Edson Feltrim, mas gostaria, de aqui, publicamente,
registrar meu voto “sim”, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é com
uma alegria muito grande que eu posso, aqui hoje, em
nome da bancada mineira, no Senado da República,
dizer que há uma enorme expectativa, hoje, de todos
os mineiros pela aprovação da indicação da Ministra
Assusete Dumont Reis Magalhães a uma vaga no STJ.
Poucas magistradas, Sr. Presidente, fazem jus a
essa indicação, reconhecida não apenas pelos seus
coestaduanos, mas reconhecida na classe jurídica,
reconhecida em vários Estados brasileiros como uma
Ministra absolutamente exemplar, dedicada, com histórico absolutamente irrepreensível. E nós que sempre
– nós, mineiros – tivemos uma posição importante no
STJ, posição sempre de equilíbrio, com quadros extremamente qualificados, vemos agora com a indicação
da Ministra Assusete a possibilidade de fortalecermos
a presença, não apenas do Estado de Minas Gerais,
mas a presença do equilíbrio mineiro, da serenidade
e do preparo.

JUNHO28049
2012

Quarta-feira 27

Portanto, também, convoco os Srs. Senadores que
ainda não estão em plenário para que possam aqui votar, garantindo o quórum para a aprovação, quem sabe
unânime, dessa extraordinária e exemplar magistrada.
Esse é o sentimento, não apenas da bancada
mineira, mas dos mineiros em geral, que aqui nós representamos, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma forma,
gostaria de registrar a minha satisfação de estar encaminhando o voto favorável a indicação da Drª Assusete, que presidiu Tribunal Regional da 1ª Região, do
qual Roraima está subordinada. Realizou um grande
trabalho como magistrada e como Presidente daquela
Casa e, portanto, tem todas as qualidades para nomeação do STJ.
Quero parabenizar a Presidenta Dilma pela indicação, pela escolha de uma mulher competente, uma
mulher exemplar na vida jurídica brasileira e, portanto,
vai compor com muita condição, com muito brilho o STJ.
Quero convidar as Srªs e Srs. Senadores que estão nos seus gabinetes, porque essa votação é uma
votação qualificada, é uma votação de quórum qualificado, nós temos que ter 41 votos “sim”. Então cada
voto é importante e, portanto, gostaria de convidar os
Senadores e Senadoras para virem aqui referendar o
nome da Drª Assusete.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de
fazer um apelo. É importante que V. Exª faça o apelo,
pessoalmente, em favor do quórum. Aqui, há 55 Senadores. É um quórum bem razoável. Mas estão em
apreciação a indicação dos nomes de uma Ministra do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Corregedor-Geral do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). São
dois postos muito importantes.
A Drª Assusete, que é uma senhora com trinta
anos de militância na Justiça de Brasília, é merecedora
de um quórum no mínimo superior a 60 Senadores.
Então, eu gostaria que V. Exª fizesse o apelo,
porque, em seguida, vamos votar a indicação de uma
figura ainda mais importante, um nordestino do qual
nós nos orgulhamos muito, o Ministro Falcão, que é
Ministro do STJ, onde já desempenhou várias funções
importantes. Está eleito pelos seus pares como Corregedor-Geral do CNJ. É uma figura importantíssima
dentro da estrutura da Justiça brasileira.
Desse modo, eu gostaria que V. Exª fizesse o
apelo que eu faço, para que os companheiros venham
ao plenário votar.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Srs. Senadores e Srªs Senadoras que se encontram fora do plenário, peço suas presenças neste
plenário, porque estamos no processo de votação da
indicação ao cargo de Ministra do Superior Tribunal
de Justiça.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
Da mesma forma como os demais líderes se posicionaram, em nome do Bloco União e Força, convido
todos os nossos a que venham ao plenário. Já estamos
chegando ao quórum de 60 Senadores.
Realmente, hoje é um dia muito gratificante para
o Senado, por poder votar no nome da Ministra Assusete, uma pessoa que, há mais de 30 anos, milita no
Judiciário, sendo exemplo para todos nós.
Hoje, o Distrito Federal está de parabéns por essa
votação, pela votação passada e pela que vamos fazer
para que o Ministro Falcão seja Corregedor-Geral do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Então, pedimos que todos os Senadores que se
encontram nas dependências do Senado venham até
o plenário, porque hoje, realmente, é um dia pelo qual
esperamos muito tempo, em que votaremos a indicação
da Ministra Assusete, que, como todos nós sabemos,
fará um grande serviço no Judiciário brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também gostaria de manifestar minha alegria
com este momento vivido pelo Senado Federal, que,
tenho certeza, referendará o nome da Srª Assusete
Dumont Reis Magalhães como Ministra do Superior
Tribunal de Justiça, por toda sua trajetória, pelo seu
amplo conhecimento jurídico e pelos relevantes serviços prestados ao nosso País.
Quero também manifestar a nossa alegria e a
nossa confiança no referendo do Senado em relação
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à indicação do Ministro Falcão como Corregedor-Geral
do Conselho Nacional de Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Casildo Maldaner,
que pediu a palavra em primeiro lugar.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente e nobres colegas, enquanto se vota, eu estava
escutando a sessão.
A Ministra Assusete está saindo da 1ª Região
para ir para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quero cumprimentá-la, como também o Ministro Falcão,
que vai ser o Corregedor do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).
Agora, estamos discutindo aqui a questão em
torno da 1ª Região. E aí temos de ver se o Supremo
envia um projeto a esta Casa, o que é direito. A 1ª Região, como os colegas estavam dizendo, representa
até a Amazônia, abrangendo o Amapá, Roraima, a
região toda. Toda a região da Amazônia, quando trata de questões relacionadas à 1ª Região, tem de vir
a Brasília. Vejam o quanto precisamos descentralizar
ainda a Justiça Federal no Brasil, o quanto é necessário descentralizar!
A região da Amazônia ainda não detém uma instância como essa. A 1ª Região está sediada aqui; a 2ª
Região deve estar sediada no Rio; a 3ª Região está
sediada no Sul; a 4ª Região deve estar sediada na região de Pernambuco, em Recife, e assim por diante.
Assim, deve-se criar a 6ª Região. Não pode a Amazônia
ter de se deslocar a Brasília, para chegar à 1ª Região,
que atende a todo esse grande Brasil. Acho que está
na hora de descentralizar.
São as ponderações que faço, ao lado dos cumprimentos à Ministra Assusete, que vai agora para o
STJ, e ao Falcão, que vai ser o Corregedor do CNJ.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se todos os Senadores já votaram, vou proceder à apuração. (Pausa.)
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 54; NÃO, 03.
Nenhuma abstenção.
Total: 57 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 675, DE 2012
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
675, de 2012 – aprovado por unanimidade na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Vital do Rêgo, sobre o Ofício
nº S/9, de 2012 (nº 602/2012, na origem), do
Superior Tribunal de Justiça, submetendo à
apreciação do Senado a indicação do Sr. Francisco Cândido de Melo Falcão Neto, Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, para compor
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos
termos do art. 103-B da Constituição Federal.
Discussão do parecer. (Pausa.)
Sem que alguém queira discutir, vou encerrar a
discussão.
Passamos à votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de levar à apreciação da Presidência e dos
demais companheiros se poderíamos colocar em votação a indicação do nome do Sr. Alexandre de Souza
Agra Belmonte ao Tribunal Superior do Trabalho (TST),
uma vez que teve aprovação unânime na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Peço, com a
concordância de todos, que possamos fazer essa votação hoje, nesta sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido. Vamos prosseguir as
votações.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Sérgio
Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
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Quero apenas registrar meu voto de acordo com a orientação da minha Bancada nas duas votações anteriores.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra, o Senador Armando Monteiro.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero expressar minha satisfação de ver coroada hoje,
tenho certeza, com o referendo dos nossos pares, a
indicação do eminente Ministro Francisco Falcão para
compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Como
sabemos, ele já foi escolhido pelos seus pares para
ser o Corregedor-Geral. Isso representa o justo coroamento de uma trajetória que, nesse caso, é ainda mais
favorecida por sua ilustre ascendência. Quero registrar
aqui o respeito que todos devotamos à figura eminente
do saudoso Ministro Djaci Falcão. Portanto, ele honra
essa árvore ilustre. E tenho a certeza de que ele se desempenhará com a maior correção no exercício dessa
nobre missão. Fico, como seu conterrâneo, muito feliz
de vê-lo, hoje, ser guindado a essa posição.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
na mesma linha do Senador Armando Monteiro, também quero manifestar nossa alegria em ver a condução
do nosso querido Ministro Francisco Cândido de Melo
Falcão à condição de membro do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), à condição de Corregedor do CNJ.
Mais uma vez, votaremos a indicação de um Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Sr. Presidente,
que conhece a realidade da Amazônia; que conhece
a realidade do Amapá, que V. Exª, Sr. Presidente, tão
brilhantemente representa nesta Casa; que conhece a
grandiosidade e as referências do Amazonas como um
Estado continente no Brasil. Portanto, a chegada do Ministro Falcão ao CNJ, sem dúvida, não apenas pelo que
já lembrou o nosso eminente Senador Armando Monteiro, mas também pela sua própria história e pela sua
própria carreira na Justiça brasileira, gera um entusiasmo
em todos nós da Amazônia e em todos nós no Senado.
Portanto, quero encerrar, Sr. Presidente, mais uma
vez, lembrando às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores
que estamos em votação nominal com quórum qualificado.
Portanto, convido os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras presentes no Senado a comparecerem ao plenário,
para manifestar esse voto tão importante à indicação
do Ministro Falcão para o cargo no CNJ, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente...

838

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodrigues e, depois, a V. Exª.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, eu só queria confirmar meu
voto nas duas votações anteriores: meu voto é “sim”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma
forma que os que me antecederam, eu queria cumprimentar o Ministro Francisco Cândido de Melo Falcão
pelo seu currículo, que é indiscutível, pelo seu conhecimento, por ter vindo do Nordeste, por conhecer
a Amazônia e, em especial, pelo que eu ouvi dele: o
compromisso assumido em continuar, na Corregedoria
do Conselho Nacional de Justiça, a linha inaugurada e
instalada pela eminente Ministra Eliana Calmon.
O Conselho Nacional de Justiça é, sem dúvida,
uma das mais belas conquistas do nosso texto constitucional, produto da reforma constitucional, decorrente
da Emenda Constitucional nº 45. O Conselho Nacional
de Justiça foi consagrado pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal como órgão administrativo de
controle da atividade jurisdicional.
Em especial, a Ministra Eliana Calmon, que termina agora a gestão à frente da Corregedoria do CNJ,
fez muito bem em cumprir o atributo e as prerrogativas
que estão estabelecidas para o Conselho Nacional
de Justiça. Oxalá – sabemos do compromisso dele, e
acredito que assim será, pelo seu currículo e pela sua
história – o Ministro Francisco Cândido Falcão proceda da mesma forma, no mesmo caminho, na mesma
trilha iniciada pela Ministra Eliana Calmon!
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Vital do Rêgo.
Em seguida, falará o Senador Romero Jucá.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
a tarde de hoje engrandece o Senado e a Magistratura Nacional.
Estamos votando a presença da Ministra Assusete Magalhães. O currículo dessa Ministra fala por si
só. Em sua sabatina, a conversa que pude ter com ela
e sua experiência me encantaram.
Hoje, bem disseram os oradores que me antecederam, nós iniciamos, com essa indicação, um processo de
reflexão sobre o tamanho e o gigantismo da 1ª Região. E
a Ministra Assusete viajou por todos os seus caminhos,
visitou todas as suas comarcas, andou por todos os seus
Estados. Por isso, é com ela que nós vamos! E o Senado
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mostrou, com a votação ocorrida há pouco, a importância da história da Ministra junto à Magistratura Nacional.
O Ministro Francisco Falcão, o senhor o conhece
tão bem! O senhor conhece sua história pernambucana
e paraibana. Ele é de uma gênese de um Ministro que
marcou época no Supremo Tribunal Federal, o Ministro
Djaci Falcão, amigo do peito de V. Exª, amigo de meu
pai, amigo de Vital do Rêgo.
O Presidente Eunício, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), deu-me de presente a relatoria do processo de indicação do Ministro
Falcão ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e de
sua condução à Corregedoria. E lá vi, Sr. Presidente,
a posição unânime da CCJ. Houve uma reunião das
mais belas. Na sabatina, mostrou-se o Ministro ciente
de suas responsabilidades, de suas convicções e de
seus desafios e, certamente, ciente da complexidade de
seu cargo. Mas sabemos da facilidade que esse cargo
terá no exercício de uma liderança que é inata, que é
genérica, pelos conceitos jurídicos que o Ministro tem.
Por isso, neste Senado, todos nós nos irmanamos na postura, na votação e na deliberação de alçar
à condição de Corregedor do CNJ o Ministro Francisco
Cândido Falcão.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Presidente...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, só quero confirmar meu
voto nas duas votações anteriores, em que eu estava
ausente. Só quero confirmar que meu voto é “sim” nas
duas votações nominais anteriores. Meu voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje é uma tarde
feliz para o Senado Federal. Já aprovamos a Drª Assusete Magalhães, numa votação expressiva na Casa, e
agora estamos votando o Ministro Francisco Falcão, um
grande Ministro do STJ, indicado para a Corregedoria
do CNJ e, portanto, com plenas condições de exercer
um grande trabalho.
Nós assistimos à sabatina do Ministro Francisco
Falcão, conhecemos a história do Ministro Francisco
Falcão desde Pernambuco e estamos conscientes e
tranquilos de que ele vai honrar o cargo e vai fazer um
trabalho exemplar na Corregedoria do CNJ.
Portanto, eu gostaria de aqui registrar, mesmo a
votação sendo secreta, o meu voto favorável e a minha
felicidade, a minha satisfação por estar votando em dois
nomes de alta expressão jurídica, que engrandecem
as indicações que foram feitas pela Presidenta Dilma.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, peço para encaminhar meu voto nas
votações anteriores.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, quero também me somar aos Senadores que me antecederam na questão da indicação
e da aprovação aqui, não tenho dúvida, do Ministro
Francisco Falcão. Trata-se de um nordestino como nós,
que lutou com dificuldade e que chegou a Ministro.
Tive a honra de estar presidindo a Comissão de
Constituição e Justiça no momento da sua sabatina, uma
das mais importantes de que participei, porque deu ao
Ministro Falcão a oportunidade de fazer uma belíssima
exposição e de, no final, receber a unanimidade dos votos.
Portanto, Sr. Presidente, eu queria me somar à
glória de Pernambuco, à história de Pernambuco, representada tão bem pelo Ministro Francisco Falcão,
que, com certeza, terá aqui, no plenário do Senado,
uma votação como a que teve na Comissão de Constituição e Justiça.
O voto é secreto. Por isso não posso dizê-lo aqui,
se não eu anularia o meu voto. Mas registro a satisfação com que nós estamos aqui para aprovar o Ministro
Francisco Falcão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Walter Pinheiro, Senadora Lídice da
Mata, Senador Gim Argello e Senador José Agripino.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, quero também me somar a todas essas
iniciativas.
Primeiro, em relação à votação anterior, nós aprovamos aqui – eu brincava com o Senador Eunício, obviamente depois da CCJ – a grande indicação da agora
Ministra Assusete. Uma indicação que revela não só
as potencialidades da estrutura do Judiciário como, de
certa forma, também coroa o Judiciário com a chegada
de alguém com extrema bagagem.
Assim também é esse momento grandioso do
CNJ, em que vamos ter a oportunidade de reconduzir o
Francisco Falcão, mas, ao mesmo tempo, reoxigenando
o CNJ, na medida em que essa recondução tem um
aspecto que eu poderia até chamar de reorganização
dessa importante instância.
Nessa mesma esteira, Presidente, eu já gostaria
de pedir a V. Exª que, na sequência, nós pudéssemos
apreciar mais dois nomes do Cade: a Frazão, que é
a Ana Frazão, que compreende a proposição 288, e
o nome do Eduardo Pontual, que é a 289, para que
nós pudéssemos, também na tarde de hoje, em que
o cenário é de boas autoridades, completar, assim, o

839

Junho de 2012

quadro do nosso Cade, dando mais essa contribuição
com importantes figuras que vão compor esses colegiados. Eles têm tarefas diferentes, mas de grande
relevância para a sociedade brasileira como um todo.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pela ordem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente. Para encaminhar, Sr. Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em seguida, está inscrita a Senadora Lídice
da Mata, o Senador Gim Argello, V. Exª, Senador Inácio Arruda e Ana Amélia.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Valadares.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Valadares.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, para encaminhar,
com alegria, em nome do PSB, a votação do Ministro
Francisco Cândido de Melo Falcão, principalmente
porque, além da sua origem nordestina e da sua competência reconhecida, posso fazer esse encaminhamento, Sr. Presidente, atendendo à recomendação
do mais experiente dos Senadores do nosso Partido,
que é o Senador Antonio Carlos Valadares e também
à recomendação explícita do Governador do Estado
da Bahia, o Governador Jaques Wagner, grato pela
gentileza com que este Ministro recebe e acolhe as
questões referentes ao nosso Estado.
Portanto, dessa forma, como Líder do PSB, convido, convoco os nossos Senadores a aprovarem o
nome do Ministro Francisco Cândido de Melo Falcão.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, dentro da mesma
linha dos demais líderes, como colocaram os nossos
queridos Armando Monteiro, Eunício Oliveira, Walter
Pinheiro, o Presidente Collor, a Bancada do glorioso
PTB, a Bancada do glorioso PR e do PSC.
É um dia muito feliz para esta Casa, porque fizemos uma votação firme do nome da agora Ministra
Assusete e, agora, também do Ministro Falcão.
O Ministro Falcão tem as mesmas qualidades da
Ministra Assusete: é competente, sério, trabalhador e,
acima de tudo, muito equilibrado.
Então, parabéns a este Plenário, hoje, porque
estamos encaminhando para o Judiciário o que há de
melhor no nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, para encaminhar.

840

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o Ministro Falcão vai substituir, não tenho dúvida, a
Ministra Eliana Calmon, que foi uma grande corregedora, uma mulher corajosa, de posições muito firmes
e que produziu muitos comentários positivos sobre o
desempenho da Justiça.
O Ministro Falcão vai assumir. Ele tem um perfil
um pouco diferente. Ele é um executivo, ele é um homem de fazer. Mais do que de fazer discurso, ele é de
produzir resultados.
Eu quero dizer a esta Casa que a Justiça do Brasil, hoje, passa por um questionamento.
O mensalão precisa produzir resultados para
passar uma página que o Brasil deseja ver passada,
que é a da impunidade. O não julgamento do mensalão significa a impunidade neste País.
Há outros fatos: o caso de Celso Daniel, de Santo
André, até hoje não esclarecido; o caso dos aloprados,
igualmente, até hoje, não esclarecido.
Tudo isso são contenciosos da Justiça, e o brasileiro espera ver esses fatos todos esclarecidos, e o
que é preciso é esclarecer.
Eu tenho certeza de que o Ministro Falcão, que é
um homem de fazer... Ele não é histriônico. Ele é um homem equilibrado, de fala mansa, nordestino competente,
com boa origem, filho de um ex-Presidente do Supremo
Tribunal Federal, o saudoso Ministro Djacir Falcão. Agora,
é um homem em quem esta Casa deposita as melhores
expectativas, porque ele vai ser corregedor para fazer,
para acontecer, para que coisas novas aconteçam na
Justiça, sem histrionice, mas com eficácia.
Tenho certeza de que esta Casa está dando um voto
a um homem que tem uma qualidade fundamental: é eficaz.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente. Obrigada,
Senador Inácio Arruda, pela cessão do seu espaço.
Eu queria que o Presidente registrasse em Ata o meu
voto para a nova Ministra do STJ, Assusete Magalhães.
Secundariamente, não menos importante, Presidente, eu queria, em nome do Partido Progressista,
registrar a confiança e o voto que demos para o Ministro
Francisco Cândido de Melo Falcão, um pernambucano
que, para nós, gaúchos, é um gaúcho a pé.
Ele terá grande sucesso nesse novo desafio, pela
sua capacidade, pela sua integridade e porque vai representar muito bem o Poder Judiciário no CNJ. Nós
estamos confiantes nessa indicação muito oportuna
da Presidenta, a indicação do Ministro Falcão.
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E queria também dizer que, no caso da Ministra
Assusete, ganha também aquela Corte na ampliação
do espaço das mulheres no Poder Judiciário, na Corte
superior de Justiça em nosso País.
E também solicitaria a V. Exª a inclusão, na votação de hoje, do Sr. Hugo Carlos Scheuermann, Juiz
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio
Grande do Sul, para compor o Tribunal Superior do
Trabalho na vaga de outra eminente gaúcha, que foi
aposentada por ter passado para o Supremo Tribunal
Federal, a Ministra Rosa Maria Weber, que assumiu o
Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendida.
Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, primeiro,
declarar nosso apreço à Ministra Assusete, que acaba
de ser aprovada com votação extraordinária pelo nosso Plenário. Já tinha sido assim na nossa Comissão,
porque foi por unanimidade na Comissão de Justiça.
E as demonstrações que estão sendo feitas aqui
em relação ao Francisco de Melo Falcão dão a dimensão, primeiro, da função que o Ministro ocupará e, segundo, do apreço dos Senadores pela sua indicação,
a expectativa positiva de um grande trabalho que será
feito pelo Ministro Falcão.
Nós o conhecemos no dia a dia no tribunal, a sua
tranquilidade, a sua facilidade em ouvir, em colocar-se à disposição de todos para que a Justiça possa ter
mais celeridade, possa julgar com mais precisão, para
contribuir com a legislação que nós produzimos aqui
no Congresso Nacional. Tudo isso Falcão tem feito, e
acho que é exatamente em razão dessa sua distinção
com o Congresso Nacional que ele recebe um apoio
que considero quase unânime desta Casa.
Por isso, quero registrar também essa posição
do nosso Partido, do PC do B, em relação à indicação
do Ministro Falcão.
E, ao final, registrar que, nas votações anteriores,
em que não pude estar presente, segui orientação do
meu Partido, comandado nesse momento pela nossa
Líder Vanessa Grazziotin.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as
manifestações sucessivas que aqui foram feitas pelos
diversos Senadores e Senadoras, em favor da indicação do Dr. Francisco Cândido de Melo Falcão para a
Corregedoria do CNJ, provam, por a mais b, que S. Exª
detém todas as qualidade intelectuais, morais, profissionais para o exercício de função tão importante em
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nível nacional, que, tenho certeza, será desempenhada como sempre fez em sua vida, em sua trajetória de
magistrado digno. Ele fará tudo para bem representar
o Poder Judiciário em todo o Brasil.
Por isso, a nossa Líder já se manifestou, já deu a
sua opinião favorável, a Senadora Lídice da Mata, do Estado da Bahia, e o faço, como também já fez o Senador
Rodrigo Rollemberg, numa prova inconteste de que não
só o PSB, mas a unanimidade dos Partidos no Senado
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Federal, assim como fizemos na Comissão de Justiça,
quer que o CNJ seja fortalecido com uma ação profissional, uma ação equidosa, de um homem que tem um
passado ilibado, que é respeitado não só no Sistema Judiciário no Brasil, mas respeitado pela sociedade brasileira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Foram 56 votos SIM; 4 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
Total: 60 votos.
A indicação foi aprovada e será feita a devida
comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente
da República.
Peço aos Srs. Senadores que permaneçam no
plenário, pois ainda temos algumas autoridades para
votar, algumas com maioria absoluta, como os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 669, DE 2012
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
669, de 2012, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sendo Relator Senador
Francisco Dornelles, sobre a Mensagem nº
37, de 2012 (nº 210/2012, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do
Senhor Alexandre de Souza Agra Belmonte,
Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região – RJ, para compor o Tribunal Superior
do Trabalho, no cargo de Ministro, em vaga reservada a juízes de carreira da magistratura
trabalhista, decorrente da aposentadoria do
Ministro Milton de Moura França.
.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente... Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª com a palavra.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria,
neste momento em que estamos votando e, com certeza, aprovando a indicação de Alexandre Belmonte,
de registrar que, com a aprovação dele para o Tribunal
Superior do Trabalho, é corrigida e pelo menos minimizada a sub-representação do Estado do Rio de Janeiro no TST. O Rio de Janeiro contava com apenas um
representante no TST, sendo que o maior número de
atendimentos é dado exatamente no Rio de Janeiro.
Então, a aprovação do Ministro Alexandre Belmonte, como disse, vem corrigir e minimizar isso. Foram duas listas. Nas duas listas havia candidatos do
Rio de Janeiro, o que, para nós, já indicava que certamente pelo menos um do Rio seria aprovado. Nós
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trabalhamos para que dois do Rio fossem aprovados,
para minimizar ainda mais essa sub-representação do
Rio de Janeiro. Mas tivemos a aprovação do Belmonte, o que muito nos alegra, é um amigo nosso, pessoa
com quem conversamos constantemente, e teve a sua
aprovação, de forma unânime, na CCJ do Senado. Um
homem com grande conhecimento jurídico.
Quero parabenizar a escolha e dizer que o Rio
de Janeiro está muito bem e estará muito bem representado no Tribunal Superior do Trabalho.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Paulo Paim.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós aqui, da
bancada gaúcha, estranhamos que pulou o 286, que
se refere ao Sr. Hugo Carlos Scheuermann, que é
gaúcho e está sendo indicado para compor o Tribunal
Superior do Trabalho.
O apelo que fazemos é que seja o próximo, então, a ser votado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Sr. Hugo Carlos será o próximo votado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Presidente. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Que venham ao plenário para completarmos
a votação. Ainda temos mais duas autoridades necessitando de quórum qualificado. (Pausa.)
Enquanto os Srs. Senadores estão votando, eu
queria comunicar ao Plenário que estamos realizando,
aqui no Senado, um grande fórum do Senado, justamente para examinar as perspectivas e transformações
tecnológicas do princípio do século. Esse seminário
está sendo realizado no Interlegis, com cientistas políticos e personalidades do mundo inteiro. Basta dizer
que abrimos com a presença do Prof. Francis Wolff,
professor da Escola de Filosofia Superior de Paris e
autor de vários livros sobre política; também, em seguida, do Sr. Charles Girard, que é Doutor em Filosofia e
professor da Universidade Sorbonne de Paris; o Sr. Dr.
Luiz Alberto Oliveira, físico, Doutor em Cosmologia e
pesquisador do Instituto de Cosmologia, Relatividade
e Astrofísica; Sérgio Paulo Rouanet, acadêmico e um
dos homens mais brilhantes deste País; Franklin Leopoldo e Silva, professor de Filosofia, da Universidade
de São Paulo; Sr. Renato Lessa, titular de Filosofia
Política, do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal; Eugênio Bucci, jornalista, professor
doutor da Escola de Comunicações e Artes da USP; e
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também os Srs. Helton Adverse e Renato Janine Ribeiro, também professores; sobre os temas “A palavra
livre e infeliz”, “Democracia liberal e governabilidade”,
“O apolistimo, a maior ameaça à democracia”, “Sobre
o consenso na democracia/igualdade, unanimidade,
legitimidade”, “Abismos da democracia”, “Ética, moral
e política”, “Representação política”, “A democracia
espetáculo e a imagem da política”, “A democracia
para além do Estado democrático de direito”, “Introdução às ciberdemocracias” e “Democracia liberal e
a governabilidade”.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É um seminário da maior importância e da
maior profundidade, que o Fórum Permanente do
Senado Federal está realizando e que, depois, publicaremos em livro. Vamos continuar essa série de
seminários, abordando temas não somente políticos,
como também científicos. Estamos tendo uma presença muito grande, com um grande comparecimento de
estudantes, de professores e também de funcionários
da Casa. Mais de 500 pessoas estão comparecendo
a esses seminários, o que significa uma grande participação. É uma maneira de se pensar, no século XXI,
na democracia do século XXI e também na democracia
com as mudanças e as transformações que estamos
acompanhando, sob o ponto de vista tecnológico das
comunicações.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Portanto, eu quero também convidar os Srs.
Senadores. Ainda estamos na quarta conferência e vamos ainda ter oito conferências. Se os Srs. Senadores
quiserem prestigiar o seminário e, ao mesmo tempo,
ter a oportunidade de pensar sobre algumas ideias políticas e sobre o Brasil e o mundo, podem fazê-lo, às 7
horas, todos os dias, no auditório da Unilegis.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero cumprimentar V. Exª e o Senado
Federal pela organização desse ciclo de conferências.
Ontem, tive a oportunidade de ouvir a palestra
do Embaixador e Ministro Rouanet. Realmente, é impressionante a qualidade dos convidados, a qualidade
dos debates e a qualidade da temática que está sendo
objeto de reflexão e de reformulação por esses grandes pensadores brasileiros e mundiais.
Portanto, quero cumprimentar o Senado Federal
pela organização desse ciclo de conferências, que realmente vem propiciar um debate de muita qualidade
no âmbito do Legislativo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proceder à apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –SIM 46; e 04 votos NÃO.
Uma abstenção.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Quero também chamar a atenção dos Srs.
Senadores e Senadoras para que compareçam ao
plenário, pois vamos submeter o nome do Sr. Hugo
Carlos Scheuermann.
Item extrapauta:
PARECER Nº 668, DE 2012
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
668, de 2012, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro
Simon, sobre a Mensagem nº 36, de 2012 (nº
209/2012, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor Hugo
Carlos Scheuermann, Juiz do Tribunal Regional
do Trabalho da 4ª Região – RS, para o cargo
de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho,
em vaga reservada a juízes de carreira da magistratura trabalhista, decorrente da aposentadoria da Ministra Rosa Maria Weber Candiota
da Rosa, e precisamos de quórum qualificado.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Peço às Srªs Senadoras e Senadores que se encontram fora do plenário que compareçam ao plenário
para concluirmos a votação das autoridades que estão
na pauta da votação de hoje.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para,
mais uma vez, Sr. Presidente, convidar os Srs. Senadores e Srªs Senadoras que estão presentes na Casa.
Continuamos ainda com votação nominal de autoridades, desta feita do Dr. Hugo Carlos Scheuermann,
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para o TST, ainda com quórum qualificado. Como V.
Exª percebe, o quórum no nosso plenário vem caindo, e eu gostaria de conclamar os Srs. Senadores e
as Srªs Senadoras a comparecerem ao plenário, para
que possam exercer o seu direito de voto na escolha
dessa importante autoridade da República, que ocupará a vaga de um membro importante do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, eu gostaria de conclamar
os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que estão na
Casa para que compareçam ao plenário para a votação.
E gostaria, Sr. Presidente, de solicitar a V. Exª
que, se possível, acione a campainha de votação nominal para os Srs. Senadores.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Agradeço desde já o pronto atendimento. Sempre
pronto e sempre eficiente, V. Exª chama a atenção
dos colegas Senadores e das colegas Senadoras para
que possam comparecer ao plenário para mais uma
importante votação nominal, com quórum qualificado,
na tarde de hoje, no plenário do Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que compareçam ao plenário para concluirmos a
votação do Sr. Hugo Carlos para Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, que necessita de quórum qualificado. (Pausa.)
Uma vez mais, solicito às Srªs Senadoras e aos
Srs. Senadores que compareçam ao plenário, pois
ainda estamos com quórum baixo. (Pausa.)
Senadora Kátia Abreu, já votou?
A SRª KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Já.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proceder à apuração.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Não, não, Sr. Presidente. Um minutinho!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Você ainda não votou?
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– É o Sr. Líder aqui conversando comigo.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM 48; 03 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
Total: 51.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
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
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 Defesa, no valor de quarenta milhões de reais,
para o fim que especifica.
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 561, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 15, de 2012, que altera
as Leis nºs 12.409, de 25 de maio de 2011,
11.578, de 26 de novembro de 2007, 11.977,
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de 7 de julho de 2009, 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 10.150, de 21 de dezembro de
2000, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
9.636, de 15 de maio de 1998, e 6.015, de 31
de dezembro de 1973 (proveniente da Medida
Provisória nº 561, de 2012).
4
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 da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator Senador Antonio
Carlos Valadares, sob nºs:
– 1.058, de 2006, 1º Pronunciamento:
(sobre a Proposta de Emenda a Constituição nº 38, de 2004), favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece;
– 1.185, de 2007, 2º Pronunciamento:
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário, à Proposta de Emenda a Constituição nº 38, de 2004),
pela rejeição; e
– 974, de 2010, 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, de tramitação
conjunta), 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.
5
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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6
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.
7
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.
8
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.

JUNHO28063
2012

Quarta-feira 27

9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 78, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 78, de 2012 (nº
221/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto das emendas à Convenção do
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Parecer favorável, sob nº 723, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro Simon.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 79, de 2012 (nº 354/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Turquia sobre o Trabalho Remunerado de
Dependentes de Membros de Missões Diplomáticas e Repartições Consulares, assinado
em Ancara, em 21 de outubro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 631, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senadora Ana Amélia.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 123, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 123, de 2012 (nº
540/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do acordo entre a República
Federativa do Brasil e a União Europeia sobre Isenção de Vistos de Curta Duração para
Portadores de Passaportes Comuns, assinado em Bruxelas, em 8 de novembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 632, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Luiz Henrique.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 215, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 215, de 2012 (nº
475/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República de Cameroun sobre o Exercício
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de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em
Brasília, em 4 de agosto de 2010.
Parecer favorável, sob nº 724, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo
Cavalcanti.
13
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).
14
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).
15
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,
de 2008; e 494, de 2009 (descarte de medicamentos de uso humano ou de uso veterinário).
16
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 506, de 2012, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 224, de 2004, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (gratuidade no transporte coletivo).
17
REQUERIMENTO Nº 513, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 513, de 2012, do Senador Humberto
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
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da Câmara nº 87, de 2011, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 329,
de 2011, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (registro, posse e comercialização
de armas de fogo e munição).
18
REQUERIMENTO Nº 522, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 522, de 2012, do Senador Clésio
Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 487, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos (exclui do salário de contribuição
valores pagos em indenização de alimentação
e transporte).
19
REQUERIMENTO Nº 523, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 523, de 2012, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 487, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
20
REQUERIMENTO Nº 525, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 525, de 2012, do Senador Valdir Raupp,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(distribuição de recursos públicos federais para
a agricultura familiar).
21
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 526, de 2012, do Senador Valdir
Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 8, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Desenvolvimento
Regional e Turismo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Passamos à lista de oradores.
Senador Eduardo Lopes, com a palavra.
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O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra.
Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras presentes, aqueles que
nos assistem pela TV Senado, que nos ouvem pela
Rádio Senado, que acompanham pela Internet e todos os presentes, quero, na noite de hoje, falar de um
assunto que considero muito importante.
Quero fazer este registro, porque no dia 12 de
junho passado, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),
sediada na cidade do Rio de Janeiro, divulgou uma das
notícias mais alvissareiras dos últimos tempos. Nesse
dia, que considero histórico para o Brasil, a Fiocruz publicou a descoberta de uma vacina, inédita no mundo,
contra a doença da esquistossomose.
A vacina foi desenvolvida com o apoio de outras
entidades, como o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e também a
Finep, Financiadora de Estudos e Projetos.
Quero ainda destacar o fato de que essa importante descoberta foi conduzida por uma brasileira, a
pesquisadora infectologista Drª Miriam Tendler.
Trata-se de um fato magnífico que merece ser
comemorado, e não apenas por ser uma descoberta
feita no Brasil, por cientistas brasileiros. O que mais
nos alegra com essa notícia é que ela traz grandes
expectativas em relação ao problema dessa doença
no Brasil e no mundo.
A esquistossomose, também conhecida como
“barriga d’água” ou “doença do caramujo”, é uma doença crônica, que, se não for tratada a tempo, pode
levar a pessoa infectada à morte. É a mais grave forma de parasitose por organismo multicelular, matando
milhares de pessoas por ano em todo o mundo. Ela
é causada por vermes e parasitas que provocam a
contaminação humana, principalmente de habitantes
das regiões mais pobres, desprovidas de saneamento básico e de água tratada. É um problema típico da
área de saúde pública, portanto de interesse das autoridades sanitárias.
O tratamento da esquistossomose é feito por meio
de medicamentos antiparasitários, mas isso não impede a contaminação do ambiente. O ideal é que não
tivéssemos mais as condições ambientais propícias à
contaminação, pois a transmissão do parasita se dá
através das fezes das pessoas infectadas. Mas, como
essas condições são muito difíceis de serem alcançadas por todos os povos, a única maneira de se evitar
a doença é por meio da imunização das populações
expostas aos riscos.
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A vacina, que a Fiocruz acaba de anunciar, representa a esperança real de erradicação global da
esquistossomose. Vejam que falo de 200 milhões de
pessoas infectadas pela doença em todo o mundo. São
200 milhões de pessoas, ou seja, um Brasil inteiro contaminado, um Brasil inteiro infectado por essa doença.
Só no Brasil, são cerca de dois milhões e meio
de brasileiros infectados pelo parasita. Mas, pasmem,
Srªs e Srs. Senadores, mais de 10% da população do
Planeta, cerca de 800 milhões de pessoas, correm o
risco da contaminação pela esquistossomose, por viverem em áreas infestadas.
No Brasil, as regiões mais atingidas são o Norte
e o Nordeste, incluindo-se uma parte do norte do Estado de Minas Gerais. Só a malária supera a esquistossomose entre as doenças parasitárias que mais nos
atingem, segundo a Organização Mundial de Saúde.
Mas, voltando à vacina, quero destacar que ela
já foi aprovada na sua primeira fase de testes e que os
resultados foram bastante positivos, até mais do que
o esperado, já que também se mostrou eficiente contra outros tipos de parasitas que infectam os animais
domésticos, além do homem.
Então, essa é uma grande descoberta, que vem
reafirmar a posição do Brasil, com destaque para o
mundo da Ciência e da Engenharia Genética. Foram
mais de trinta anos de estudos, pesquisas e testes.
Durante esse período, foram investidos cerca
de R$23 milhões. Como se trata de produto que requer elevadíssimo grau de segurança, característica
mais importante de qualquer medicamento, a vacina
ainda será submetida a outros testes, até que possa
ser usada em larga escala em campanhas de saúde
pública, voltadas para as populações mais pobres e
mais vulneráveis à doença.
Isso é esperado para daqui a cinco anos. Claro
que, quando falamos em cinco anos, pode parecer
muito tempo, pode parecer que vai demorar muito, mas
nós estamos falando aqui de uma vacina que pode,
começando a partir, ou daqui a cinco anos, ela pode
começar a erradicar a esquistossomose em todo o
mundo. E assim aconteceu, num passado não muito
distante. O mundo sofria com o problema da varíola,
que era uma doença infectocontagiosa, causada por
vírus e que foi responsável por terríveis epidemias,
desde a idade antiga.
A varíola, enquanto existiu, ceifou a vida de milhões e milhões de pessoas, além das milhares que
ficaram com terríveis sequelas em todas as regiões
do Planeta.
Somente na Europa, estima-se que a doença vitimou 60 milhões de pessoas. Aqui, no Brasil, a varíola
também deixou marcas profundas. Houve regiões em
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que a população foi quase totalmente dizimada pela
doença, como foi o caso da Bahia, onde teria ocorrido a
primeira epidemia da doença no País, no ano de 1563.
Felizmente, com a descoberta de uma vacina, por um
médico inglês, Edward Jenner, na segunda metade do
séc. XVIII, a varíola pôde ser controlada e, finalmente,
ela foi considerada extinta, desde 1978, por conta das
campanhas de vacinação realizadas em todo o mundo.
Não nos esqueçamos, porém, do histórico acontecimento da Revolta da Vacina, no ano de 1904, na
cidade do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, a população
carioca se insurgiu contra a campanha de vacinação
obrigatória, empreendida pelos governos do Presidente
da República Rodrigues Alves e do Prefeito Municipal
Pereira Passos. E quem estava à frente dessa campanha de vacinação era justamente o médico sanitarista
Oswaldo Cruz, um dos fundadores e o principal dirigente do Instituto Soroterápico Federal, que, mais tarde,
em 1908, foi rebatizado como Instituto Oswaldo Cruz.
Hoje, com seus 112 anos de existência, esse
Instituto, que atualmente integra a Fiocruz como uma
de suas unidades técnico-científicas, continua sendo
motivo de orgulho e admiração de todos nós brasileiros. Agora, mais uma vez, a Fiocruz dissemina a esperança e, desta feita, não apenas para o Brasil, mas
para o mundo. É a esperança real de se erradicar e de
se acabar de vez com a esquistossomose, da mesma
forma como se fez com a varíola.
Parabéns a todos os cientistas da Fiocruz, especialmente aos que participaram dessa inovadora
descoberta. Muito obrigado por mais esse esforço que
poderá salvar a vida de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo.
Então, fica aqui o registro da minha congratulação
e dos meus parabéns a todos os cientistas da Fiocruz
que participaram dessa pesquisa e desse grandioso
trabalho, em especial à pesquisadora infectologista
Drª Miriam Tendler.
Parabéns a todos, parabéns à Fiocruz!
Gostaria também de, nesta noite, neste início de
noite, registrar a nossa participação na Rio+20. Participamos da Comissão que representou o Senado
Federal, o Senado brasileiro.
Até se pode dizer que o resultado alcançado não
foi o esperado, que o texto poderia ser melhor, que o
texto poderia ser mais forte, mas, de qualquer forma,
quero registrar que estive com o Prefeito Eduardo Paes,
no último domingo, na convenção do PRB, no Rio de
Janeiro, onde foi firmado e declarado o apoio formal à
reeleição do Prefeito Eduardo Paes.
Em conversas com ele – e também em seus
discursos –, ele falou sobre o sucesso da Rio+20, no
sentido de não ter acontecido nada de grave no even-
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to. Claro, houve transtornos, alguns erros e algumas
falhas, mas o importante é o desejo de acertar.
Eu quero também registrar – e foi falado aqui durante o dia – a reunião da Cúpula Mundial de Legisladores, que aconteceu na Alerj, na nossa Assembleia
Legislativa, onde tivemos resultados positivos.
Na semana que antecedia a Rio+20, eu falei sobre essa Cúpula, sobre a importância dessa Cúpula
Mundial de Legisladores. Fui aparteado pelo Senador
Cristovam Buarque, que falou que via nessa Cúpula
Mundial m primeiro passo para que viesse a nascer,
para que construíssemos uma bancada mundial do
meio ambiente, uma bancada mundial de legisladores cuidando do meio ambiente, porque não adianta
só discutir em nível de Chefes de Estado, em nível de
ambientalistas. Não adianta só discutir, só falar, não
adianta só o discurso. A verdade é que qualquer mudança, qualquer alteração vai ter que ser aprovada nos
congressos, vai ter que ser aprovada nas casas legislativas de cada país. Daí a importância dessa bancada
de legisladores, acompanhando, monitorando aquilo
que está sendo efetivamente realizado com respeito
à sustentabilidade.
Quero registrar aqui o sucesso da Cúpula Mundial
dos Legisladores e do relatório do Senador Rodrigo
Rollemberg, Relator da Cúpula Mundial. Entre outras
coisas que foram aprovadas, ficou decidido que a cada
dois anos haveria a reunião dessa Cúpula no Rio de
Janeiro. Isso foi deliberado e aprovado.
Eu fiz uma proposta à Globo, também falei com a
nossa Embaixadora da Globo, a Serys Slhessarenko,
nossa querida Senadora. Sugeri que a cada seis meses essa reunião poderia acontecer por blocos de
continentes. Por exemplo, poderia acontecer, a cada
seis meses, uma na América Latina, uma na América
do Sul, outra na Europa e, ao final de dois anos, seria realizada uma geral, como eu disse, na cidade do
Rio de Janeiro.
Eu disse ao representante da Globo que tenho
muita confiança nesse primeiro ato e que quero participar efetivamente dessa Cúpula Mundial.
Eu até comentei, na Rio + 20, que não pude estar
presente na Cúpula Mundial por questões de compromissos partidários.
Nós tivemos o Fórum Nacional do PRB, em São
Paulo, onde apresentamos as diretrizes para a gestão
municipal do PRB. Então, ali, esse Fórum Nacional
aconteceu, no sábado, lá em São Paulo, no Memorial
da América Latina. Um Fórum muito prestigiado. Tivemos a presença do Presidente Nacional, o Dr. Marcos
Pereira; tivemos a presença do nosso Ministro Crivella;
a presença de vários candidatos a prefeito, inclusive
do nosso candidato a Prefeito de São Paulo, Celso

852

Junho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Russomano; nosso candidato a Prefeito de Salvador,
o Marinho; também tivemos o nosso candidato à Prefeitura de Contagem, o nosso Deputado Federal George Hilton.
Enfim, por estar ali, naquele compromisso partidário, eu não pude participar das reuniões da Cúpula
Mundial dos Legisladores. Mas, quero aqui parabenizar. Confio e creio que realmente seja um passo muito
importante. Como disse o Senador Cristovam Buarque,
quem sabe, uma bancada mundial de legisladores do
meio ambiente.
Era isso o que eu tinha a dizer, Presidenta.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) –Cumprimento V. Exª, Senador Eduardo
Lopes, pelo pronunciamento, destacando o belíssimo
trabalho que os pesquisadores da Fiocruz fazem para
o Brasil e em prol da humanidade e esse Fórum de
Legisladores, do qual tive a grata satisfação de participar, juntamente com V. Exª.
Sobre a mesa temos três requerimentos que coloco, neste momento, em votação.
Em votação o Requerimento nº 593, de 2012,
da Senadora Ana Rita, que requer, em aditamento ao
Requerimento nº 561, de 2012, aprovado na sessão
do Plenário do dia 14 de junho de 2012, alteração do
período para desempenho da respectiva missão, que
passará a dar-se apenas no dia 29 de junho de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pois não, Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidenta,
eu gostaria de comunicar a V. Exª e a esta Casa que a
Comissão Especial designada para examinar a Emenda nº 567 acabou de aprovar o parecer do Deputado
Fontana relacionado com as novas regras estabelecidas para a caderneta de poupança.
Essa proposta foi altamente positiva, porque ela
conseguiu o esquema que mantém o investimento na
poupança, que não penaliza as pessoas de menor
renda. Foi uma engenharia extremamente bem-sucedida e a maior prova é o aumento considerável que
tem ocorrido em relação às cadernetas de poupança.
Eu queria, no momento da aprovação, cumprimentar o Deputado Henrique Fontana, cumprimentar
os membros da Comissão e a Presidenta Dilma, por
ter mandado uma medida provisória sobre um assun-
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to extremamente polêmico, mas em que se estabeleceu uma engenharia que atendeu a todas as partes
envolvidas.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Cumprimentamos V. Exª. Tenho certeza,
Senador, que, lá na Comissão, o senhor deve ter sido
um dos grandes responsáveis por esse acordo, pela
aprovação da medida provisória, tendo em vista a capacidade de articulação de V. Exª, Senador Dornelles.
Cumprimento V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Eduardo, pois não.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora Vanessa, eu gostaria, em nome do Senado da República,
em nome do povo brasileiro e, obviamente, em nome
da Presidenta Dilma e do Governo que represento
nesta Casa, de cumprimentar o Senador Dornelles e
cumprimentar, também, o Deputado Henrique Fontana e todos os membros da Comissão Especial Mista,
de Senadores e Deputados, que acaba de aprovar um
relatório que reputo da maior importância, porque encontrou, como foi bem dito pelo nosso Senador Dornelles, uma solução engenhosa e virtuosa com relação à
caderneta de poupança. Primeiro, porque preserva, de
forma intacta e integral, todo o saldo da caderneta de
poupança até o dia 03 de maio. Segundo, estabelece
uma nova poupança, a partir daí, que garante sempre
um gatilho que lhe permita competitividade e vantagem
comparativa com relação à remuneração de mercado,
sempre em relação ao CDI, sempre em relação aos
títulos do Tesouro.
Portanto, são aplicações seguras e a população
se sente segura em poder aplicar, segura sob o ponto
de vista tributário, segura sob o ponto de vista da liquidez e segura pela tradição e pela cultura que o povo
brasileiro tem de fazer poupança através de caderneta
de poupança.
Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, eu
queria, em nome do povo brasileiro, em nome da Presidenta Dilma e em nome da Liderança do Governo,
cumprimentar o nosso eminente Senador Dornelles e
cumprimentar a Comissão Mista, que acaba de fazer
uma grande conquista para o programa econômico e
o programa que o Brasil está estabelecendo para fazer
o enfrentamento de uma crise, baixando os juros e, ao
mesmo tempo, aumentando os investimentos, para
garantir emprego e renda num momento de grande
dificuldade que a economia internacional atravessa.
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Portanto, mais uma vez, agradeço o empenho do
nosso querido e eminente Senador, Ministro e grande
mentor econômico e mentor fiscal do Senado da República, nosso Senador Francisco Dornelles.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Cumprimento V. Exª, Senador Eduardo Braga.
Já cumprimentei o Senador Dornelles, destacando que ele registrou o fato cumprimentando o relator
da matéria, Deputado Henrique, mas nós todos não
temos dúvida nenhuma da grande participação, atestada aqui pelo Senador Eduardo Braga, que é o Líder
do Governo nesta Casa, da participação fundamental
de V. Exª, Senador Dornelles. Receba mais uma vez
nossos cumprimentos também.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Em votação o Requerimento nº 594,
de 2012, da Senadora Vanessa Grazziotin, requerendo
seja considerada licença dos trabalhos da Casa sua
participação na diligência da CPI do Tráfico Nacional e
Internacional de Pessoas, realizada no dia 28 de maio
de 2012, na cidade de Natal/RN, conforme Requerimento nº 160, de 2012, da referida CPI, aprovado em
3 de maio 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 (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Em votação o Requerimento nº 595,
de 2012, da Senadora Ana Amélia, que solicita licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, a fim de
participar da XXVIII Sessão Ordinária do Parlamento
do Mercosul, em Montevidéu, Uruguai, no dia 2 de julho de 2012, e comunica que estará ausente do País
nos dias 1º e 2 de julho de 2012.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o referido requerimento permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Voltamos agora à relação de inscritos.
O Senador Valdir Raupp, como orador inscrito,
não se encontra.
O Senador Cyro Miranda já falou, por permuta.
O Senador Paulo Bauer não se encontra. Já falou também.
Da mesma forma falou o Pedro Simon.
Então, convido para utilizar a tribuna e fazer seu
pronunciamento o Senador Paulo Paim.
Senador Paulo Paim, V. Exª, cuja presença é
constante no plenário, como é no seu Estado também,
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tem que ensinar a mágica para todos nós, seus companheiros de Casa.
Com a palavra S. Exª o Senador Paulo Paim, pelo
tempo regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Vanessa Grazziotin, que preside a sessão, tenho
trabalhado muito para regulamentar a situação dos
motoristas no País. Trabalhei como Relator do projeto
de lei da Câmara de autoria do Deputado Tarcísio Zimmermann, que hoje é o Prefeito de Novo Hamburgo.
Construímos aqui, com o Senador Ricardo Ferraço,
num diálogo amplo com empresários e com trabalhadores, um substitutivo que hoje já é lei. Então, hoje,
há uma lei que regulamenta a profissão de motorista.
Outro projeto de que estou tratando é relativo ao
Estatuto do Motorista, que visa a construir o que chamamos de conforto legal para este importante setor,
que é o transporte terrestre.
Srª Presidente, a modalidade rodoviária de transporte é a mais importante no País. Esse fato é resultante, como sabemos, de opções históricas que fizemos,
corretas ou equivocadas – aqui, não vamos discutir
isto –, tomadas desde a República Velha, passando
pelo desenvolvimentismo de Juscelino Kubitscheck e
pelas imposições da ditadura militar.
O nosso País é extenso, com grande parte do
seu território distante do litoral. A integração do Brasil
foi dificultada, por muito tempo, pela falta de uma rede
de transporte adequada de passageiros e também de
mercadorias. A opção pelo rodoviarismo pareceu na
época a muitos uma solução mais rápida para essa
questão, e é com as consequências disso que temos
de lidar.
Se a modalidade rodoviária é a mais importante
hoje para a economia do País e se as estradas e suas
artérias não correspondem à expectativa, é preciso
também que a gente não esqueça e valorize os trabalhadores que tocam os caminhões, os ônibus, enfim, o transporte no País. Temos de nos lembrar dos
caminhoneiros, dos motoristas de ônibus, de moto, de
táxi, de vans etc.
De que adiantariam mesmo rodovias modernas,
com veículos poderosos, mas sem os seus condutores?
Os motoristas profissionais são os verdadeiros heróis
dessa história, responsáveis que são pela circulação
sanguínea de nossa economia.
Acontece, Srª Presidenta, que rodovias modernas e bem conservadas não constituem a maioria dos
caminhos percorridos pelos nossos motoristas de caminhão, de ônibus etc, como eu listava. Nem sempre
os veículos são os mais atuais ou seguros.
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A profissão de motorista em nosso País, a despeito de sua reconhecida relevância, é, de fato, uma
profissão de muito sacrifício.
O mau estado das vias, o risco permanente de
assalto – pois as máfias do roubo de cargas não descansam –, a rigidez dos prazos de entregas, tudo isso
submete o caminhoneiro a enorme estresse, como
também os motoristas de transporte coletivo.
Pressionado por todos esses fatores, não é raro
– ouvimos falar disso – o motorista usar estimulantes
para se manter ativo e fazer o tempo render mais, com
a triste consequência de fazer aumentar, infelizmente, o número de acidentes e de mortes nas estradas.
Para ultrapassar essa situação a que estão submetidos os motoristas rodoviários, o Congresso Nacional aprovou, e a Presidenta Dilma Rousseff sancionou,
no início de maio, a Lei n° 12.619, que regulamenta a
profissão de motorista com vínculo empregatício ou não,
porque também regulamenta a situação do autônomo.
Entre as principais conquistas desses trabalhadores, figura a regulamentação de uma jornada de trabalho com tempo de direção máximo e com períodos
obrigatórios de descanso. A Lei vale para todos os motoristas, empregados e autônomos, e também para os
motoristas de ônibus intermunicipais de passageiros.
Srª Presidenta, cabe-me informar que tramita no
Senado o Projeto nº 271, de 2008, de minha autoria,
que cria o Estatuto do Motorista Profissional, de conteúdo mais amplo ao da Lei recém-sancionada, mas
com algumas diferenças. Amplia os direitos desses
trabalhadores e, principalmente, concede a aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, porque o trabalho de motorista, repito, seja ele caminhoneiro, seja
ele motorista de ônibus, de van, de táxi, é um trabalho
considerado insalubre, penoso e perigoso.
A Lei sancionada, Srª Presidenta, proíbe os motoristas profissionais de dirigir por mais de quatro horas ininterruptas. Em situações especiais, esse tempo pode ser prorrogado por até uma hora, para que o
motorista chegue a um lugar que ofereça segurança
e atendimento. São as famosas paradas. Gostaríamos
que houvesse uma parada a cada 200 quilômetros.
Outras determinações da Lei incluem o repouso
diário de 11 horas a cada 24 horas e o descanso semanal de 30 horas para o motorista empregado e de
36 horas para o autônomo.
Essa questão da carga horária, Srª Presidenta,
ou seja, da jornada, do tempo de direção, está diretamente ligada à luta contra os acidentes no trânsito. O
Brasil, infelizmente, é o País que, na escala mundial,
está em primeiro lugar em matéria de acidentes de
trânsito, na proporção da sua população.
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Srª Presidenta, por isso, o texto também garante
o direito ao seguro obrigatório pago pelo empregador,
com valor mínimo de dez vezes o piso salarial da categoria.
A nova Lei cria ainda um novo instituto na legislação trabalhista, o do tempo de espera, definido como
aquele em que o motorista fica com o veículo parado,
aguardando as operações de carga ou de descarga,
no embarcador ou no destinatário.
Vale também lembrar o tempo gasto em fiscalização nas barreiras fiscais entre os Estados da Federação ou nas aduanas de fronteira. O tempo de espera,
pela Lei, deve ser contabilizado como tempo corrente,
somado ao tempo em viagem, para cumprimento dos
limites definidos.
A necessidade crescente de especialização em
todos os campos profissionais está contemplada: o
inciso I do art. 2º prevê o acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, em
cooperação com o Poder Público. Embora a Lei não
deixe claro que a obrigação seja do empregador, isso
me parece implícito. Os órgãos sindicais e o próprio
Sistema S, por exemplo, podem também promover
cursos de capacitação para cumprimento da Lei, ou
seja, a preparação dos motoristas.
O tratamento e a assistência por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) aos problemas de saúde
mais frequentemente causados pela atividade estão
garantidos no inciso II desse art. 2º, sem desobrigar o
empregador das obrigações definidas pelo art. 162 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Entre os deveres do motorista introduzidos na
CLT, destaca-se o de estar atento às condições de
segurança do veículo, quer dizer, conferindo-lhe o
direito de se recusar a dirigir o veículo sem perfeitas
condições de operação, sem que o empregador possa
adverti-lo ou demiti-lo.
Em nosso Projeto, incluí o direito do trabalhador
à recusa de conduzir o caminhão com carga superior
à sua capacidade em peso ou volume ou com dimensões além do permitido; a conduzir ônibus com número
de passageiros superior à lotação; a conduzir veículo
com carga ilegal ou desacompanhada da devida documentação; e a conduzir em situação de catástrofes
naturais ou sociais que representem ameaça à integridade da sua vida, do veículo e de seus ocupantes.
Uma das maiores causas de esgotamento físico
do motorista é o costume de remuneração por metas,
que leva muitos profissionais ao abuso de seus limites
de vigília. Muitos acidentes se originam, Sr. Presidente,
desse costume, que os motoristas procuram compensar,
por exemplo, com a ingestão de anfetaminas, estimulantes de impacto evidentemente limitado e causador
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de efeitos colaterais indesejáveis. Pela Lei, esse tipo
de procedimento está proibido.
Do mesmo modo, estão vedadas as cláusulas, em
negociações coletivas, que sejam prejudiciais à saúde
do trabalhador e à segurança das estradas.
Conexa a essa disposição da Lei está a obrigatoriedade de os motoristas se submeterem a testes e
programas de controle de uso de drogas e de álcool,
instituídos pelo empregador, com a ciência do empregado.
Um aspecto que entendo que escapou ao legislador e que previ em meu Projeto é o da responsabilidade
dos fabricantes de veículos. Pelo texto do PLS nº 271,
normas técnicas codificadas pelo Inmetro deverão ser
observadas na fabricação, na montagem e na alteração de veículos destinados ao transporte de natureza
comercial ou coletivo, de modo a garantir segurança
plena e conforto de todos.
Previ, igualmente, no PLS nº 271, outro ponto que,
na Lei nº 12.619, não estava contemplado: normas para
a formação do motorista profissional, com uma série
de disciplinas que devem ser ministradas nos cursos
especializados a serem regulados pelo Contran, entre
os quais figuram características técnicas do sistema
de propulsão do veículo; características técnicas dos
equipamentos de segurança e dos demais componentes do veículo; otimização do consumo de combustível;
técnicas e procedimentos para o acondicionamento e
o transporte de cargas; segurança e conforto dos passageiros; normais legais relacionadas ao transporte
de cargas e de passageiros; características das vias;
risco da condução e acidentes de trabalho; prevenção
da criminalidade relacionada ao transporte; atitudes
direcionadas à manutenção da aptidão física e mental
do condutor; avaliação de situações de emergência; e
direção defensiva.
Sr. Presidente, os motoristas de veículos rodoviários de passageiros e carga, por seu papel na economia e no desenvolvimento do Brasil, já faziam por
merecer uma legislação regulatória de sua atividade
à altura de sua importância. É preciso que haja toda a
infraestrutura que permita que ele possa desenvolver
seu trabalho com qualidade e com assistência, garantindo, em primeiro lugar, a vida.
A Lei n° 12.619, apesar dos vetos que a mudaram um pouco, constitui um passo decisivo para a segurança do transporte rodoviário. Ela não dispensa,
porém, medidas para a obrigatoriedade, por parte do
Estado ou das empresas concessionárias de rodovias, de manutenção de piso e sinalização de nossas
estradas. Do mesmo modo, o Estado está obrigado a
oferecer segurança na estrada, segurança policial que
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assegure a proteção do motorista contra ladrões de
carga, assaltantes e assassinos.
Motorista continuará a ser profissão de alto risco,
enquanto esses problemas não estiverem resolvidos,
enquanto a Lei não tiver sido plenamente implantada.
Sr. Presidente, informo ainda que, hoje, pela manhã, a Comissão de Direitos Humanos, em parceria com
a Comissão de Trabalho e Previdência – presido uma
e coordeno a outra -, fez um belo debate sobre esse
tema, sobre o Estatuto do Motorista e os acidentes de
trânsito. Por lá, estiveram mais de 100 representantes,
líderes de trabalhadores e empresários.
Compuseram a Mesa Luiz Alberto Mincarone, ex-Presidente da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais; Francisco Cardoso, Vice-Presidente
da Associação Brasileira de Transportes Internacionais;
Luis Antônio Festino, Coordenador do Grupo de Trabalho da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Transportes Terrestres (CNTTT); Célio Moreira,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Uberlândia (MG)d; Neori Tigrão,
Presidente do Movimento União Brasil Caminhoneiro;
Narciso Figueirôa Júnior, Advogado da Federação das
Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São
Paulo; Jerry Adriane Dias Rodrigues, Chefe da Divisão de Multas do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal; e Marcos Bicalho dos Santos, Diretor Administrativo e Institucional da Associação Nacional das
Empresas de Transportes Urbanos.
Como vemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estavam lá representantes do PIB nacional do
setor do transporte terrestre e representantes de centrais e de confederações de trabalhadores.
Dessa audiência, Sr. Presidente, saíram os seguintes encaminhamentos: acelerar o andamento da
votação do Estatuto do Motorista, por mim apresentado; formar grupos de trabalho, como, por exemplo,
motoristas de caminhão, um grupo, de taxi, outro grupo, transporte internacional, outro grupo, e a questão
dos autônomos seria outro grupo; solicitar reuniões da
Câmara Setorial do Transporte Terrestre para debater
o tema; e realizar reuniões envolvendo empregados,
empregadores, autônomos e Governo.
Para a aplicação da lei federal que regulamenta a
profissão de motorista é fundamental que sejam garantidos pontos de parada a cada 200 quilômetros, onde
o motorista possa parar com segurança, ter direito a
banho e higiene, enfim, sentir-se acolhido.
Finalmente, foi muito debatido que motoristas
de outros países, quando por aqui circularem, terão
que cumprir a legislação brasileira. Porque, como foi
dito, quando nossos motoristas vão para a Argentina
– mais uma vez a Argentina –, o Uruguai, o Paraguai,
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a Venezuela, o Chile, principalmente aqui na América,
são obrigados a respeitar a legislação daquele país.
Enfim, Sr. Presidente, são milhões de pessoas
envolvidas na construção desse projeto, que haveremos
de aprovar o mais rápido possível, dentro de uma negociação que atenda aos interesses de todas as partes.
Por fim, Sr. Presidente, quero fazer dois registros
no tempo que me resta.
Quero registrar aqui manifesto que recebi do Encontro Mulheres Unidas contra a Privatização da Água.
Há poucos dias recebi, do Fórum em Defesa da Água
Pública, realizado em Santa Cruz do Sul, Município
gaúcho, o documento denominado Manifesto Mulheres Unidas contra a Privatização da Água. O encontro
foi realizado no dia 8 de março, Dia Internacional da
Mulher, e contou com a participação das líderes da
Marcha Mundial das Mulheres do Centro de Estudos
Ambientais, o Núcleo do Cpers e o Movimento Mulheres em Luta.
O público presente manifestou-se quanto à necessidade de o Poder Público ser o impulsionador de
políticas protetivas à vida e aos direitos humanos. E
água, segundo esses grupos organizados – e é também o meu entendimento –, não é mercadoria. Água
é uma questão de saúde. Água é o direito à vida.
Por fim, o último registro que faço neste momento
é dizer que recebi de um grande evento realizado em
Uruguaiana, Rio Grande Sul, cidade gaúcha, naturalmente, o resultado de uma audiência pública proposta
pelo Vereador Luís Gilberto Risso, em que foram debatidas as possibilidades e as vantagens da criação
da Universidade do Mercosul em Uruguaiana.
O Vereador Risso falou sobre um projeto de nossa autoria, o PLS 17/07, que autoriza o Poder Executivo a criar...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, a criação da Unila, Universidade Latino Americana, em Foz do Iguaçu, os cursos que ela oferece
e sua importância fundamental para o Brasil.
Dessa forma, Uruguaiana também disputa a possibilidade de ter uma extensão, para que lá possamos
ter uma universidade que atenda àqueles que compõem o Mercosul.
Esse documento, que aqui vou entregar a V. Exª,
foi entregue também ao Governador Tarso Genro, do
Rio Grande do Sul, e encaminhado também ao MEC,
aqui em Brasília.
Era isso, Presidente.
Agradeço a V. Exª e peço que considere na íntegra os meus pronunciamentos.
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SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a modalidade rodoviária do transporte é a
mais importante no Brasil. Esse fato é resultante, como
sabemos, de opções históricas, corretas ou equivocadas, tomadas desde a República Velha, passando pelo
desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek e pelas
imposições da ditadura militar.
País extenso, com grande parte de seu território
distante do litoral, a integração do Brasil foi dificultada,
por muito tempo, pela falta de uma rede de transporte
de passageiros e de mercadorias.
A opção pelo rodoviarismo pareceu, a muitos,
uma solução mais rápida para o problema, e é com as
conseqüências disso que temos de lidar.
Se a modalidade rodoviária é a mais importante
para a economia do País, e as estradas suas artérias,
é preciso não esquecer aqueles trabalhadores que tornam possível o funcionamento desse sistema: os caminhoneiros, os motoristas de ônibus, de táxi, motos, etc.
De que adiantariam mesmo rodovias modernas
sem veículos poderosos, modernos, sem condutores?
Sim, os motoristas profissionais são os verdadeiros
heróis dessa história, responsáveis que são pela circulação sangüínea de nossa economia.
Acontece que rodovias modernas e bem conservadas não constituem a maioria dos caminhos percorridos por nossos caminhoneiros, e nem sempre os
veículos são os mais atuais ou seguros.
A profissão de motorista em nosso País, a despeito de sua reconhecida relevância, é, de fato, uma
das mais sacrificadas.
O mau estado das vias, o risco permanente de
assalto – pois as máfias do roubo de cargas não descansam -, a rigidez dos prazos de entregas, tudo isso
submete o caminhoneiro a enorme estresse, como
também os de transporte coletivo.
Pressionado por todos esses fatores, não é raro
que ingira estimulantes para se manter ativo e fazer o
tempo render mais, com a triste conseqüência de fazer aumentar a acidentalidade e as mortes na estrada.
Para ultrapassar essa situação a que estão submetidos os motoristas rodoviários, o Congresso Nacional aprovou e a Presidenta Dilma Rousseff sancionou,
no início de maio, a Lei n° 12.619, que regulamenta
a profissão de motorista com vínculo empregatício.
Entre as principais conquistas desses trabalhadores figura a regulamentação de uma jornada de
trabalho, com tempo de direção máximo e períodos
obrigatórios de descanso. A Lei vale para caminho-
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neiros empregados e autônomos, e também para os
motoristas de ônibus intermunicipais de passageiros.
Cabe informar que corre no Senado projeto de
minha autoria, de número 271, de 2008, de criação do
Estatuto do Motorista Profissional, de conteúdo semelhante ao da Lei recém sancionada, mas com algumas
diferenças. Ampliando os direitos destes trabalhadores
e, principalmente a aposentadoria especial aos 25 anos
de trabalho, por este trabalho uma atividade insalubre,
penosa e periculosa.
A Lei sancionada proíbe os motoristas profissionais de dirigir por mais de quatro horas ininterruptas.
Em situações especiais, esse tempo pode ser prorrogado por até uma hora, para que o motorista chegue
a um lugar que ofereça segurança e atendimento.
Outras determinações da Lei incluem o repouso
diário de 11 horas a cada 24 horas e o descanso semanal de 30 horas para o motorista empregado e de
36 horas para o autônomo.
O texto também garante o direito a seguro obrigatório pago pelo empregador, com valor mínimo de
10 vezes o piso salarial da categoria.
A nova Lei cria ainda um novo instituto na Legislação Trabalhista, o do tempo de espera, definido como
aquele em que o motorista fica com o veículo parado,
aguardando as operações de carga ou descarga, no
embarcador ou no destinatário.
Vale também para o tempo gasto em fiscalização
nas barreiras fiscais entre os Estados da Federação
ou nas aduanas de fronteira. O tempo de espera, pela
Lei, deve ser contabilizado como tempo corrente, somado ao tempo em viagem, para cumprimento dos
limites definidos.
A necessidade crescente de especialização em
todos os campos profissionais está contemplada; o
inciso I do art. 2º prevê o acesso gratuito a programas
de formação e aperfeiçoamento profissional, em cooperação com o poder público.
Embora a Lei não deixe claro que a obrigação
seja do empregador, isso me parece implícito. Os órgãos sindicais e os do Sistema S, por exemplo, podem
também promover cursos de especialização para cumprimento da Lei.
O tratamento e a assistência por meio do SUS
aos problemas de saúde mais freqüentemente causados pela atividade estão garantidos no inciso II desse
art. 2º, sem desobrigar o empregador das obrigações
definidas pelo art. 162 da CLT.
Entre os deveres do motorista introduzidos na
CLT, destaca-se o de estar atento às condições de
segurança do veículo, quer dizer, conferindo-lhe o direito de se recusar a dirigir carro sem perfeitas con-
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dições de operação, sem que o empregador o possa
advertir ou demitir.
Em meu Projeto, inclui o direito do trabalhador à
recusa a conduzir caminhão com carga superior a sua
capacidade em peso ou volume, ou com dimensões
além do permitido; a conduzir ônibus com número de
passageiros superior à lotação; a conduzir veículo com
carga ilegal ou desacompanhada de documentação;
e a conduzir em situação de catástrofes naturais ou
sociais que representem ameaça à integridade do veículo ou de seus ocupantes.
Uma das maiores causas de esgotamento físico
de motoristas é o costume de remuneração por metas, que leva muitos profissionais ao abuso de seus
limites de vigília.
Muitos acidentes se originam desse costume, que
os motoristas procuram compensar com a ingestão de
anfetaminas, estimulantes de impacto evidentemente
limitado e causador de efeitos colaterais indesejáveis.
Pela Lei, esse tipo de pagamento está proibido.
Do mesmo modo, estão vedadas as cláusulas, em
negociações coletivas, que sejam prejudiciais à saúde
do trabalhador e à segurança das estradas.
Conexa a essa disposição da Lei está a obrigatoriedade de os motoristas se submeterem a testes e
programas de controle de uso de drogas e de álcool, instituídos pelo empregador e com ciência do empregado.
Um aspecto que escapou ao legislador e que previ
em meu Projeto é o da responsabilidade dos fabricantes
de veículos. Pelo texto do PLS 271, normas técnicas
codificadas pelo Inmetro deverão ser observadas na
fabricação, na montagem e na alteração de veículos
destinados ao transporte de natureza comercial, de
modo a garantir a segurança, a eficiência e o conforto
dos equipamentos.
Previ igualmente, no PLS 271, outro ponto omitido
na Lei 12.619: normas para a formação do motorista
profissional, com uma série de disciplinas que devem
ser ministradas nos cursos especializados a serem
regulados pelo Contran, entre as quais figuram: características técnicas do sistema de propulsão do veículo;
características técnicas dos equipamentos de segurança e demais componentes veiculares; otimização
do consumo de combustível; técnicas e procedimentos para o acondicionamento e o transporte de carga;
segurança e conforto dos passageiros; normas legais
relacionadas ao transporte de carga e de passageiros;
características das vias; riscos da condução e acidentes
de trabalho; prevenção da criminalidade relacionada
ao transporte; atitudes direcionadas à manutenção da
aptidão física e mental do condutor; avaliação de situações de emergência; e direção defensiva.
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Os motoristas de veículos rodoviários de passageiros e carga, por seu papel na economia e no
desenvolvimento do Brasil já faziam por merecer uma
legislação regulatória de sua atividade à altura de sua
importância.
A Lei n° 12.619, apesar dos vetos que a desfiguraram um pouco, constitui um passo decisivo para
a segurança do transporte rodoviário.
Ela não dispensa, porém, medidas para a obrigatoriedade, do Estado ou das empresas concessionárias
de rodovias, de manutenção de piso e sinalização de
nossas estradas.
Do mesmo modo, o Estado está obrigado a fornecer a segurança policial que assegure a proteção do
motorista contra ladrões de carga e assassinos. Motorista continuará a ser profissão de alto risco enquanto
esses problemas não estiverem resolvidos.
Mas, Sr. Presidente, hoje pela manhã a Comissão
de Direitos Humanos realizou uma audiência para debater o Estatuto do Motorista. Por lá estiveram mais de
cem representantes de trabalhadores e empresários.
Compuseram a mesa: Luiz Alberto Mincarone,
Presidente da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais;Francisco Cardoso, Vice-Presidente
da Associação Brasileira de Transportes Internacionais;
Luis Antônio Festino, Coordenador do Grupo de Trabalho da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Terrestres – CNTTT; Célio Moreira, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte
Rodoviário de Uberlândia; Neori Tigrão, Presidente do
Movimento União Brasil Caminhoneiro; Narciso Figueirôa Júnior, Advogado da Federação das Empresas de
Transporte de Cargas do Estado de São Paulo; Jerry
Adriane Dias Rodrigues, Chefe da Divisão de Multas
do Departamento de Polícia Rodoviária Federal; e
Marcos Bicalho dos Santos, Diretor Administrativo e
Institucional da Associação Nacional das Empresas
de Transportes Urbanos.
Desta audiência saíram as seguintes deliberações:
Acelerar o andamento da votação do Estatuto
do Motorista. Formação de grupos de trabalho, como
por exemplo, motoristas de caminhão, táxi, transporte
internacional, entre outros grupos.
Solicitar reuniões da câmara setorial do transporte terrestre, Realização de reuniões com as partes:
empregados, empregadores, autônomos e governo.
Para a aplicação da Lei Federal que regulamenta a profissão de motorista é fundamental que sejam
garantidos pontos de parada. E, finalmente, que os
motoristas de outros países que estiverem em nosso
território, respeitem a legislação brasileira.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, há poucos dias recebi do Fórum em Defesa da Água Pública em Santa Cruz do Sul, município
gaúcho, o documento denominado Manifesto do Encontro “Mulheres Unidas Contra a Privatização da Água”.
Esse encontro foi realizado no dia 08 de março,
Dia Internacional da Mulher.
Na ocasião elas reuniram-se em plenária aberta
que contou com a participação de movimentos como
a Marcha Mundial das Mulheres do Centro de Estudos Ambientais, o Núcleo do CPERS e o Movimento
Mulheres em Luta.
O público presente manifestou-se quanto à necessidade do poder público ser o impulsionador de
políticas protetivas à vida e dos Direitos Humanos.
A declaração que marcou o encontro foi: Água
Não é Mercadoria.
No encontro as mulheres aprovaram importantes
encaminhamentos, entre outros:
– uma negociação, por parte da Prefeitura, com a
Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
para construírem o Contrato de Programa com o objetivo de manter a prestação dos serviços de água e
tratamento de esgoto sob a responsabilidade da empresa estatal, respeitando a vontade dos munícipes.
– apoio à Emenda à Lei orgânica do Município
de Santa Cruz do Sul protocolada na Câmara de Vereadores que visa impedir a privatização da água no
município.
– apoio à PEC 206/11, em tramitação na Assembleia Legislativa Gaúcha que barra a privatização da
água em todo o solo riograndense.
Sr. Presidente, a cidade de Santa Cruz do Sul
vem enfrentando problemas com a falta de água e
a população exige que sejam tomadas providências.
Faço um apelo especial à Prefeitura Municipal
para que ouça com atenção e carinho as demandas
da comunidade santa-cruzense.
Eles clamam para que não seja cometido, o que
seria segundo eles, um dos maiores crimes da gestão pública: a transformação da água em mercadoria.
Concordo com eles quando dizem que a água é um
bem comum essencial para a sobrevivência de toda
a humanidade.
Há algum tempo, Sr. Presidente, falei, nesta tribuna, sobre a questão da água no planeta. Nós temos
que nos conscientizar de que a água é um bem maior
e precisa ser respeitada, cuidada, preservada.
Nós temos um grande manancial de água, mas
precisamos estar muito atentos ao seu uso consciente
e ao direito de todos em relação a ela.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, no dia 18 de abril deste ano, a Câmara
Municipal de Uruguaiana, uma cidade gaúcha, realizou uma audiência Pública, proposta pelo Vereador
Luis Gilberto Risso, para debater “as possibilidades e
vantagens da criação da Universidade do Mercosul
em Uruguaiana.
O Vereador Risso falou, na ocasião, sobre o projeto de minha autoria, PLS 17/07, que autoriza o Poder
Executivo a criar a Universidade do Mercosul.
O Vereador lembrou ainda a criação da UNILA,
Universidade Latino Americana, em Foz do Iguaçu e
os cursos que ela oferece, sua importância para a região e o investimento que ela está recebendo do Governo Federal.
Desta forma, ele ponderou a importância da instalação da Universidade do Mercosul em Uruguaiana,
lembrando o desenvolvimento que ela trará em caso
de aprovação.
O projeto 17/07 recebeu amplo apoio na audiência
pública e eles estão empenhados em fazer da cidade,
um centro universitário na fronteira.
Sr. Presidente, eu já havia me pronunciado nesta tribuna sobre o desejo manifestado pela cidade de
Uruguaiana em sediar a Universidade. Lembrei, na
ocasião, que esse desejo, na verdade, vinha sendo
manifestado por outros municípios também.
A Câmara Municipal de Uruguaiana enviou ofício
ao Gabinete do Governador Tarso Genro, em 02 de
maio passado, solicitando a instalação de uma Universidade do Mercosul ou de uma Unila no município.
Em 24 de maio a União dos Legislativos da Fronteira Oeste (ULFRO) solicitou à União de Vereadores
do RS (UVERGS) que encaminhasse ofício aos senadores gaúchos pedindo apoio a essa demanda.
E foi o que eles fizeram. Recebi, neste mês, Ofício em que a UVERGS se soma ao apelo dos legisladores da ULFRO, para que as reivindicações feitas
sejam acolhidas por nós.
Considero legítimo o movimento feito pela cidade
de Uruguaiana, que tem somado esforços para essa
conquista e agradeço pelo apoio ao PLS 17/07.
A Universidade do Mercosul será muito importante para o desenvolvimento do nosso estado, ou
melhor, do Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Lindbergh Farias.
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O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Parabéns, Senador Paulo Paim, pelo pronunciamento.
Chamo, agora, pela Liderança do PCdoB, o bravo
e combativo Senador cearense Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, primeiro, a minha solidariedade e
também a do meu Partido, o PCdoB, ao povo paraguaio,
que viveu um momento democrático muito importante na eleição de Fernando Lugo, uma conquista para
o povo paraguaio, e ver, de repente, numa discussão
sumária, seu Presidente ser destituído do posto em
que foi colocado pela população. Quer dizer, o eleitor,
a população, num momento importante, inclusive da
América do Sul, em conjunto, assistir, sem explicação,
porque não há uma explicação sequer da razão pela
qual o Sr. Fernando Lugo está sendo destituído do seu
posto de Presidente da República.
Essa é uma situação que precisa de muito zelo,
muito cuidado e a firme condenação por parte dos democratas, dos lutadores pela liberdade, que buscam
assentar na América do Sul um período longo de democracia, do voto como o soberano nas decisões do
povo sobre seus dirigentes. Isso tem tido um significado muito importante para nós na América do Sul. Eu
tenho a opinião, assim como o meu Partido, de que
devemos trabalhar no sentido de que o Paraguai volte
à normalidade. Não é normal o que está acontecendo.
Não é aceitável que, de forma sumária, se destitua o
Presidente, mesmo porque percebi, no ato ali golpista, a ideia de que se fosse dado mais tempo para o
debate, para a discussão com a sociedade, o povo se
levantaria em defesa do Presidente da República. Então, é uma situação que o Mercosul, que a Unasul, que
os países da América do Sul devem examinar com o
máximo de zelo e o máximo de cuidado.
Então, Sr. Presidente, nossa solidariedade ao
povo paraguaio.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, uma causa
nossa, dos cearenses, e posso dizer mesmo dos fortalezenses, da capital do nosso Estado, onde disputarei uma eleição daquelas mais duras. Um dos maiores
desafios, talvez, de toda a minha vida parlamentar e
pública é disputar a eleição na capital, Fortaleza. Não
vai ser daquelas paradas fáceis, vai ser uma eleição
instigante, porque vamos ter um grande aparato televisivo dividido entre as candidaturas que têm o apoio
das duas grandes máquinas administrativas, uma com
o Governador Cid Gomes e outra com a Prefeita Luizianne Lins.
E é exatamente nesse meio que vamos travar
uma batalha sem ter o tempo de rádio e de televisão,
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que estará distribuído, nessa nossa democracia brasileira, que precisa avançar mais ainda, entre essas
duas candidaturas. Mas aí é que está o desafio. Aí é
que está a arte e a beleza da política: enfrentar a eleição numa situação de absoluta desigualdade. Isso que
é bom no processo político brasileiro.
E digo isso, Sr. Presidente, para emendar com o
debate que estamos travando agora, que não é exatamente o da eleição, mas o da discussão sobre o projeto
talvez mais importante do Estado do Ceará.
Há pouco, vi passando aqui o Deputado Chico
Lopes, também do PCdoB do Ceará, que ganhou o
apelido de Chico Petróleo porque discutia, quase todo
dia, na Assembleia Legislativa, o projeto da refinaria
de petróleo no Estado do Ceará.
Veio o Presidente Lula e disse: “Vamos levar as
refinarias para o Nordeste. Uma para Pernambuco,
uma para o Ceará e outra para o Maranhão”. Por qual
razão? Pela necessidade de desenvolvimento. O Brasil
precisa refinar mais. Vai ter que refinar mais petróleo.
Onde fará o refino? No Nordeste brasileiro. Numa boa
parte no Nordeste brasileiro. Por quê? Para ajudar a
desenvolver, para fortalecer o projeto de integração
das regiões; fortalecer as regiões do nosso País como
um todo. Então, esse é o projeto que está em curso.
Surgiu uma discussão em torno do plano de
negócios da Petrobras. Espalhou-se, no meu Estado,
a notícia de que a refinaria do Ceará estava fora. Eu
não quero nem pensar nisso. Não quero nem pensar
na hipótese de que a Petrobras tenha retirado do seu
plano de negócios a refinaria do Ceará. E fui buscar
nos meandros. Na verdade, não retirou, mas colocou
como que em observação o nosso projeto do Ceará.
Eu quero reafirmar aqui que o nosso Estado e a
sua bancada, independentemente de cor partidária,
governadores, prefeitos, independente de partido, não
vão aceitar essa hipótese. Não aceitaremos. Discutimos
esse projeto intensamente com o Presidente Lula. Discutimos com a Presidente Dilma Rousseff. Discutimos
com a Presidência da Petrobras, antes, com Gabrielli,
e já voltamos a discutir com a nossa nova Presidenta
Graça Foster.
Esse é um projeto muito, muito, muito importante para os cearenses. Não é um projeto do Governador, não é um projeto da Prefeita de Fortaleza, não é
do Senador Inácio, nem do Senador Eunício, nem do
Senador Pimentel, não é de nenhum partido da nossa base na Câmara dos Deputados. É um projeto do
nosso Estado, é um projeto do Ceará. É assim que tem
que ser entendido, é assim que foi discutido e é assim
que, com a sua argúcia, o Presidente Lula defendeu
que o Ceará tinha direito a uma refinaria de petróleo,
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para estar mais integrado no projeto de desenvolvimento nacional.
A Petrobras deverá vir à Comissão de Desenvolvimento Econômico, por meio da sua Presidente, atendendo a convite da Comissão, para discutir exatamente
o plano de negócios da Petrobras. Tenho certeza de
que a nossa Presidente Graça Foster vai reafirmar esse
nosso projeto. Não acredito que a Petrobras possa dar
um passo atrás em relação a esse grande investimento
em nosso Estado, o Estado do Ceará, assim como fez
e está fazendo em Pernambuco e no Estado do Maranhão, como uma necessidade nacional.
Desenvolver o Nordeste é desenvolver o Brasil.
O Nordeste tem um grande potencial. Nosso Estado
tem um grande potencial e oferece esse potencial ao
nosso País como algo importante, para que cada vez
mais possamos receber ali, em nosso Estado, o nosso
povo para trabalhar. Que nosso povo não tenha que migrar permanentemente para o Norte, o Sul, o Sudeste,
o Centro-Oeste e para o mundo afora. Queremos os
cearenses trabalhando conosco. Oferecemos a nossa
capacidade, a nossa inteligência para o Brasil inteiro.
Temos técnicos de alta qualidade em todos os lugares, partindo do Ceará. Ajudamos a construir regiões
imensas do Brasil, como Brasília e muitos Estados
do Norte. No Rio de Janeiro, se V. Exª for candidato
a governador, Presidente Lindbergh, peça o voto dos
cearenses do Rio de Janeiro. Tem muitos cearenses.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/PT
– RJ) – Há 1 milhão de cearenses no Rio de Janeiro.
Mais do que paraibanos.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
É muito cearense. Peça o voto dos paraibanos, mas
peça também o dos cearenses.
Em São Paulo...
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Melhor seria se V. Exª pedisse para mim.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Já peço daqui.
Em São Paulo, a mesma coisa. Ajudamos a construir este País imenso, este Brasil imenso. Nós oferecemos as nossas mãos, a nossa inteligência, o nosso
trabalho, a nossa dedicação para construir o Brasil.
O que nós estamos pedindo para ser feito no Ceará
é pouco. Em português, podemos dizer que é muito
pouco, que é pouquíssimo o que estamos requerendo
para o nosso Estado. Essa é uma exigência do nosso
Estado, da nossa região. É uma busca pelo progresso
da nossa região. Isso vai ajudar a minha cidade, Fortaleza, vai ajudar o povo de Fortaleza, vai ajudar aqueles
que estão estudando, pois receberam as novas escolas
técnicas que estão espalhadas pelo interior do Ceará,
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que receberam os novos investimentos em educação
e em profissionalização.
Com tudo isso, queremos receber os empreendimentos, queremos a refinaria. Estamos construindo
uma siderúrgica, estamos buscando outros empreendimentos industriais. Lá, mais de 80% do nosso Estado,
do nosso território, forma um cristalino, é um semiárido
com um cristalino que aflora. A agricultura é feita em
pequenos bolsões dentro do nosso Estado, com grande
empenho do povo que trabalha na roça, na agricultura, que tem lá umas vaquinhas, umas cabrinhas, uns
carneirinhos, cria uns pintos para desenvolver a atividade econômica em seus Municípios, mas sabe dos
limites. Fizemos, no Estado do Ceará, uma floresta de
cajueiros, que substituiu o chamado ouro branco, que
era o algodão. Pela produtividade do Centro-Oeste, do
Sudeste, perdemos aquela atividade.
Nosso caminho é o processo da industrialização.
Industrialização significa empreendimentos de porte do
Governo Federal, significa ferrovias, significa a Transnordestina, significa a integração através das águas do
São Francisco, chegando às bacias hidrográficas do
nosso Estado, para dar garantia hídrica à nossa região,
ao nosso Estado. A integração é com vários Estados,
não apenas com o Ceará, mas com Pernambuco, com
o Rio Grande do Norte, com a Paraíba, com Alagoas.
Todos estão envolvidos nesse projeto de integração do rio São Francisco. É a garantia hídrica para a
nossa região. São projetos muito importantes, mas a
refinaria é uma espécie de sonho que está na nossa
mão. Está na nossa mão. Ninguém pode pensar, imaginar, em retirar esse grande empreendimento das
mãos do povo cearense. Nós estamos nessa expectativa e a nossa bancada no Congresso Nacional vai
fazer coro junto à presidência da Petrobras e junto à
Presidente Dilma para que ela não só mantenha, mas
dê celeridade a esse grande empreendimento do povo
cearense, conquistado, depois de um bom debate com
o Presidente Lula, com a presença da Ministra da Casa
Civil, Dilma Rousseff, hoje Presidenta da República.
Por isso, Sr. Presidente, registro essa luta nossa,
porque ficou no ar esta ideia de que, de repente, se
podia retirar esse empreendimento do Ceará. Será inaceitável. Nem vamos pensar nisso, pelo amor de Deus.
Nem pensemos nisso. Nós não vamos aceitar, no Ceará, em hipótese nenhuma, um recuo, um retrocesso,
em relação à refinaria de petróleo do nosso Estado.
Por último, Sr. Presidente, quero destacar essa
determinação do PCdoB de lançar candidatos a prefeitos em algumas capitais brasileiras. No Rio Grande
do Sul, nossa Manuela será candidata a Prefeita de
Porto Alegre. Em Santa Catarina, lançamos o nome
de Ângela Albino, uma Deputada Estadual destacada

861

Junho de 2012

e muito querida pelo povo daquela terra; Florianópolis
terá uma candidata com muita força, do PCdoB. Em
Goiânia, vizinha de Brasília, vamos disputar eleição
com a nossa candidata Deputada Isaura, que vai para
o pleito também com muita força, muita energia, muita
disposição. Lá em Salvador, vamos disputar com Alice Portugal, uma querida Deputada, envolvida intensamente com os problemas sociais da sua cidade de
Salvador e do Brasil, porque todos nós que estamos
aqui, Parlamentares, conhecemos a atitude firme e
consequente da nossa querida Alice Portugal. Vamos
disputar em Macapá; e vamos disputar a eleição em
Fortaleza.Para nós é muito importante enfrentar a
eleição nessa cidade onde nascemos, trabalhamos,
estudamos vimos crescer, se desenvolver e agora
vamos, uma vez mais, vamos disputar a eleição em
nossa capital.
É um projeto ousado de nosso Partido. Vamos
disputar eleição em mais de 30 grandes cidades brasileiras, também de médio porte, nas regiões metropolitanas, no interior do Brasil. É a nova fase do nosso
Partido, o Partido do socialismo, o PCdoB. É preciso
disputar a eleição, porque o eleitor sempre nos pergunta – quando disputamos a eleição para Câmara
de Vereadores, para a Câmara dos Deputados, para
a Assembleia Legislativa: “Quando vamos disputar o
governo? Quando é que vamos querer governar as
cidades brasileiras? Em que horas faremos isso?” E
nós estamos dizendo: “É agora! Agora é nossa hora e
vez de entrarmos nessas disputas!”
E é assim que nós estamos dispostos a enfrentar
a eleição, mesmo com as desigualdades da campanha eleitoral. É assim mesmo. Eu me lembro de um
cearense que resolveu disputar a Presidência da República, Chico Lopes, e não tinha tempo de TV e rádio.
E todo mundo lhe perguntava: “E agora, Ciro Gomes,
como você vai disputar a eleição?” Ele dizia: “Eu vou
disputar andando pelo Brasil. Vou aos auditórios, vou
aos debates.” E, olha, quase chega ao segundo turno.
Quase chega ao segundo turno! Lindbergh, não tinha
tempo de TV, não! Não tinha tempo de rádio, não! E
quase chega ao segundo turno.
Então, companheiros, é assim que nós vamos
disputar a eleição em Fortaleza: vamos com nosso
Partido, vamos com o Partido do socialismo, vamos
com nossa militância, vamos com nossos amigos,
vamos com gente boa e maravilhosa de nossa terra,
que nos conhece e sabe da importância de estarmos
presentes na disputa eleitoral e sabe do significado
de nossa participação para fazer crescer, não só o
debate da cidade, onde aprendemos vivendo com o
povo, discutindo com o povo de nossa cidade, todos
os dias, o Programa da Mobilidade, o Programa da
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Saúde Pública. Lembro-me que, quando Presidente
da Federação de Associação de Bairros, fizemos um
programa de prevenção de câncer de colo e de mama
com as mulheres nas associações de moradores. As
situações eram difíceis, mas, quando olho hoje a cidade,
penso que, mesmo com aquelas dificuldades, fizemos
um programa para disputar quase que com o poder
público aquele serviço tão importante da comunidade.
Caminhamos muito e discutimos muitos projetos
naquela nossa cidade. Agora é a hora de enfrentar.
Lembro-me de outro Senador da nossa terra, nosso
irmão brasileiro, que resolveu disputar eleição no Rio
de Janeiro e que também não tinha tempo de TV nem
coligação nem nada: o Senador Crivella resolveu ser
candidato à reeleição para Senador, numa situação difícil e foi eleito. Foi eleito andando na cidade, de casa
em casa, de porta em porta, de rua em rua, de bairro
em bairro. Como vamos disputar nessas condições,
peço aos distintos candidatos que nos acompanhem
nessa importante batalha eleitoral do ano de 2012.
Então, Sr. Presidente, esse era o registro que gostaríamos de fazer sobre o projeto que o nosso Partido
desenvolveu para a disputa eleitoral do ano de 2012.
Entramos nesse projeto e, dentro dele, nas condições
que a vida oferece, é que vamos enfrentar a eleição
na cidade de Fortaleza.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Muito obrigado, Senador Inácio Arruda, a
quem desejo toda sorte. V. Exª honra não somente o
Estado do Ceará, mas todo o Brasil. Desejo toda sorte
nesse novo desafio de disputar a prefeitura de Fortaleza.
Chamo o próximo orador inscrito, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Prezado Presidente Lindbergh Farias, quero
desejar ao Senador Inácio Arruda boa sorte no seu
desempenho neste desafio em Fortaleza. Nós, que
somos de Partidos irmãos e que em tantos Municípios
deste País estamos coligados, assim como na base de
sustentação do Governo da Presidenta Dilma, temos
tido por V. Exª um respeito muito grande e, sobretudo,
uma atitude de construção.
Nesse sentido, inclusive, assim como estou propondo ao candidato Fernando Haddad, em São Paulo,
do PT, também proponho aos candidatos em Fortaleza
e em todos os Municípios brasileiros que considerem
seriamente a transição do Programa Bolsa Família
para a Renda Básica de Cidadania, que, inclusive,
está prevista na Lei nº 10.835.
Gostaria até de assinalar que hoje, na Comissão
de Assuntos Econômicos, nós tivemos uma excelente
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exposição por parte do Prof. Guy Standing, da Universidade de Bath, autor do livro The Precariat: The New
Dangerous Class. Ele é cofundador da Rede Mundial
da Renda Básica – Basic Income Earth Network – e
um grande entusiasta desta proposição.
Ali, dialogou hoje com o Prof. João Sabóia, que
fez uma análise muito interessante sobre os efeitos da
política do salário mínimo sobre a economia brasileira. Também houve ali a exposição do primeiro Prefeito
brasileiro, José Augusto de Guarnieri Pereira, da maneira como resolveu apresentar à Câmara Municipal de
Santo Antônio do Pinhal um projeto de lei para instituir,
por etapas, a critério do Conselho Municipal da Renda
Básica de Cidadania, a instituição da renda básica de
cidadania neste Município de 6,6 mil habitantes, uma
estância climática.
Então, se é possível realizar este sonho em Santo Antônio do Pinhal, quem sabe em Fortaleza e em
todos os Municípios do Brasil. Boa sorte!
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Fora do microfone.) – Vai ser a primeira capital!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Quem sabe.
Sr. Presidente, ontem eu estive no Campus da
Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Marília,
a convite do Prof. Giovanni Alves, para participar da
abertura do VIII Seminário Internacional sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas do Século XXI. Do
evento, que vai por toda esta semana, participaram
os conferencistas Kevin Doogan e Guy Standing, professores das universidades inglesas de Bristol e Bath,
respectivamente.
Impressionou-me que, durante o tempo que ali
dialoguei, com o auditório lotado com mais de 200
professores e estudantes vindos dos mais diversos
lugares do Brasil, de inúmeros campi, pude aquilatar o difícil momento vivido por alunos, professores e
servidores em face da greve deflagrada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior (Andes).
A greve dos professores das universidades federais começou em 17 de maio e, segundo o Sindicato
Nacional (Andes), atualmente professores de 57 instituições federais de ensino superior paralisaram as
atividades; 49 universidades, cerca de 90% do total; e
cinco dos 40 Institutos ou Centros Federais de Educação Tecnológica estão parcial ou totalmente parados.
Estudantes de pelo menos 19 das 46 universidades
também entraram em greve para pedir melhores condições de ensino. Segundo o Andes, a greve afeta mais
de um milhão de alunos.
Os professores pleiteiam carreira única, com incorporação das gratificações em 13 níveis remunerató-
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rios, variação de 5% entre níveis, a partir do piso para
regime de 20 horas, correspondente ao salário mínimo
do Dieese, atualmente calculado em R$2.329,35, e percentuais de acréscimo relativos à titulação e ao regime
de trabalho. A principal reivindicação dos docentes é,
portanto, a revisão do plano de carreira.
Em acordo firmado no ano passado, o Governo
prometeu um reajuste de 4%, a incorporação de parte
das gratificações e a revisão do plano para 2013. Os
dois primeiros pontos foram atendidos, mas não houve
avanço na revisão da carreira.
O Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, tem
dito que todos os acordos firmados em 2011 com os
professores universitários da rede federal foram cumpridos pelo Governo e, nesse cenário, não vê justificativa
para uma greve da categoria neste momento. Assim, o
Ministério da Educação considera a greve precipitada,
já que, na avaliação do Ministro Aloizio Mercadante,
há tempo suficiente para reformular a carreira antes
que seja fechado o projeto de Lei Orçamentária para
2013, o que ocorrerá até 31 de agosto.
Mas aqui quero registrar o sentimento daqueles
que estão nessa luta de reivindicação, inclusive para
a melhor definição de sua carreira.
Há poucos dias, recebi, em São Paulo, a visita da
Presidente da Unifesp, Profª Virgínia Junqueira, que
me encaminhou um breve comunicado, mostrando o
ponto de vista dos professores.
Diz a Professora Virgínia Junqueira que:
Em agosto de 2011 o Acordo 04/2011 foi
firmado entre representantes dos Ministérios
da Educação e do Planejamento e o Andes,
sindicato nacional que representa os docentes.
Esse acordo instituiu, por portaria, um grupo
de trabalho sobre a carreira, cujo prazo final
foi fixado em 30 de março de 2012.
Algumas reuniões e oficinas foram realizadas em 2011. No entanto, o prazo de término
dos trabalhos foi descumprido pelo Governo
Federal. Em 2012, a primeira reunião desse
grupo de trabalho chamada pelos representantes dos dois Ministérios, se realizou apenas
em 29 de março, sem a apresentação de uma
proposta nessa data. Foram realizadas mais
duas reuniões e, em 15 de maio, os representantes do Governo apresentaram uma proposta
que pouco diferia daquela que havia sido trazida à mesa de negociação pelo Governo em
dezembro de 2010 e considerada inaceitável
pelos docentes.
Diante da falta de perspectivas, no dia 17
de maio de 2012, docentes das Instituições Federais de Ensino Superior iniciaram greve por
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tempo indeterminado, reivindicando reestruturação da carreira docente, com valorização do
piso (tomando como piso de referência, para
calcular a retribuição por titulação e o regime
de dedicação exclusiva, o fixado nacionalmente
pelo DIEESE para 20 horas), valorização do
regime de dedicação exclusiva e incorporação
das gratificações (uma única linha no contracheque), bem como melhoria das condições
de trabalho docente.
No dia 28 de maio, a negociação prevista
foi cancelada pelo Governo. No dia 12 de junho
houve um encontro entre o Andes e os representantes dos dois ministérios, quando esses
últimos pediram que a greve fosse suspensa
por 20 dias para que o Governo pudesse organizar uma proposta. Esse pedido foi obviamente rejeitado pelo Andes [segundo a Professora
Virgínia Junqueira, obviamente]. No dia 19 de
junho novamente a negociação foi suspensa
pelo Governo, cujos representantes disseram
que ainda não tinham uma proposta.
Até o momento [hoje], 26/06, não há nenhuma reunião agendada entre o governo e o
Comando Nacional de Greve/ANDES-SN. Apesar do que foi veiculado na imprensa. Apesar
do que foi veiculado na imprensa, não há qualquer comunicado oficial sobre uma proposta
do Governo a ser apresentada esta semana.
Os professores seguem mobilizados! A
cada semana outras universidades e institutos
Federais aderem ao movimento. Somos agora
mais de 80% dos professores federais em greve.
Reivindicamos que o Governo apresente uma
proposta e negocie efetivamente! Queremos
um desfecho para a greve e o atendimento de
nossas reivindicações.”
Quero aqui transmitir ao Andes e aos professores,
inclusive à Professora Virgínia Junqueira, que ainda
hoje tentei falar com o Ministro Aloizio Mercadante.
Tenciono verificar a possibilidade de com ele dialogar
inclusive sobre os episódios que têm acontecido ali na
Universidade Federal de Guarulhos. Há poucos dias,
na Folha de S. Paulo, um professor da Unifesp, de Guarulhos, escreveu um artigo dizendo da preocupação
dos docentes daquela universidade com respeito ao
campus,. Há seis anos havia sido previsto que iria ser
construído em condições adequadas, mas isso ainda
não aconteceu, o que acabou resultando numa greve
não apenas dos professores, mas dos estudantes dali
que dura mais de três meses.
Quero até sugerir, se possível, uma visita do Ministro
Aloizio Mercadante ao campus da Unifesp, juntamente com
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o Prefeito de Guarulhos, Almeida, e com o Reitor Walter
Manna Albertoni, para que possam ver as condições em
que se encontra aquela unidade da Universidade Federal
de São Paulo, uma vez que ali foi criado um sentimento
de insatisfação muito aprofundado.
Eu tenho a convicção de como o Ministro Aloizio
Mercadante deseja acertar as coisas, para que o ensino,
nos mais diversos níveis – desde as creches, mas também o ensino de 1º grau, de 2º grau e ensino superior –,
seja o melhor possível, assim como o ensino profissional
no Brasil.
Quero também informar que, ainda há pouco, conversei com o Secretário de Relações do Trabalho do
Ministério do Planejamento, Sérgio Mendonça, que,
juntamente com a Ministra Miriam Belchior, é a pessoa que tem cuidado de realizar esses encontros, de
dialogar com os professores, com os reitores das universidades. E ele me disse que há, presentemente, um
esforço dos diversos níveis de governo, porque, para
a definição do plano de carreira, que é desejado pelos
docentes e pelo Andes, faz-se necessário o diálogo
com os Ministérios do Planejamento, da Fazenda e
da Educação e até mesmo com a Presidenta da República. Eu soube que o Ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, estava em diálogo com a Presidenta da
República na tarde de hoje – até por isso não pôde me
atender – e acredito que esteja justamente tratando da
solução para este problema.
Então, considero muito importante que o Governo
Federal apresente, o mais rapidamente possível, uma
proposta de plano de carreira, não só para os docentes das universidades federais, como também
para os ser vidores destas instituições, pois, com
50 dias de paralisação, como ocorre em diversas delas, caso a negociação não se inicie e seja exitosa,
nossos estudantes estarão com o semestre perdido.
Num País em crescimento como o Brasil, onde existe
uma enorme carência de profissionais qualificados nas
áreas técnicas, é de fundamental importância termos
professores bem pagos e motivados para exercício de
suas funções.
Eu, que sou professor na Fundação Getúlio Vargas,
sei o quão importante é para todos os meus colegas professores estarem estimulados para realizar o seu trabalho
da melhor maneira e com a maior dedicação possível.
Avalio, inclusive, que o teto remuneratório do serviço público nacional possa ter como base não os vencimentos de Ministro do Supremo Tribunal Federal,
mas, sim, o salário dos professores, pois estes são
os verdadeiros suportes de crescimento e do desenvolvimento justo de nossa Nação.
Assim, Sr. Presidente Lindbergh Farias, aqui quero estimular o Ministro Aloizio Mercadante, a Ministra
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Miriam Belchior, o Secretário de Relações de Trabalho, Sérgio Mendonça, o Ministro da Fazenda Guido
Mantega e a própria Presidenta Dilma Rousseff, nos
quais todos temos a maior confiança, a chegar a uma
solução de bom-senso para a superação dessa greve
nas universidades federais.
Inclusive, Presidente Walter Pinheiro, hoje, em
Ouro Preto, estão reunidos todos os reitores da Andifes, que, certamente,estão preocupados com a solução desse problema.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Lindbergh Farias deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Walter Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Walter Pinheiro. Bloco/PT –
BA) – Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Walter Pinheiro, foi com muita frustração, muita frustração mesmo, que a sociedade alagoana recebeu, na última semana, uma triste notícia: o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), equivocadamente, vetou, na prática, a construção do estaleiro Eisa, entre a foz do rio
Coruripe e a praia do Pontal do Coruripe, no litoral sul
do Estado de Alagoas. A decisão, sem dúvida alguma,
trará consequências nefastas ao desenvolvimento do
nosso Estado.
Trata-se, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
de um megaempreendimento, um projeto que envolve
investimentos da ordem de R$2 bilhões e a geração
de aproximadamente 30 mil postos de trabalho, entre
empregos diretos e indiretos, investimento este que,
sem dúvida alguma, vai contribuir para transformar o
perfil socioeconômico do Estado de Alagoas.
O estaleiro Eisa, de Alagoas, terá uma extensão
de dois milhões de metros quadrados. Fabricará, Sr.
Presidente, três navios com sete mil metros e duas
plataformas de óleo por ano.
O parecer técnico do Ibama registrou, infelizmente, oito pontos para não conceder a licença, entre eles
o de que a área escolhida para a construção do empreendimento implicaria a destruição de área de vegetação nativa do Pontal do Coruripe, principalmente
numa área de mangue.
A bancada de Alagoas, Sr. Presidente, em Brasília, no Congresso Nacional, toda ela, sem exceção,
empenhou-se muito para viabilizar a obra, a construção do estaleiro, e foram inúmeras as reuniões e
encontros com as autoridades competentes e com
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os envolvidos na questão que fizemos para viabilizar
esse empreendimento.
Em abril de 2010, em encontro que promovemos
com a Ministra do Meio Ambiente, a pedido do Prefeito
de Coruripe, Max Beltrão – esse encontro contou com
a presença de toda a bancada, sem exceção, e do Governador Teotônio Vilela –, decidiu-se, por exemplo, que
o Instituto do Meio Ambiente (IMA) estadual, que é o
órgão do meio ambiente estadual, faria o licenciamento
prévio. E, naquela oportunidade, naquele encontro, foi
criada, na própria reunião com a Presidente do Ibama
e com a Ministra Izabella Teixeira, uma força-tarefa entre o IMA, que é o órgão estadual, e o Ibama, que é o
órgão federal, para resolver a questão.
Agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
sem dúvida, precisamos redobrar a mobilização da
bancada para concretizar esse investimento, que é
insubstituível do ponto de vista do desenvolvimento
do nosso Estado.
De minha parte, vou solicitar uma reunião da
bancada de Alagoas, novamente, com a Ministra Izabella Teixeira e vou conversar novamente. Já pude
conversar em várias oportunidades com a Presidente
Dilma a respeito desse empreendimento, a respeito da
construção desse estaleiro, que é fundamental para
mudarmos o perfil socioeconômico do nosso Estado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para que
o Estado de Alagoas não seja discriminado, há soluções técnicas em estudo, inclusive com a possibilidade
de instalar o projeto, o estaleiro, em outras áreas do
litoral de Coruripe.
Repito, reafirmo que essas restrições apresentadas pelo Ibama não podem ser impeditivos para que
nós tenhamos aquele investimento no nosso Estado.
Afinal, Sr. Presidente, Srs. e Srªs Senadoras, até agora,
já foram investidos perto de R$4 milhões em estudos
técnicos para a implantação do projeto. O responsável
pelas obras já enviou técnicos ao litoral sul de Alagoas,
na tentativa de prospectar outras áreas, como disse e
repito, viáveis ao projeto.
O parecer do Ibama alega que o empreendimento
provocaria danos em uma área de mangue, repito. O
documento foi assinado pelo Presidente substituto do
Ibama, Fernando da Costa Marques. A área em que o
estaleiro deveria ser construído atingiria 70 hectares
de mangue, mas seriam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, replantados cinco vezes mais, como inevitável
compensação ambiental.
Em Pernambuco, Estado vizinho, o licenciamento
ambiental para a construção do estaleiro de Pernambuco, o Atlântico Sul, foi concedido pelo órgão estadual do meio ambiente. Em Alagoas, a Justiça Federal
argumentou que a competência para a licença seria
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exclusiva da União, não do Instituto de Meio Ambiente de Alagoas.
O Ibama, Sr. Presidente, com essa decisão, demonstra uma má vontade histórica com nosso Estado.
A primeira manifestação do órgão já era contrária ao
empreendimento. O Parecer Técnico nº 48, assinado
por três analistas ambientais, em 2010, aventava teses absurdas, a fim de inviabilizar o projeto. Eu próprio, desta tribuna do Senado Federal, denunciei esse
parecer que, dentre outras coisas, dizia:
“Em termos socioeconômicos, destacamos a expectativa gerada pela possível instalação do empreendimento na população da
região Nordeste, o que acarretará migração
para o Estado de Alagoas de trabalhadores em
busca de oportunidade de emprego. Tal fato
[dizia o parecer] gera favelização e sobrecarga
nos serviços públicos já carentes no Estado,
como saúde, segurança pública, saneamento
básico, educação etc.
Outro ponto relevante [diz ainda o parecer] diz respeito ao porte do empreendimento,
que acarretará demanda por diversos insumos
não presentes em Alagoas, impactando o sistema viário nas unidades federativas vizinhas
e a dinâmica economia regional.”
O Ibama, Sr. Presidente, parece esquecer que
investimentos iniciais dessa ordem, sem contar o fluxo comercial futuro, irão implicar expansão da infraestrutura, ampliação dos serviços públicos e aumento,
fundamentalmente, da geração de empregos.
Se adotássemos pareceres tão equivocados como
esses, Brasília, por exemplo, não existiria, nem seria
a Capital do País. Brasília impactou o sistema viário
dos Estados vizinhos? Não, Sr. Presidente. Essa é
uma falácia, um argumento impróprio que foi utilizado,
infelizmente, para barrar o empreendimento. A migração de trabalhadores em busca de oportunidades de
trabalho favelizou a Capital Federal? Também não, Sr.
Presidente. É claro que não!
Mas manifestações como essas explicitam, sem
dúvida, o preconceito, a discriminação e a má vontade com a qual o projeto foi tratado desde o início,
infelizmente.
Por isso, desta tribuna do Senado Federal, mais
uma vez, conclamo a bancada de Alagoas para redobrarmos a mobilização. Reitero que baterei em todas
as portas que forem necessárias e que existirem, com
o fim de viabilizar a instalação desse importante empreendimento no nosso Estado de Alagoas.
Como já mencionei, Sr. Presidente, todas as forças
políticas do Estado demonstram interesse na busca de
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uma solução. Para mim, o fundamental é que o Estado
de Alagoas comece a construir o estaleiro e, depois,
comece a construir navios, coloque-os no mar e empregue mais de cinco mil trabalhadores diretamente na
própria construção do estaleiro. O resto, Sr. Presidente,
é desculpa, é marola, é preconceito, é discriminação!
Sinceramente, mais uma vez, quero dizer desta
tribuna que não vou concordar com isso. Alagoas pode
contar comigo, sem dúvida nenhuma! Os alagoanos me
elegeram exatamente para isso. Mais uma vez, quero
dizer que vou trabalhar para remover todos os obstáculos que emperram o desenvolvimento do nosso Estado.
Não medirei, Sr. Presidente, esforços para viabilizar esse empreendimento importante para Alagoas,
que pede apenas – eu queria repetir, sintetizando – o
mesmo tratamento dado pelo Ibama a Estados como
Pernambuco e Santa Catarina em episódios idênticos,
exatamente idênticos.
Todos conhecem o nosso trabalho por Alagoas
e sabem da minha permanente vontade de conciliar e
dialogar. Mais do que isso, conhecem o nosso trabalho incansável pelo desenvolvimento do nosso Estado,
desenvolvimento este que, acima de qualquer questão,
deve ser defendido e priorizado.
Nessa discussão, nessa questão, não existe governo nem oposição. O fundamental é somarmos esforços para que Alagoas, do ponto de vista econômico
e, sobretudo, do ponto de vista social, caminhe.
Outro ponto que, rapidamente, eu gostaria de
destacar, Sr. Presidente, é que, amanhã, em Alagoas,
com a presença do Ministro da Justiça, José Eduardo
Cardozo, haverá o lançamento do Plano Nacional de
Segurança, que adotará Alagoas como Estado piloto.
Esse Plano, esse enfrentamento da criminalidade é
fundamental.
Alagoas, lamentavelmente, acumula índices absurdos de violência e de criminalidade. A média da
criminalidade no Brasil, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é de 20 assassinatos por 100 mil habitantes,
sobretudo depois da campanha do desarmamento,
pela qual tanto lutamos, com o próprio Estatuto do
Desarmamento. Tive a satisfação de tomar a iniciativa para que esse Estatuto fosse aprovado no Senado
Federal. Depois de 1999, depois do Estatuto, depois
da campanha do desarmamento, a média foi de 20 assassinatos por cada grupo de 100 mil habitantes. Esse
índice variou: em alguns anos, foram 19% ou 21%, mas
a média foi de 20%. Para que o Brasil tenha noção do
que significa isso, em Alagoas, na nossa capital, são
assassinadas 126 pessoas para cada grupo de 100
mil habitantes. O segundo mais alto índice de criminalidade acontece exatamente em Belém do Pará: são
70 assassinatos por cada grupo de 100 mil habitan-
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tes. É a metade, Sr. Presidente, do que, infelizmente,
acontece no nosso Estado.
Na última quinta-feira, fui chamado pela Presidente Dilma Rousseff, e conversamos bastante a respeito da criminalidade em Alagoas, da absoluta falta
de controle e da necessidade de um esforço conjunto
entre o Governo estadual e Governo Federal, para que
as respostas com relação à elucidação desses crimes
e à punição exemplar desses criminosos possam ser
levadas a efeito. Na oportunidade, eu disse à Presidente que apoiaria mesmo esse Plano. No que depender
de mim, vamos ajudar.
Quando estive no Ministério da Justiça, tivemos
uma experiência exitosa com relação ao combate à
criminalidade no Estado de Alagoas. Foi exatamente
naquele ano, em 1999, que houve a única redução
estatística da criminalidade em nosso Estado com relação ao ano anterior.
É importante destacar isso. Então, o que for preciso fazer para que nós possamos mudar essa realidade e dar, como disse, à sociedade as respostas que
a sociedade cobra, nós vamos fazer, independentemente da condição política, independentemente da
condição partidária.
Eu tenho com o Governador Teotônio Vilela um
relacionamento pessoal bom, do ponto de vista político. Apesar de ter ajudado o Estado em tudo o que o
Estado reivindica, nós não temos relação política partidária. Já tivemos. Não temos mais.
Assim, Sr. Presidente, o que for preciso fazer,
repito, para colaborar para que nós possamos exatamente fazer esse enfrentamento, nós vamos fazer, nós
vamos colaborar. Esse é também um fato importante.
Outro fato sobre o qual nós tivemos oportunidade
de conversar, na quinta-feira, foi para agradecer à Presidenta da República a subvenção da cana-de– açúcar
para os plantadores, para os fornecedores de cana-de-açúcar, os plantadores individuais de cana-de-açúcar.
A Presidente Dilma já tinha, ela própria, ainda como
Ministra, assinado o pagamento da subvenção da safra de 2008, 2009. Ela, agora, sancionou o pagamento
dessa subvenção, que é uma espécie de equalização
para os pequenos produtores de cana-de-açúcar, para
90% da produção desses fornecedores individuais de
cana-de-açúcar; 90% deles produzem até mil toneladas de cana, e essa subvenção, essa equalização é
um pagamento que o Governo faz.
Claro que nós precisamos de uma política permanente. A Presidente Dilma assumiu, mais uma vez,
o compromisso de trabalhar para que nós tivéssemos
uma política permanente com relação a essa subvenção econômica, ao pagamento dessa equalização. Isso
atende aos Estados produtores de cana do Nordeste,
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do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Isso é muito importante, fundamental. Havia quem defendesse o veto
porque exatamente era uma subvenção não apenas
para o Nordeste, para Alagoas, mas também atendia
aos interesses dos plantadores, dos fornecedores de
cana do Rio de Janeiro.
Na oportunidade, eu expliquei para a Presidente, que sancionou essa subvenção, que desses R$80
milhões apenas R$8 milhões iriam para os plantadores individuais de cana do Rio de Janeiro, e que a
produtividade desses fornecedores de cana no Rio de
Janeiro era pequena. E a maneira de aumentar essa
produtividade era exatamente pagando essa subvenção, que é a diferença do custo de mercado para o
custo da produção da cana-de-açúcar.
De modo que, em nome dos Estados do Nordeste, mais uma vez quero agradecer à Presidente Dilma
e dizer que, nessa conversa, a Presidente fez questão
de dizer que iria se esforçar, trabalhar, a fim de que
tivéssemos uma política permanente para fazer face à
essa subvenção, à essa equalização, à essa diferença
do custo de produção para o custo do produto no mercado, exatamente para não termos, de maneira improvisada, que continuar a aprovar emendas nas medidas
provisórias para atender aos fornecedores de cana.
Sr. Presidente, era isso o que eu gostaria de comunicar ao País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Renan Calheiros,
o Sr. Walter Pinheiro deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Lindbergh Farias.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Parabéns pelo pronunciamento, Senador
Renan Calheiros.
Convido o Senador Eduardo Suplicy para assumir a Presidência.
Antes disso, passo a palavra para o Senador
Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Excelência, na condução da Presidência, peço que
V. Exª me inscreva pela Liderança do PSOL, para, no
momento que couber, eu possa utilizar a tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Lindbergh Farias. Bloco/
PT – RJ) – Está inscrito.
O Sr. Lindbergh Farias deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Tem a palavra o Senador Lindbergh Farias, do
Partido dos Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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– Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não podia deixar
de subir à tribuna, no dia de hoje, para falar também
sobre o ocorrido no Paraguai.
Eu quero começar lendo uma nota da Direção
Nacional do Partido dos Trabalhadores, que se reuniu
no dia de ontem, Senador Eduardo Suplicy.
A nota tem o seguinte título:
Contra o golpe no Paraguai, em defesa
da democracia
O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores manifesta seu total repúdio e condenação ao afastamento do presidente constitucional do Paraguai, Fernando Lugo, legítimo
mandatário daquele país.
A direita paraguaia, valendo-se de sua
maioria parlamentar, promoveu uma deposição
sumária, na qual concedeu ao presidente não
mais que duas horas para se defender de um
processo de impeachment.
Os setores conservadores paraguaios
empreenderam, assim, um verdadeiro golpe de
estado, destituindo um presidente eleito soberana e democraticamente pelo povo paraguaio.
O pretexto imediato utilizado para o golpe
foi o confronto entre policiais e camponeses,
durante ação de reintegração de posse de um
latifúndio ocupado por sem-terra. Fala-se em
mais de cem feridos, onze camponeses e seis
policiais mortos.
A direita acusou o governo Lugo de responsável por incitar a violência, desencadeada
pela polícia cumprindo ordem judicial. Mas os
indícios todos apontam noutro sentido: o de
que este confronto militar foi provocado por
agentes estranhos aos camponeses, que vivem
num país em que 80% da terra é controlada
por 3% da população.
Ademais, qual a situação econômica e
social do Paraguai? O país hoje cresce mais
do que antes, a população vive melhor do que
antes. E a nação guarani tem, sob Lugo, uma
respeitabilidade que lhe faltava na época da
ditadura Stroessner e de 60 anos de governo
colorado.
Por isto, o motivo real do impeachment
é outro: impedir uma vitória da esquerda paraguaia, agrupada na Frente Guasu, nas próximas eleições presidenciais marcadas para
abril de 2013.
É por isto que a direita paraguaia recusou
os apelos de adiamento da decisão e ampliação do prazo de defesa, feitos pelos governos
da Unasul por intermédio de seus ministros de
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relações exteriores. É por isto, também, que a
Corte Suprema do Paraguai, controlada pelas
mesmas oligarquias que dominam o parlamento, calou-se e, na prática, avalizou o golpe.
O que ocorreu no Paraguai é de imensa
gravidade. Trata-se de um atentado contra a
democracia, somando-se a Honduras no perigoso precedente segundo o qual instrumentos jurídicos e expedientes parlamentares são
manipulados para espoliar a vontade popular.
O golpe demonstra que certas forças de
direita não têm compromisso com a democracia, não aceitam o processo de transformações
sociais que está em curso na América Latina
e são capazes de lançar mão de qualquer expediente para retomar os governos dos quais,
pela vontade do povo expressa diretamente
nas urnas, eles foram retirados.
O golpismo não será revertido apenas
com palavras. É preciso uma reação latino-americana e internacional firme e dura.
Por isso, além de condenar o golpe, é
fundamental que nenhum governo democrático reconheça o mandatário ilegítimo que foi
empossado. E é urgente que os organismos
de integração sul-americana, especialmente o
Mercosul e a Unasul, utilizem-se de todos os
instrumentos que estiverem ao seu alcance
para deter mais esta afronta à ordem constitucional por parte das forças conservadoras
em nossa região – inclusive suspendendo
imediatamente o Paraguai da condição de país
membro até que a normalidade democrática
seja restaurada.
O PT considera que a luta para restabelecer o governo legítimo do Paraguai é de
todas e todos, e conclama nossa militância a
se engajar nas manifestações e protestos que
em diversos lugares clamam pela restituição
de Fernando Lugo ao governo paraguaio.
Orientamos também nossos parlamentares em todas as casas legislativas a atuar
nessa direção, através de pronunciamentos,
declarações, moções e outras formas de manifestação de repúdio ao golpe e apoio à democracia paraguaia.
Ao povo paraguaio e ao Presidente Fernando Lugo, todo nosso apoio e solidariedade
contra o golpe!
Brasília, 25 de junho de 2012
Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.
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Antes de dar um aparte ao Senador Randolfe Rodrigues, devo dizer que vi algumas matérias e alguns
discursos que tentavam fazer uma comparação com
a situação vivida por nós, aqui, em 1992, o impeachment aqui no Brasil, com o que aconteceu no Paraguai.
Primeiro, é preciso que se diga que há uma diferença clara. No nosso caso, falávamos em crime de
responsabilidade. Estávamos discutindo um crime. Lugo
foi destituído pelo mau desempenho de suas funções.
Sei que a constituição paraguaia assegura essa possibilidade em seu art. 125. Agora, vamos discutir o rito.
Foram 36 horas. Duas horas de defesa para o Presidente Lugo. Duas horas de defesa para o Presidente
Lugo! Comparar isso com o que aconteceu no Brasil!
Volto a dizer que aqui tínhamos um crime de
responsabilidade. Houve um processo legítimo, constituído pela sociedade brasileira com amplo espaço e
direito de defesa. O que houve lá foi um golpe. Não há
outra palavra para nos referirmos ao que aconteceu
no Paraguai. Inclusive, o jornal Folha de S.Paulo diz
que a lei que regulamentou o art. 225 da constituição
paraguaia foi apresentada no mesmo dia em que foi
votado o impeachment. Foi um projeto apresentado na
última quinta-feira pelo Senador Hugo Esteban Gutiérrez, (Resolução nº 879, que regulamenta o art. 225
da carta), dando prazos máximos, mas não mínimos,
para a defesa, abrindo caminhos para o rito sumário
questionado por todos nós.
Concedo um aparte ao Senador Randolfe Rodrigues.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Caríssimo Senador Lindbergh, ainda ontem, utilizei a tribuna.
E quero primeiramente saudar a nota do Partido dos
Trabalhadores. É uma nota completa, e vou até mais
além, é uma nota até mais ampla na análise da realidade paraguaia do que a própria nota emitida pelo
nosso Partido, pelo Partido Socialismo e Liberdade.
Queremos nos irmanar nos termos do texto aprovado
pelo Diretório Nacional do PT. Ainda ontem, ao utilizar
a tribuna da Casa, falava da necessidade que há, em
primeiro lugar, de qualquer democracia latino-americana
não reconhecer o ilegítimo e usurpador governo que se
instalou na República do Paraguai. Segundo, é papel
de qualquer país, é papel das nações que compõem a
Unasul, é papel das nações que compõem o Mercosul
suspender, não o Estado paraguaio, mas suspender o
governo paraguaio de suas funções e atribuições, no
âmbito dessas duas organizações, até o restabelecimento da ordem democrática naquele país. Eu fiquei
assustado ao ver e ao ouvir, nesta Casa, neste plenário, e em muitos meios de comunicação um tratamento
com normalidade aos acontecimentos no Paraguai. Não
podemos tratar com normalidade golpe de Estado. Ora,
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ontem, eu ainda argumentava os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
São princípios fundantes do pacto civilizatório que nos
regem. E constituições e Estados nacionais que não
tenham esses princípios não há que se falar que são
democracias, são Estados de exceções. E um Estado
que não tem esses princípios, um Estado que aprova
o casuísmo, como V. Exª aqui denuncia, da tribuna do
Senado, de uma lei que regulamenta um dispositivo,
há 48 horas da apreciação por parte do plenário, somente em função do intento de afastar o Presidente da
República, não pode ser tratado como outra forma que
não Estado de exceção. Não podemos abrir o organismo das instituições democráticas para uma infecção.
E o que ocorreu no Paraguai foi isso. Nós sabemos o
caminho posterior a isso. O caminho posterior a isso
é repressão a movimento popular. O caminho posterior a isso é mandar os patriotas para a cadeia, para o
exílio, para o cemitério e para a tortura. Nós sabemos
o caminho posterior, e não podemos tergiversar, não
podemos titubear, não podemos tolerar o que ocorre
no Paraguai. Eu cumprimento, eu me solidarizo, eu me
irmano com V. Exª e com o encaminhamento adotado
também pelo Partido dos Trabalhadores e seu Diretório
Nacional. E quero dizer que a Executiva Nacional do
PSOL também, de imediato, aprovou nota no mesmo
sentido. Nós temos que fazer todos os esforços, assim
como o Governo brasileiro, para o restabelecimento
do Estado democrático de direito nesse nosso país
amigo, vizinho e irmão.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Muito obrigado pelo aparte, Senador Randolfe Rodrigues.
Devo dizer que me assombrei também com alguns Parlamentares ligados ao agronegócio brasileiro, recebendo representantes desse governo ilegítimo, tentando defender a tese de que não houve um
golpe, que foi uma saída constitucional. Lamento que
Parlamentares – sabemos o quanto foi cara a luta pela
democracia no Brasil e em toda a América Latina – entrem por esse caminho.
Antes de encerrar – estamos no final de nossos
trabalhos –, eu queria trazer também, Senador Randolfe, rapidamente, uma matéria do jornal O Globo,
que diz o seguinte:
A manobra política que destituiu Fernando Lugo da Presidência do Paraguai já era
motivo de alerta da Embaixada dos Estados
Unidos em 2009, segundo mostram documentos revelados pelo WikiLeaks.
Um telegrama obtido pelo WikiLeaks e divulgado pelo canal de TV argentino TN mostra
que naquele ano [2009] já haviam indícios da
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existência de um plano para Federico Franco
assumir o comando do país. A oposição paraguaia estaria desde aquela época esperando
um deslize do ex-bispo para realizar um julgamento político, que agora foi classificado por
Lugo e seus aliados como “golpe de Estado
parlamentar”. Lugo foi deposto na sexta-feira
após um processo de impeachment relâmpago.
Aí diz o seguinte, o telegrama:
Correm rumores de que o líder da Unace,
o general Lino Oviedo, junto ao ex-presidente
Nicanor Duarte Frutos, buscaria destituir Fernando Lugo com um julgamento político dentro do Parlamento”, afirma o texto enviado em
caráter confidencial em 28 de março de 2009
pela Embaixada americana em Assunção para
o Departamento de Estado em Washington.
Segundo o telegrama, Franco assumiria
a Presidência caso o plano de Oviedo (líder do
partido União Nacional de Colorados Éticos e
ex-comandante do Exército paraguaio) e Duarte Frutos (que presidiu o país entre 2003 e
2008) desse certo com a ajuda da Corte Suprema de Justiça. Duarte Frutos assumiria a
presidência do Senado e, com apoio de Oviedo, se tornaria o terceiro na linha sucessória
da Presidência.
Olha, isso em 2009. Um golpe planejado.
Eu queria dizer, Senador Randolfe, ao encerrar
minhas palavras no dia de hoje, que amanhã, às 10h,
está marcada audiência com vários Parlamentares.
Eu queria convidar o Senador Eduardo Suplicy e o
Senador Randolfe. Contará com a presença também
de personalidades e de movimentos sociais – não é
um encontro só de Parlamentares –, em que entregaremos uma moção ao Ministro Patriota, reforçando a
posição do Governo brasileiro e dos governos da região contra esse golpe.
Quero dizer também que a liderança do PT, o
nosso líder Walter Pinheiro, amanhã deve fazer esse
pronunciamento aqui. Vai apresentar a apreciação de
um voto de repúdio ao golpe de estado no Paraguai.
É muito simbólico que este Senado da República se
pronuncie e que isso seja trazido a este o Plenário,
uma posição firme do Senado Federal. Nós temos de
fazer debates políticos. Quem tiver outra visão que faça
o debate político. É preciso ter muita clareza na hora
de defender a democracia, o Estado democrático de
direito. Não podemos deixar isso passar em branco.
Esse é o debate que queremos fazer. Não vamos, de
forma alguma, nos furtar a esse enfrentamento político, porque sabemos que o que acontece no Paraguai
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hoje vai ter consequências para o futuro da nossa
América Latina.
Muito obrigado, Presidente, Senador Eduardo
Suplicy, e Senador Randolfe Rodrigues, pelo aparte.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Lindbergh Farias, V. Exª traçou
aqui um paralelo importante ao comentar que alguns
Senadores, ainda no dia de hoje, teriam feito uma comparação entre a destituição do Presidente Fernando
Lugo, na sexta-feira última, com aquilo que aconteceu
no Brasil em 1992. Eu me sinto na responsabilidade,
porque eu era Senador à época, em 1992...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) – Eu
e o Senador Randolfe estávamos nas manifestações
de rua também. Nós três participamos do processo.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Nós
três estávamos em campos distintos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Vou recordar aqui alguns fatos, se me permitem.
Hoje, como V. Exªs são testemunhas, tenho construído uma relação de respeito ao hoje Senador Fernando Collor, eleito diretamente pelo povo de Alagoas
depois de ter cumprido sua punição de oito anos. O
Senador Collor a cumpriu adequadamente, mas resolveu se candidatar novamente, passado aquele prazo,
e hoje é nosso colega e conosco dialoga, sendo respeitado, inclusive, como Presidente da Comissão de
Relações Exteriores, onde com ele tenho tido uma
relação de muito respeito e de construção.
Era fevereiro de 1992 quando, certo dia, o irmão
do Presidente Fernando Collor, Pedro Collor de Mello,
deu uma entrevista para a revista Veja nas páginas
amarelas.
E eu, então, li aquela entrevista. Era um sábado
e liguei para o Sr. Pedro Collor de Mello e disse que
gostaria de conversar com ele. Inclusive, também liguei para o então Deputado José Dirceu e marcamos
um encontro com o Sr. Pedro Collor de Mello no Hotel Maksoud, em São Paulo, onde ele se encontrava.
Conversamos com ele por cinco horas e ficamos
tão impressionados com o seu relato que viemos para
a minha residência e escrevemos juntos o que veio a
ser o requerimento – depois, assinado por todos os
partidos aqui, por um grande número de parlamentares
– para que constituíssemos a Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito, que então procedeu à apuração por
meses. Veja só que isso foi em fevereiro de 1992. Por
algumas semanas durou o período em que foi constituída a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Era,
então, Líder do PMDB Humberto Lucena. Eu era o único Senador do PT na Casa, e não havia número suficiente do PT para que eu pudesse ter lugar na CPMI.
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Mas o Líder Humberto Lucena disse: “Como você
foi o proponente, nós vamos dar um lugar do PMDB
para você, como Senador do PT, como suplente, participar”. E eu participei muito intensamente da apuração dos fatos que caracterizaram os atos do Sr. Paulo
César Farias.
Depois de aproximadamente três meses da realização da CPMI, acompanhada com enorme atenção
pelo povo brasileiro, foi encaminhada a constituição de
um Conselho de Ética, que acabou avaliando que...
Houve uma comissão de exame de procedimentos que
então recomendou que fosse feito o julgamento para a
eventual destituição do presidente por ter faltado com o
decoro do cargo por diversos procedimentos havidos.
E, então, foi feita outra comissão, em que foi assegurada, como na CPMI, todo o direito de defesa e,
posteriormente, foi então encaminhado...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – ... à Câmara dos Deputados, para que aquela
Casa pudesse votar se o Presidente da República seria,
então, julgado pelo Senado, porque cabe ao Senado o
julgamento no sentido de se saber se ele teria ou não
suspenso o seu mandato.
Depois de ter sido dado todo o direito de defesa
na Câmara dos Deputados, aqui, em sessão...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Vale dizer... Desculpe, só...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Certo.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
O seu raciocínio é perfeito para mostrar as diferenças
das 36 horas do Paraguai.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Exato. É por isso que estou recordando.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ)
– Exato. Só para ajudar nisso, veja que foi votado na
Câmara dos Deputados no dia 29 de setembro. Foi
aprovado no Senado em dezembro.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Em dezembro. Então, eu avaliei que era
oportuno, portanto, recordar-me do que eu fui testemunha e participante. Aqui, então, aprovada em 29 de
setembro. Essa data...
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Vinte e nove de setembro na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Na Câmara dos Deputados. Veio para o Senado, onde, em 29 de dezembro de 1992, em sessão
presidida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Sydney Sanches, nós, então, tivemos uma longa ses-
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são, com todo o direito de defesa assegurado, porque
o Presidente Fernando Collor teve os seus advogados.
É fato que, antes mesmo da sessão, ele renunciou
ao seu mandato, mas, ainda assim, avaliou-se que era
importante o julgamento do Presidente, que teve os
seus direitos políticos suspensos, além de ele próprio
ter se afastado. Ficaram por oitos anos suspensos.
V. Exª assinala bem o contraste havido num julgamento que pode bem ser caracterizado como sumário, com procedimentos que fizeram com que todos
nós estranhássemos a maneira como foi destituído o
Presidente Fernando Lugo.
Então, acho que o paralelo que V. Exª traçou,
sob o ponto de vista didático, inclusive ao chamar a
atenção para o editorial da Folha, que não considerou
devidamente isso. Eu li o editorial da Folha, que diz
que foi respeitada a Constituição, mas de uma maneira que é estranha. É algo que eu não recomendaria a
qualquer nação amiga ou irmã: ter um procedimento
de tanta pressa para julgar uma pessoa que foi eleita
diretamente pela maioria do povo, no caso do Paraguai.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Senador Suplicy, eu agradeço e digo que V. Exª fez um
importante registro, porque não são poucos os que
estão comparando o processo de 92 com o processo
do Paraguai.
V. Exª, que acompanhou todos aqueles fatos, eu
e o Senador Randolfe também, sabemos quão diferentes foram os processos. O Senador Suplicy falava da
conversa com Pedro Collor em fevereiro. Três meses
de CPI. Então, eu acho que esse é um registro muito
importante.
Agradeço a V. Exª e acho que este é um debate
que vamos continuar travando aqui neste Parlamento.
Muito obrigado a V. Exª. Eu novamente o convido para a audiência amanhã com o Ministro Patriota,
às 10 da manhã.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Meus cumprimentos, Senador Lindbergh Farias.
Antes de chamar o Senador Randolfe Rodrigues,
a Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Parlamentares que está convocada sessão solene do Congresso
Nacional, a realizar-se no dia 6 de agosto do corrente, segunda-feira, às 11 horas, no plenário do Senado Federal, destinada a comemorar o centenário de
nascimento do escritor Jorge Amado, tão querido da
Nação brasileira e de todo o povo e que agora está
sendo tão bem apreciado por causa da novela Gabriela, que a TV Globo novamente está mostrando, com
artistas de excepcional qualidade, uma novela que
vale a pena assistir.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Senador Randolfe Rodrigues, do PSOL
do Amapá, tem a palavra, por favor.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado,
Presidente Eduardo Suplicy.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os que nos ouvem
pela Rádio Senado e os que nos assistem pela Rádio
Senado, assistimos a tramitação aqui, no Congresso
Nacional, e a ser debatida também, em paralelo, no
Supremo Tribunal Federal, tendo inclusive sido iniciado
seu julgamento, uma ação que discute, no STF, o poder
investigativo do Ministério Público Federal.
Pelo voto do relator, o Ministro Cezar Peluso, o
MP, o Ministério Público, passaria a ter inúmeras restrições no processo de investigação. Aqui no Senado
e na Câmara, no Congresso Nacional, há o debate da
Proposta de Emenda Constitucional nº 37. Essa proposição e o relatório que, inclusive, aprova, lamentavelmente, essa proposição torna o poder de investigação
criminal privativo das Polícias Federal e Civil, alterando
os art.. 129 e art. 144 da Constituição da República.
Esse é um debate corporativo, eminente Presidente; é um debate que omite, na verdade, o centro
do problema. Tenho certeza de que os delegados, os
honrosos delegados da Polícia Federal e das Polícias
Civis pelo País preferem ao debate sobre ampliação
do seu poder de investigação e a restrição do poder
de investigação do Ministério Público ter melhores
condições para execução do seu trabalho e preferem
ter assegurada uma remuneração digna e decente
pelo trabalho.
Enquanto se constitui esse debate, um debate
corporativo, reitera kafkiano, paralelamente a criminalidade aumenta no País. A criminalidade se instala
e se instaura em instituições do Estado democrático
de direito. A criminalidade e o crime organizado avançam e contaminam as instituições, em muitos casos o
Executivo, o Legislativo e até o Judiciário. Em muitos
casos, a criminalidade mostra a sua audácia, como
percebemos ser revelado agora, recentemente, na
Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os
negócios do contraventor Carlos Cachoeira; revela a
criminalidade do que é capaz; ameaça Procurador da
República, que investigou o contraventor, sua organização e suas relações com agentes públicos; intimida
juízes decentes, honestos, que tiveram a coragem e
a disposição de determinar a prisão do contraventor;
instala-se em instituições pelo País afora. Ou seja,
esse é o debate inadequado; esse é um debate que
atenta contra o Estado de direito; esse é um debate
que atenta contra a Constituição, porque, quanto maior
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e quanto melhor é o Estado de direito, quantos mais
entes e agentes tem fiscalizando.
Respeito aos direitos humanos, separação e independência dos Poderes, transparência dos gestos
públicos e obediência aos valores republicanos e, em
especial, disposição para ser investigado e existência
de um conjunto instituições que investiguem, são estes valores que constituem um Estado democrático
de direito.
Não é republicano, não é democrático, não é
direito a instituição, a aprovação de uma proposta de
emenda constitucional que restringe o poder de investigar. Não é republicana, não é democrática a decisão,
por parte do Supremo Tribunal Federal, de limitar os
poderes de investigação do Ministério Público.
Eu espero – oxalá! – que o Supremo Tribunal
Federal, como suprema Corte nossa, obediente aos
princípios constitucionais, não caia nessa sedição, não
caia nesse canto da sereia, que, na verdade, enfraquece e desestabiliza as instituições.
Limitar a atuação do Ministério Público só interessa à contravenção, ao crime organizado, a quem
se instala nas instituições do Estado, a quem age nas
sombras, nos porões, só interessa a estes limitar o
funcionamento dessa instituição republicana, que foi
promovida, na Constituição de 1988, da condição então existente de advogado dos interesses dos Estados
para a condição nova de advogado dos interesses da
sociedade.
Torço e trabalharei aqui no Congresso para que
esta PEC não avance e não triunfe.
Eu espero do Supremo Tribunal Federal uma tomada de decisão no sentido de garantir as prerrogativas que tem o Ministério Público. Ora, seria impossível
o sucesso de operações como Vegas, como Monte
Carlo – em especial Monte Carlo – se não houvesse
tido uma atuação em comum de Polícia Federal e de
Ministério Público. Isso teria sido impossível se a atuação de investigação de um não tivesse sido completada com a diligente atuação de honrosos, honorables
procuradores da República que tiveram a disposição de
fazer com que a investigação fosse em frente, doesse
em quem doesse, duelasse quem duelasse, atingisse
quem tivesse de atingir.
A Associação Nacional dos Procuradores da
República tem a opinião que a realização de diligência investigatória diretamente pelo MP é plenamente
compatível com o modelo processual brasileiro e com
a sua missão constitucional. Além disso, o poder de
investigação por membros do Ministério Público está
previsto em um conjunto de tratados internacionais,
dos quais o Brasil é signatário.
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O Dr. Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República, destacou que:
Excluir a possibilidade de investigar é
amputar o Ministério Público. Se este for o
entendimento predominante, com todo o respeito devido, certamente teremos um [Ministério Público] apequenado, um MP incapaz de
cumprir suas atribuições (...)
Muito distante, muito distante mesmo do espírito do constituinte originário de 1988, que deu luz a
uma instituição que deveria atuar como advogado da
sociedade.
Estudo, Sr. Presidente, realizado pela Fundação
Getúlio Vargas, indica que, entre 2002 e 2008, houve
desvios de R$40 bilhões em contratos com o Governo. Limitar o papel do MP em um País como o nosso,
infelizmente ainda marcado pelo germe, pela praga
da corrupção, com impunidade e com altos índices de
criminalidade, significaria um enorme retrocesso para
a Nação brasileira.
Tenho um exemplo no meu Estado da atuação
do Ministério Público e do papel que tem cumprido
em defesa do Estado de direito, das instituições, da
democracia.
Na realidade, ao invés do seu enfraquecimento,
deveríamos discutir como fortalecer o papel de investigação do Ministério Público. Não é possível concordar.
Não é admissível aprovar nesta Casa essa PEC, que
muito bem tem sido tratada como a PEC da Impunidade!
Faço, aqui, um apelo aos Ministros do Supremo
Tribunal Federal: que não adotem o entendimento que
reduza o papel de investigação do Ministério Público. Quanto mais agentes investigando, quanto mais
agentes atuando e investigando, quanto mais atuação
conjunta tivermos de procuradores da República, de
promotores de Justiça, de procuradores de Justiça,
quanto mais instituições estiverem atuando no sentido
de investigar, mais Estado, mais direito e mais democracia nós teremos.
Eu quero aqui citar dez motivos que considero fundamentais, motivos já citados pela Associação
Nacional dos Procuradores da República, para que
os ilustres S. Exªs Ministros do STF não tomem a resolução, a decisão contrária ao papel de investigação
do Ministério Público.
Razões há de sobra para que as duas Casas
do Congresso Nacional não avancem na aprovação
da PEC da impunidade. Primeiro, porque, aprovada
a PEC, aprovado o entendimento contrário à MP por
parte dos Ministros do STF, seria retirado o poder de
investigação do Ministério Público. O Ministério Público deixaria de ter uma de suas principais atribuições
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conquistadas pela Constituição de 1988, reduziria
o papel que o constituinte originário quis dar ao MP
como instituição de defesa da sociedade. Isso significa impedir, somente no âmbito do Ministério Público
Federal, que mais de mil Procuradores da República
trabalhem no combate ao desvio do dinheiro público
e no combate à corrupção.
Se aprovada essa malfadada PEC, seria reduzido
o número de órgãos de fiscalização. Isso é atentatório
à transparência, princípio indispensável em um Estado
de direito. O Ministério Público teria sido impedido de
cumprir o papel de investigação de órgãos como Ibama,
Receita Federal, Controladoria Geral da União, Coaf,
Banco Central, Previdência Social, fiscos, controladorias estaduais. Todas essas investigações poderiam
ser questionadas e invalidadas em juízo, gerando uma
rede de impunidade, desestabilizando o Estado, desestabilizando instituições e favorecendo só quem se
beneficia e caminha ao lado e dentro do crime.
Se aprovada essa dita PEC, seriam excluídas
atribuições do MP, já reconhecido pela Constituição
como instituição indispensável no combate à criminalidade e à corrupção. Além de ignorar a exaustiva regulação existente no âmbito do Ministério Público para
as investigações, essa PEC não reconhece a atuação
de órgãos correcionais, como o Conselho Superior e
o Conselho Nacional do Ministério Público, bem como
não reconhece esse mesmo papel por parte do Judiciário, nem tampouco reconhece o que diz o art. 129
da Constituição.
Se aprovado isso, se triunfar o entendimento de
que não pode haver investigação por parte do Ministério Público e por parte do STF, isso vai contra as
decisões já prolatadas por tribunais superiores, que
já garantiram a possibilidade de investigação pelo MP.
Condenações recentes de acusados por corrupção, tortura, violência policial e crime de extermínio
contaram com a investigação independente do MP,
em que a polícia foi omissa.
Se aprovada essa PEC, vai ser gerada uma enorme insegurança jurídica e vai ser desorganizado todo
o sistema brasileiro de investigação criminal, visto que
permitirá que réus, em inúmeros procedimentos criminais, suscitem novos questionamentos processuais
sobre supostas nulidades, retardando investigações e
colocando em liberdade responsáveis por crimes gravíssimos. Só corrupto e criminoso se beneficiariam dos
resultados dessa PEC. Teremos enfraquecido o sistema de investigação criminal existente em nosso País.
Além do mais, o Brasil iria dar um péssimo exemplo para o mundo. Iríamos caminhar na contramão de
tratados internacionais já assinados pelo Brasil, tratados
como a Convenção de Palermo, que trata do combate
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ao crime organizado; como a Convenção de Mérida,
que trata sobre o combate à corrupção; e a convenção
das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que determina uma ampla participação do
Ministério Público nas investigações.
Se ela triunfar e se triunfar também entendimento
contrário às atribuições do Ministério Público, estaríamos, no mundo ocidental, no mundo dito democrático,
adotando modelos completamente opostos ao de um
conjunto de países que avançaram ao longo de 200
anos em suas legislações. Nós, que tivemos essa conquista ao longo de 20 anos, deixaríamos de nos assemelhar à Alemanha, à França, à Espanha, à Itália, a
Portugal e aos Estados Unidos e passaríamos a nos
assemelhar a nações onde o desenvolvimento civilizatório não contou com o pressuposto da instituição
de organismos de defesa do cidadão como a nossa
Constituição adotou em relação ao MP.
Se adotada essa PEC, se adotado o entendimento contrário do Supremo Tribunal Federal, as Polícias Civil e Federal, que não têm, em muitos casos,
em muitos Estados da Federação, capacidade operacional nem dispõem de pessoal ou meios materiais
para levar adiante todas as notícias de crimes organizados, teriam mais uma atribuição sem a necessária
salvaguarda e retaguarda para suas atribuições. Em
percentual significativo dos casos noticiados, várias
vezes, a investigação não é concluída pela Polícia.
É o que aponta o relatório da Estratégia Nacional de
Justiça e Segurança Pública.
Além do mais, Sr. Presidente, essa PEC não tem
apoio unânime de todos os setores da polícia. A Federação Nacional dos Policiais Federais afirmou em nota
que “a despeito de sua condição policial, manifesta-se
contrariamente à PEC em atenção à estrutura interna da Polícia Federal e aos dados sobre eficácia do
inquérito policial no Brasil, com baixos indicadores de
solução de homicídios em diversas metrópoles, que,
a seu ver, evidenciam a ineficácia do instrumento e
desautorizam que lhe seja conferida a exclusividade”.
É o que diz a nota da Fenapef (Federação Nacional dos Policiais Federais), contrária à aprovação
dessa PEC.
Por fim, Sr. Presidente, se essa PEC e se entendimento contrário também prevalecerem por parte do
Supremo Tribunal Federal, e for aprovado, o trabalho
integrado nas ações de investigação entre Polícia Federal e Ministério Público, que, repito, já foi responsável
por importantes êxitos, por operações bem-sucedidas
que desbarataram esquemas de crime organizado no
País, se essa PEC, e por acaso o entendimento contrário do Supremo Tribunal Federal triunfar, esse trabalho cooperativo será desarticulado e desestruturado.
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Não venho aqui com nenhuma atuação corporativa, não sou membro do Ministério Público, mas sei o
que significou, na Constituição de 1988, o status alcançado pelos Ministérios Públicos: de anterior advogado
do Estado para, a partir da Constituição, advogado dos
interesses da sociedade.
Aprovar essa PEC, triunfar no Supremo um entendimento limitador à atuação do MP é um retrocesso para as instituições democráticas brasileiras. Em
vez de debatermos isso, deveríamos estar debatendo
exatamente o contrário: deveríamos estar debatendo a
ampliação do poder de investigação, o financiamento da
atuação das Polícias Civil e Federal, deveríamos estar
debatendo a estruturação da Polícia Federal brasileira
nos diversos cantos deste País, que, em muitos lugares, tem uma atuação precária e conta com policiais
heróicos para cumprir com o seu dever.
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Não é limitando o poder de investigação de um,
não é jogando Ministério Público contra policiais como
se antônimos fossem – e antônimos não são, mas, sim,
cooperativos – que vamos avançar na construção de
um Estado democrático de direito moderno.
Então, que essa PEC não avance no Congresso
Nacional e que o Supremo Tribunal Federal tenha um
entendimento à luz do espírito do legislador constituinte de 1988.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Meus cumprimentos, Senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, pela sua exposição em
defesa das atribuições do Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O requerimento que acaba de ser lido vai
à publicação.
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Sobre a mesa, propostas de emenda à Constituição que serão lidas.
São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT

– SP) – As propostas de emenda à Constituição que

– SP) – Muito obrigado a todos, sobretudo a todos que

acabam de ser lidas estão sujeitas às disposições cons-

trabalharam até este instante aqui no Senado Federal.

tantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

Nada mais havendo a tratar, convoco sessão para

As matérias vão à Comissão de Constituição,

amanhã, às 14 horas, conforme os nossos procedimen-

Justiça e Cidadania.

tos normais, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
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que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 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 3.890-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).
(Lido no Senado Federal no dia
13.06.2012) Relator revisor: Senador Renan
Calheiros
(Sobrestando a pauta a partir de:
19.04.2012) Prazo final prorrogado: 02.07.2012
2
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 Defesa, no valor de quarenta milhões de reais,
para o fim que especifica.
(Lido no Senado Federal no dia 14.06.2012)
Relatora revisora: Senadora Angela Portela
(Sobrestando a pauta a partir de:
22.04.2012) Prazo final prorrogado: 05.07.2012
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 561, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 15, de 2012, que altera
as Leis nºs 12.409, de 25 de maio de 2011,
11.578, de 26 de novembro de 2007, 11.977,
de 7 de julho de 2009, 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, 10.150, de 21 de dezembro de
2000, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
9.636, de 15 de maio de 1998, e 6.015, de 31
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de dezembro de 1973 (proveniente da Medida
Provisória nº 561, de 2012).
(Lido no Senado Federal no dia 21.06.2012)
Relator revisor: Senador Gim Argello
(Sobrestando a pauta a partir de:
22.04.2012) Prazo final prorrogado: 05.07.2012
4
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 da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator Senador Antonio
Carlos Valadares, sob nºs:
– 1.058, de 2006, 1º Pronunciamento:
(sobre a Proposta de Emenda a Constituição nº 38, de 2004), favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece;
– 1.185, de 2007, 2º Pronunciamento:
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário, à Proposta de Emenda a Constituição nº 38, de 2004),
pela rejeição; e
– 974, de 2010, 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, de tramitação
conjunta), favorável à Proposta de Emenda a
Constituição nº 38, de 2004, nos termos
5
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).
6
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 estabele-
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cer 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.
7
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.
8
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.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 78, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 78, de 2012 (nº
221/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto das emendas à Convenção do
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Parecer favorável, sob nº 723, de 2012,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro Simon.
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10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 79, de 2012 (nº 354/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Turquia sobre o Trabalho Remunerado de
Dependentes de Membros de Missões Diplomáticas e Repartições Consulares, assinado
em Ancara, em 21 de outubro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 631, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senadora Ana Amélia.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 123, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 123, de 2012 (nº
540/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do acordo entre a República
Federativa do Brasil e a União Europeia sobre Isenção de Vistos de Curta Duração para
Portadores de Passaportes Comuns, assinado em Bruxelas, em 8 de novembro de 2010.
Parecer favorável, sob nº 632, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Luiz Henrique.
12
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 215, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 215, de 2012 (nº
475/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República de Cameroun sobre o Exercício
de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em
Brasília, em 4 de agosto de 2010.
Parecer favorável, sob nº 724, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Mozarildo Cavalcanti.
13
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 39, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 39, de 2011, do Senador José Sarney, que denomina Museu Histórico Senador Itamar Franco o Museu Histórico do Senado Federal.
Pareceres favoráveis, sob nºs 501 e 502,
de 2012, das Comissões de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Pedro Simon;
e Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena.
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14
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).
15
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).
16
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,
de 2008; e 494, de 2009 (descarte de medicamentos de uso humano ou de uso veterinário).
17
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 506, de 2012, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 224, de 2004, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (gratuidade no transporte coletivo).
18
REQUERIMENTO Nº 513, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 513, de 2012, do Senador Humberto
Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 87, de 2011, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº 329,
de 2011, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (registro, posse e comercialização
de armas de fogo e munição).
19
REQUERIMENTO Nº 522, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 522, de 2012, do Senador Clésio Andrade,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
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nado nº 487, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(exclui do salário de contribuição valores pagos
em indenização de alimentação e transporte).
20
REQUERIMENTO Nº 523, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 523, de 2012, do Senador Clésio Andrade, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 487, de 2011, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
21
REQUERIMENTO Nº 525, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 525, de 2012, do Senador Valdir Raupp,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(distribuição de recursos públicos federais para
a agricultura familiar).
22
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 526, de 2012, do Senador Valdir
Raupp, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 8, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Desenvolvimento
Regional e Turismo.
23
REQUERIMENTO Nº 536, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 536, de 2012, do Senador José Agripino,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 137, de 2010; e dos Projetos
de Lei do Senado nºs 522, de 2007; 620, de
2011; e 182, de 2012, por regularem matéria
correlata (ausência do empregado ao serviço).
24
REQUERIMENTO Nº 547, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº 547, de 2012, do Senador João Vicente
Claudino, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 413, de 2005;
172, de 2006 (apensado ao Projeto de Lei do
Senado nº 635, de 2007) e 304, de 2009 (apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 127, de
2010), todos Complementares, por regularem
matéria correlata (Sistema Financeiro Nacional).
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Está encerrada a sessão.
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(Levanta-se a sessão às 21 horas e 6
minutos.)

ÍNDICE ONOMÁSTICO
Pág.

ACIR GURGACZ
Aparte ao senador Valdir Raupp. .................
Defesa da postura do Brasil, na liderança
das discussões relacionadas ao meio ambiente e
ao desenvolvimento sustentável na Conferência
Mundial, Rio+20. ...................................................
Considerações sobre a transposição dos servidores de Rondônia para os quadros de pagamento
da União.................................................................
Preocupações com relação à manutenção
da BR-364 e a restauração da BR, em processo
licitatório.................................................................
Comentários a respeito da necessidade de
uma revolução na educação brasileira com o objetivo de se promover o desenvolvimento do País,
bem como registro da criação de uma comissão
pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) para
discussão do ensino básico no País. ....................
Anúncio da sanção, pelo Vice-Presidente da
República, Michel Temer, da Lei nº 12.669, que
obriga o comércio de laticínios a divulgar o preço
do litro do leite até o dia 25 de cada mês. .............

211

213

271

271

271

824

ALOYSIO NUNES FERREIRA
Aparte ao senador Rodrigo Rollemberg. .....

679

ALFREDO NASCIMENTO
Parecer nº 758, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 98, de 2012 (nº 3.041/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Sociedade Comunitária Cultural e Trabalho para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de São
Caetano do Sul, Estado de São Paulo. .................

132

Pág.

Parecer nº 759, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 99, de 2012 (nº 3.082/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Fundação Rádio Educativa Quadrangular para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais. .......................................

136

ALVARO DIAS
Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Críticas às investigações realizadas pela
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no caso
Cachoeira, bem como registro da importância da
convocação dos Senhores Luiz Antônio Pagot e
Fernando Cavendish para prestarem depoimento. ..........................................................................
Destaque à denúncia apresentada pelo Ministério Público do Mato Grosso referente à compra
de um falso dossiê sobre o candidato ao Governo
de São Paulo, na época, José Serra. ....................
Registro a respeito do afastamento do Juiz
Paulo Augusto Moreira Lima, obrigado a deixar o
comando da Operação Monte Carlo do caso do
Carlos Cachoeira, após ameaças de morte. .........
Leitura de uma carta à presidente Dilma,
redigida pela Senhora Martha de Freitas Azevedo
Pannunzio, de Uberlândia, sobre o anúncio do programa Brasil Carinhoso. ........................................
Aparte ao senador Pedro Taques.................
Reﬂexões sobre a economia brasileira em
2012.......................................................................
Aparte à senadora Ana Amélia. ...................
Homenagem ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) pelo transcurso dos seus 24
anos de fundação. ................................................
Registro da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Carlos Cachoeira, com

199

207

278

278

278
286
345
687

690

II
Pág.

destaque para a necessidade da quebra de sigilo
bancário e convocação de Fernando Cavendish e
Luiz Antônio para depor.........................................

826

ANA AMÉLIA
Homenagem aos 50 anos de emancipação
política do Acre, como Estado. ..............................
Análise acerca das medidas necessárias à
proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento
sustentável.............................................................
Observação quanto ao voto aberto e sua relevância nas redes sociais. ....................................
Aparte ao senador Roberto Requião. ..........
Apoio à manifestação do senador Pedro
Taques, no qual elogiou o trabalho do Juiz Paulo
Augusto Moreira Lima na investigação de dois
anos, que levou à prisão de Carlos Cachoeira e
sua quadrilha. .......................................................
Destaque a reunião realizada pelo Senador
Roberto Requião, Presidente do Parlamento do
Mercosul sobre o impedimento da entrada de produtos brasileiros no comércio da Argentina...........
Indignação com a existência de fraudes em
concursos públicos, conforme matéria veiculada
pelo programa Fantástico, da Rede Globo. ...........
Relato da participação de Sua Excelência, no
dia 21 de junho, da audiência pública conjunta da
Comissão de Agricultura e da Comissão do Meio
Ambiente e considerações acerca da Conferência
Rio+20. ..................................................................
Registro da gravidade da situação no setor
pesqueiro do Estado do Rio Grande do Sul, bem
como apelo ao ministério da Pesca para que encontre soluções céleres para o setor. ...................
Comentários a respeito da manifestação dos
aposentados da Varig, que reivindicam por uma deﬁnição no Fundo de Pensão Aerus Varig, bem como
apelo para a necessidade de atuação do Governo
Federal na causa. .................................................
Aparte ao senador Waldemir Moka..............
Comentários sobre a crise política do Paraguai, com o afastamento, por impeachment, do
Presidente Fernando Lugo, bem como considerações sobre outros países do Mercosul e o apoio do
Governo Federal aos brasiguaios. ........................
Registro sobre matéria da jornalista Cristiana
Lôbo, veiculada pelo Twitter, relatando a entrega do
parecer do ministro Ricardo Lewandowski a respeito
do processo do mensalão......................................
Manifestação a respeito do impeachment do
presidente Fernando Lugo e a relação do Brasil
com o Paraguai......................................................

4

196
196
218

296

296

296

443

443

443
538

Pág.

Saudações aos congressistas pela realização satisfatória de audiência pública no âmbito da
Comissão Mista que examina a Medida Provisória
571, que trata do Código Florestal, bem como agradecimento pela iniciativa das lideranças do setor
industrial da pesca em discutir soluções para a crise no setor pesqueiro do Estado do Rio grande do
Sul. ........................................................................
Considerações acerca do voto aberto para
casos de cassação de mandato, demonstrando o
posicionamento favorável de Sua Excelência........
Requerimento nº 595, de 2012, requer que
seja considerada como desempenho da missão no
exterior a participação de Sua Excelência no dia
2 de julho de 2012, da XXVIII Sessão Ordinária
do Parlamento do MERCOSUL; a realizar-se em
Montevidéu, Uruguai. ..........................................

Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2012
(Da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa), que altera a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir programas
de avaliação seriada anual nos processos seletivos
das universidades públicas. ..................................
Parecer nº 765, de 2012 (da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa), sobre a
Sugestão nº 24, de 2011, encaminhando o Projeto
de Lei do Senado Jovem nº 19, de 2011, proveniente
do Programa Senado Jovem Brasileiro, referente à
Projeto de Lei que altera a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir programas
de avaliação seriada anual nos processos seletivos
das universidades públicas....................................
Requerimento nº 593, de 2012, solicita em
adiamento ao Requerimento nº 561, de 2012, aprovado na sessão do período para desempenho da
respectiva representação com ônus para o Senado
Federal, que passará a dar-se apenas no dia 29
de junho de 2012, e não mais nos dias 28 e 29 de
junho deste. ...........................................................
ANGELA PORTELA

807

807

829

ANA RITA

685

807

807

Parecer nº 735, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 424, de 2011 (nº 2.870/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à associação Comunitária e Cultural Jesus
Libertador de Galvão para executar serviço de ra-

430

430

828

III
Pág.

diodifusão comunitária na cidade de Galvão, Estado
de Santa Catarina. ................................................
Defesa das reivindicações dos servidores
públicos do Estado de Rondônia, Amapá e Roraima, que pleiteiam a paridade de plano de carreira
e salários no quadro de pessoal da Administração
Federal. .................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2012,
que altera o artigo 2º da Lei nº 12.619, de 30 de
abril de 2012, para determinar o controle da jornada
de trabalho e tempo de direção do motorista proﬁssional pelo empregador, por meios eletrônicos, na
forma que especiﬁca..............................................
Requerimento nº 585, de 2012, que solicita
a retirada do projeto de Lei do Senado, nº 103 de
2011, que declara como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil a lenda de Macunaíma. ................
Registro da inauguração do Centro Binacional
de Assistência a mulheres migrantes na fronteira
Brasil-Venezuela, no dia 22 de junho, no Município
de Pacaraima, Estado de Roraima. ......................

38

Satisfação com os resultados da Conferência
Rio+20 e com o desempenho do Brasil no evento.

821

ANTONIO CARLOS VALADARES

241

545

673

681

ANIBAL DINIZ
Homenagem aos 50 anos de emancipação
política do Acre, como Estado. ..............................
Parecer nº 751, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 43, de 2012 (nº 2.927/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Juriti de Paracatu Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Paracatu, Estado de Minas
Gerais. ..................................................................
Registro das atividades do dia 20 de junho,
no Dia do Acre na Conferência Rio+20. ................
Aparte ao senador Sérgio Petecão. .............
Resposta às críticas atribuídas a Sua Excelência pelo senador Sérgio Petecão a respeito da
atuação do Governo Federal. ...............................
Comentários sobre a agenda de compromissos de Sua Excelência no Estado do Acre............
Defesa da importância da participação política e apoio a vários candidatos dos municípios do
Estado do Acre. .....................................................
Considerações acerca dos resultados publicados sobre a Conferência das Nações Unidas para
o Desenvolvimento Sustentável Rio+20. Relato do
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 25, de 2007, de
autoria do ex-senador Tião Viana, que visa à certiﬁcação de sustentabilidade ambiental como critério
de desempate para compras públicas. ..................

Pág.

1

Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2012,
que dispõe sobre ação regressiva pela Presidência
Social contra os responsáveis por acidentes graves
de trânsito para ressarcimento dos custos com os
benefícios por ela concedidos, em razão desses
eventos. .................................................................

787

ANTONIO RUSSO
Defesa do reconhecimento do vice-presidente
Frederico Franco como presidente do Paraguai, pelo
Governo brasileiro após o impeachment de Fernando Lugo. Ressaltando a situação dos “brasiguaios”
e as relações culturais e econômicas com o país.
Considerações a respeito da falta de infraestrutura aeroportuária e crise no serviço aéreo
brasileiro considerando favorável à privatização do
setor. .....................................................................
Observações quanto às críticas ao texto
ﬁnal da Conferência Rio+20, no qual o documento deve ser encarado como um ponto de partida
para grandes avanços futuros no desenvolvimento
sustentável............................................................

719

719

719

BENEDITO DE LIRA

104
351
361

364
714

714

Parecer nº 761, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 135, de 2012 (nº 411/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rede Nova FM de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Morada Nova de Minas,
Estado de Minas Gerais. ......................................
CASILDO MALDANER
Aparte ao senador Paulo Bauer. ..................
Aparte ao senador Sérgio Souza.................
Considerações sobre a Conferência das
Nações Unidas - Rio+20. ....................................
CÍCERO LUCENA

714

144

Parecer nº 754, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo

815
817
818

IV
Pág.

nº 55, de 2012 (nº 25/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Guarany Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Pacajus, Estado do Ceará. ..............
Registro da leitura de parte do pronunciamento proferido por Sua Excelência na Primeira
Conferência de Cúpula de Legisladores sobre a
questão ambiental no Rio de Janeiro. ...................

Apelo ao ministro da Educação, Aloizio Mercadante a as unidades que representam os professores, para negociação do ﬁm da greve dos professores de universidades federais brasileiras. ..........
CYRO MIRANDA

292

76

Parecer nº 756, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 83, de 2012 (nº 1.752/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Serrana Comunitária - ASERCOM
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Francisco de Paula, Estado do
Rio Grande do Sul. ................................................
Crítica à postura do ex-presidente Lula de
aliança com o deputado Federal Paulo Maluf para
apoiar a candidatura do ex-ministro Fernando
Haddad à prefeitura de São Paulo. .....................
Requerimento nº 598, de 2012, que solicita
a realização de Sessão Especial para comemoração do Dia do Administrador, a realizar-se no dia
08 de outubro de 2012, segunda-feira, a partir das
10 h. ......................................................................

124

813

874

DELCÍDIO DO AMARAL
88

301
371

CRISTOVAM BUARQUE
Aparte ao senador Fernando Collor.............
Aparte ao senador Rodrigo Rollemberg. .....
Manifestação sobre o êxito e as limitações
da Conferência Rio+20. .........................................
Apresentação de requerimento que solicita
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento
do economista, cientista e professor, Armando Dias
Mendes. ................................................................
Requerimento nº 586, de 2012, solicita a inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento
do economista, professor doutor Armando Dias
Mendes, ocorrido dia 15 de junho de 2012. .........

796

116

CIRO NOGUEIRA
Parecer nº 744, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 3, de 2012 (nº 1.700/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária Vida Nova
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Redentora, Estado do Rio Grande do
Sul. ........................................................................
Parecer nº 747, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 20, de 2012 (nº 3.058/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Simpatia Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Chapada, Estado do Rio Grande do
Sul. ........................................................................
Registro da semana da Conferência da
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o
Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro, e a celebração do Dia Mundial de Combate à
Desertiﬁcação e à Seca. ......................................
Homenagem ao centenário de nascimento
do Coronel Octávio Miranda. ................................

Pág.

676
680
684

Parecer nº 731, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 125, de 2007 (nº 2.426/2006, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Acataba Emissoras Integradas Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul. ............................
Parecer nº 732, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 248, de 2010 (nº 2.211/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Cultural de Aparecida
do Taboado para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Aparecida do Taboado,
Estado do Mato Grosso do Sul. ............................

22

26

794
EDUARDO BRAGA

795

Registro do balanço positivo das atividades
desenvolvidas durante a Conferência Rio+20. ......

721

V
Pág.

Cumprimentos a Comissão Especial Mista de
congressistas pela aprovação de relatório que trata
das novas regras para a caderneta de poupança.

EUNÍCIO OLIVEIRA
852

EDUARDO LOPES
Parecer nº 738, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 431, de 2011 (nº 82/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Monsenhor Manoel Perez Descanps de Ocauçu - SP
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ocauçu, Estado de São Paulo. .......
Parecer nº 739, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
449, de 2011 (nº 270/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação dos Amigos de Rio Doce para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Rio Doce, Estado de Minas Gerais. ......................
Congratulações a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), sediada no Rio de Janeiro, pela descoberta da vacina contra a esquistossomose. ..........
Registro da participação de Sua Excelência
na Comissão que representou o Senado Federal
na Conferência Rio+20. ........................................

Parecer nº 734, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 418, de 2011 (nº 2.592/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Santiago Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do
Sul..........................................................................

34

FERNANDO COLLOR
50

54

850

850

EDUARDO SUPLICY
Registro sobre a importância da Conferência
Rio+20, realizada no Rio de Janeiro, bem como relato da participação de Sua Excelência em outras
Conferências. ........................................................
Convite aos senadores e aos demais interessados para a segunda audiência pública conjunta
na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e na
Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado
Federal, no dia 26 de junho, acerca da erradicação
da pobreza com a implantação dos Programas Brasil sem Miséria e Brasil Carinhoso. .......................
Registro da manifestação pela taxação das
transações ﬁnanceiras durante as atividades da
Conferência Rio+20. ..............................................
Sugestão aos candidatos às eleições municipais para que considerem seriamente a transição
do Programa Bolsa Família para a Renda Básica
de Cidadania. ........................................................
Comentários sobre a greve dos professores
nas universidades federais do Brasil, com paralisação de 57 instituições federais de ensino superior.

Pág.

Análise dos resultados obtidos na Conferência
Rio+20, bem como considerações acerca de outros
eventos que ocorreram paralelos. .........................
Considerações acerca da necessidade de
precisões conceituais para a compreensão da crise
política no Paraguai, ocasionada pelo impeachment
do presidente Fernando Lugo................................

Parecer nº 753, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 54, de 2012 (nº 22/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Fundação José de Paiva Netto para
explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Esteio, Estado do Rio Grande
do Sul ....................................................................
FRANCISCO DORNELLES

448

Defesa de uma conduta cautelosa, por parte do Governo brasileiro, frente à crise política do
Paraguai.................................................................
Comunicação da aprovação da Emenda nº
567, que trata das novas regras para a caderneta
de poupança. ........................................................
GIM ARGELLO

539

862

797

FLEXA RIBEIRO

448

862

673

Parecer nº 749, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 32, de 2012 (nº 257/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Pró-Desenvolvimento de
Montenegro para executar serviço de radiodifusão

112

702

852

VI
Pág.

comunitária na cidade de Montenegro, Estado do
Rio Grande do Sul. ...............................................
Parecer nº 755, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 58, de 2012 (nº 438/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Norte de Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Mimoso de Goiás, Estado de
Goiás. ...................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 215, de 2012, que
inclui os servidores ocupantes dos cargos efetivos
de Administrador e Contador na Estrutura Remuneratória Especial instituída pela Lei nº 12.277, de
30 de junho de 2010. .............................................

96

120

777

HUMBERTO COSTA
Aparte ao senador Pedro Taques.................
Reﬂexão sobre o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil e sobre o Dia Internacional contra a
Agressão Infantil, ocorridos no mês de junho de
2012, e registro de medidas políticas adotadas
neste sentido..........................................................

287

Pág.

à Associação Comunitária e Cultural de Douradina
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Douradina, Estado do Paraná. .........
Registro do transcurso do Dia do Evangélico,
em Rondônia, comemorado em 18 de junho. .......
Denúncias a respeito da má utilização de recursos públicos pelo sindicato Sticerro do Estado
de Rondônia, na construção de hidrelétricas do Rio
Madeira. ................................................................
Proposta de Emenda à Constituição nº 30, de
2012, dá nova redação à alínea “b” do inciso X do §
2º do art. 155 da Constituição Federal, para excluir as
operações originadas de Estados da Região Norte
que destinem energia elétrica a outros Estados da
vedação de incidência da alíquota interestadual do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal. ............

148
236

236

875

JOÃO VICENTE CLAUDINO
Preocupação com os efeitos da seca que assola o Nordeste do Brasil na economia do Estado
do Piauí..................................................................

348

294
JORGE VIANA

INÁCIO ARRUDA
Solidariedade ao povo paraguaio diante da
destituição do presidente Fernando Lugo..............
Registro sobre o projeto da reﬁnaria de petróleo no Estado do Ceará e a importância do empreendimento para o desenvolvimento da região. .
Registro da participação de Sua Excelência
nas eleições de Fortaleza, no Estado do Ceará e
exposição do projeto do Partido Comunista do Brasil
(PCdoB) na disputa eleitoral do ano de 2012........

Homenagem aos 50 anos de emancipação
política do Acre, como Estado. ..............................
JOSÉ PIMENTEL
859

859

IVO CASSOL
Parecer nº 746, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 11, de 2012 (nº 2.773/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Nonoai Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Nonoai, Estado do Rio Grande do Sul. .
Parecer nº 762, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 169, de 2012 (nº 2.339/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização

14

859

Requerimento nº 587, de 2012, solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado
(PLS) nº 164 de 2011, nº 241, de 2011, nº 269, de
2011, nº 299, de 2011, nº 359, de 2008, ao Projeto
de Lei da Câmara (PLC) nº 142, de 2008 (este último
já foi tramitando em conjunto com outra matéria),
por versarem sobre outras matérias correlatas. ...
Requerimento nº 588, de 2012, solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado (PLS)
nº 70 de 2011, nº 71, de 2011, nº 270, de 2011, nº
42, de 2006 e do PLC nº 57, de 2011 (este último
já foi tramitando em conjunto com outra matéria),
por versarem sobre outras matérias correlatas. ...
LÍDICE DA MATA

84
Parecer nº 742, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 459, de 2011 (nº 123/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces-

828

828

VII
Pág.

são outorgada à Rádio Cultura do Nordeste S.A.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Caruaru, Estado de
Pernambuco. ........................................................
Parecer nº 750, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 36, de 2012 (nº 1.614/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Comunicações – Rádio Comunitária Curi FM para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Luzia
do Pará, Estado do Pará. ......................................
Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2012,
que altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,
que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus ﬁns e mecanismos de formulação e
aplicação, e dá outras providências, para incluir os
aspectos sociais no escopo das avaliações de impacto ambiental. ....................................................
Posicionamento quanto ao voto aberto nas
votações realizadas pelo Senado Federal.............
Preocupação com a medida de diminuição do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para
indústria automobilística, considerando o impacto
negativo dessa medida para as ﬁnanças dos municípios e estados brasileiros.................................
Registro em homenagem aos 190 anos do
início da guerra da libertação do Brasil na Bahia,
no dia 25 de junho e resultou no dia 2 de julho de
1823 a independência do Estado. .........................
Homenagem aos 30 anos da morte do poeta
e músico Nelson Maleiro........................................

MÁRIO COUTO

68

100

MOZARILDO CAVALCANTI

802

Comentários sobre matéria publicada na revista IstoÉ, intitulada: “Médicos: o problema não é
a quantidade”, bem como críticas à falta de médicos no Brasil e a concentração dos proﬁssionais da
saúde nos grandes centros urbanos. ...................
Reﬂexão sobre a importância de se perseguir
os compromissos declarados pela Organização das
Nações Unidas (ONU) como objetivos do milênio,
com destaque para o meio ambiente. ..................
Aparte ao senador Pedro Taques.................
Registro do início, no dia 20 de junho, do Fórum “Senado Brasil 2012”, acerca do “Apolitismo,
a Maior Ameaça à Democracia”, “O Consenso na
Democracia”, “A Igualdade, a Unanimidade e a Legitimidade”. ............................................................
Considerações acerca do aborto de fetos
anencéfalos............................................................
Defesa da regulamentação das casas de Bingos, bem como registro da conclusão da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Bingos. .........

802

802
802

867

MARIA DO CARMO ALVES
Parecer nº 757, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 90, de 2012 (nº 2.690/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Santa Rosa Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande
do Sul. ...................................................................

Satisfação com os trabalhos desenvolvidos
pelo Governador do Estado do Pará, Simão Jatene,
em especial no setor do meio ambiente. ...............
Questionamentos a respeito da prática do
voto secreto no Senado Federal............................
Requerimento, nº 582, de 2012, solicita votos de Honra ao Mérito ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Pará, Simão Robison Oliveira Janete, pelo ousado compromisso de até, o ano de
2020, diminuir a zero o desmatamento no Estado
do Pará. ...............................................................
Cobrança à Mesa do Senado Federal por posicionamento da Casa sobre a possível abertura do
voto secreto e manifestação da posição favorável
ao voto aberto........................................................

788

LINDBERGH FARIAS
Leitura de Nota da Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), intitulada “Contra o
golpe no Paraguai, em defesa da democracia” e
comentários acerca do impeachment do presidente
Fernando Lugo.......................................................

Pág.

224
224

226

799

200

274
288

336
433

433

NABOR JÚNIOR
Homenagem aos 50 anos de emancipação
política do Acre, como Estado ...............................

12

PAULO BAUER

128

Manifestação a respeito do processo político
do Paraguai, com o impeachment do presidente
Fernando Lugo.......................................................

814

VIII
Pág.

Requerimento nº 589, de 2012, que solicita
que o Projeto de Lei do Senado nº 168, de 2012, que
institui o exercício social na proﬁssão para garantir
emprego e exigir prestação de serviço dos graduados em medicina que obtiveram seus diplomas
em cursos custeados com recursos públicos, em
instituições públicas ou privada, seja encaminhado
à Comissão de Educação, Cultura e Esporte para
que esta se pronuncie sobre o mesmo. ................

828

PAULO DAVIM
Análise da Conferência Rio+20, da qual participou Sua Excelência como integrante da comissão
de Senadores enviados ao evento.........................

820

PAULO PAIM
Parecer nº 737, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 429, de 2011 (nº 31/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Fundação Rádio Educativa de Barcelona para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caravelas, Estado da Bahia. ................
Comunicação da aprovação da eleição do
novo presidente da França, o socialista François
Hollande, no contexto da crise europeia no ano de
2012.......................................................................
Requerimento nº 583, de 2012, que solicita a
inserção em ata de voto de congratulações e aplausos, ao Município de Caxias do Sul – RS pelos 122
anos de sua fundação. ..........................................
Registro da participação de Sua Excelência
no seminário “Sindicalismo Livre e Forte”, no Estado do Paraná, que teve como objetivo o debate e
defesa dos interesses de sindicalistas, bem como
leitura da Carta de Curitiba – moção e princípios.
Elogios ao projeto de lei de autoria do senador Waldemir Moka, que trata da regulamentação
da proﬁssão de cuidador de idoso. .......................
Registro da greve dos funcionários do ministério das Relações Exteriores, que reivindicam revisão salarial e valorização das atividades exercidas
pela categoria, bem como apelo ao Itamaraty e à
Presidência da República para que abram as negociações no sentido de chegarem a um consenso.
Preocupação com a situação do saneamento
básico no Brasil, e as condições de vida da população brasileira, que sem acesso à rede de esgoto
sanitário ﬁcam expostas a doenças.......................

46

193

243

268

268

268

331

Pág.

Homenagem aos 122 anos da emancipação
política de Caxias do Sul, no dia 20 de junho de
2012.......................................................................
Registro sobre a paralisação dos funcionários
do Itamaraty, para garantir o direito à aposentadoria
integral para os trabalhadores da área pública, sem
fator previdenciário. ...............................................
Registro sobre os 12 anos de criação da carreira de Fiscal Federal Agropecuário – Asfagro, do
dia 30 de junho de 2012. .......................................
Registro da eleição de Eduardo Cypel, franco-brasileiro eleito deputado na França. ..................
Defesa da aprovação de projeto de lei que
permite a instalação de free shops nas fronteiras
do Brasil.................................................................
Requerimento nº 584, de 2012 (requerimento
nº 73, de 2012 – CDH) (da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa), solicita que
seja consignado, nos Anais desta Comissão, voto
de solidariedade e apoio à apresentadora Xuxa
Meneghel, pela sua ação corajosa em entrevista ao
programa Fantástico da Rede Globo de Televisão
no dia 20 de maio. .................................................
Posição em relação ao impeachment, do presidente Fernando Lugo, no Paraguai.....................
Anuncio da realização de reunião na Comissão de Direitos humanos para debater o projeto de
lei de autoria de Sua Excelência, que trata sobre o
Estatuto do Motorista, bem como sobre a lei aprovada que regulamenta a proﬁssão de motorista. ..
Registro da realização de audiência pública
que analisou os dez anos do Estatuto das Cidades
que tratou da questão da acessibilidade dos transportes coletivos com qualidade, bem como da necessidade de investimentos no setor. ...................
Registro da realização da reunião dos representantes da Bancada Gaúcha e da Federação das
Associações e Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a
respeito da comercialização e endividamento dos
agricultores. ..........................................................
Destaque para uma década da criação do
Conselho Nacional do Direito do Idoso, pelo Governo Federal, como órgão superior que integra a
Secretaria de Direitos Humanos da República......
Considerações acerca dos esforços de Sua
Excelência pela aprovação de projetos em favor
dos trabalhadores do transporte terrestre. ...........
Registro do manifesto recebido por Sua Excelência do Encontro Mulheres Unidas contra a Privatização da Água, no Fórum em Defesa da Água
Pública, realizado no Município de Santa Cruz do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.........................

331

331

331
331

369

407
707

707

707

707

707

853

853

IX
Pág.

Registro do resultado da audiência pública
proposta pelo Vereador Luís Gilberto Risso, em
que foram debatidas as possibilidades e as vantagens da criação da Universidade do Mercosul em
Uruguaiana. ...........................................................

do no Congresso Nacional e no Superior Tribunal
Federal (STF).........................................................
RENAN CALHEIROS

355

698

698

230

230

864

864

864

Parecer nº 733, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 399, de 2010 (nº 2.998/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Clube de Indaial Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Indaial, Estado de Santa
Catarina. ...............................................................

30

ROBERTO REQUIÃO
230

285
699

RANDOLFE RODRIGUES
Aparte ao senador Pedro Taques.................
Solidariedade aos servidores e professores
das universidades públicas federais em greve no
País........................................................................
Considerações sobre acontecimentos ocorridos no Paraguai, registrando nota veiculada pelo
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) a respeito
da deposição do presidente Fernando Lugo. ........
Aparte ao senador Pedro Simon..................
Aparte ao senador Lindbergh Farias............
Manifestação contra as restrições ao poder
investigativo do Ministério Público Federal, debati-

Frustração com o veto da construção do estaleiro Eisa, no Estado de Alagoas pelo do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). .......................................
Comentários a respeito do lançamento do
Plano Nacional de Segurança pelo Governo Federal, que adotará o Estado de Alagoas para o enfretamento a criminalidade, devido aos altos índices
de violência no estado. .........................................
Agradecimentos a presidente Dilma Rousseff
pelo pagamento da subvenção dos produtores de
cana de açúcar da Região Nordeste. ...................
RICARDO FERRAÇO

PEDRO TAQUES
Defesa da votação aberta no Senado Federal. .........................................................................
Questionamentos a respeito dos motivos do
afastamento do juiz Paulo Augusto Moreira Lima, da
Comissão parlamentar de Inquérito (CPI) do caso
Cachoeira. ............................................................
Críticas à decisão do Ministro Dias Toffoli,
sobre a Constituição da República, no art. 2º, determina a separação dos Poderes e no art. 52, que
o Senado Federal deve tratar dos seus assuntos
internos através de resolução. .............................
Preocupação com as ameaças aos operadores do Direito que tratam do caso Monte Carlo da
Polícia Federal, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Cachoeira. .........................................
Aparte ao senador Pedro Simon..................

871

853

PEDRO SIMON
Considerações sobre a necessidade de criação de um instituto nacional de oceanograﬁa no Brasil, aproveitando o acontecimento da Conferência
Rio+20. ..................................................................
Manifestação sobre o impeachment do presidente do Paraguai, Fernando Lugo, e da posição
do Governo Federal frente à questão. ...................
Solicitação ao ministro Ricardo Lewandowski
para que entregue o seu voto, permitindo a contagem do prazo para julgar o mensalão. ..................

Pág.

232

234

696
700
868

Considerações sobre a Conferência Rio+20,
posicionamento pela incompatibilidade entre o atual
capitalismo de consumo e a preservação da natureza........................................................................
Reﬂexão a respeito do funcionamento do Senado Federal, com destaque para o comportamento
em Plenário do senador Alvaro Dias. ...................
Proposta de criação de um projeto de lei
complementar ou medida provisória, que dispõe
sobre a execução de planos de ações especiais e
confere a Estados e municípios o pagamento das
dívidas com a União, de forma parcelada. ............
Projeto de Lei do Senado, nº 210, de 2012
(complementar), que dispõe sobre a execução
de Planos de Ações Especiais (PAE) e confere
aos Estados e municípios que se encontram com
dívidas para com a União à faculdade de celebração de convênios com esta, para aplicação
especial das parcelas de pagamentos de suas
dívidas...................................................................

214

214

214

219

X
Pág.

RODRIGO ROLLEMBERG
Parecer nº 748, de 2012 (da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 22,
de 2012 (nº 3.100/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Andaiá Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Santo Antônio de Jesus, Estado da Bahia. ........
Projeto de Lei do Senado nº 212, de 2012, que
altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para
incluir os remineralizadores como uma categoria de insumo destinado à agricultura e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado nº 214, de 2012,
que institui Política de Desenvolvimento Sustentável
do Cerrado. ............................................................
Avaliação dos trabalhos realizados na Conferência Rio+20, destacando os objetivos do desenvolvimento sustentável e a mobilização da sociedade
civil em torno do evento. ........................................
Comentários sobre a decisão da Comissão
Especial da Câmara dos Deputados que modiﬁca
os critérios de ﬁxação do teto salarial do serviço
público. ..................................................................
Considerações acerca da adoção do voto
aberto nas votações do Congresso Nacional. .......

92

542

548

678

800
800

ROMERO JUCÁ
Registro do pagamento, a partir de 18 de
junho de 2012, dos benefícios do Programa Brasil
Carinhoso, complementando o valor do Programa
Bolsa Família. ........................................................
Registro da participação de Sua Excelência na Conferência Mundial, Rio+20, bem como
comentários da necessidade de construção de
documentos e proposições que avancem na preservação ambiental e no desenvolvimento autossustentável. .........................................................
Aparte ao senador Pedro Taques.................
Registro de posicionamentos dos países do Brics
sobre medidas anticrise para a economia mundial, durante o encontro do G-20, ocorrido em Los Cabos, no
México. ..................................................................
Registro sobre a Conferência Rio+20 e
prestação de contas da participação de Sua
Excelência no evento...........................................

212

212
288

289

706

SÉRGIO PETECÃO
Homenagem aos 50 anos de emancipação
política do Acre, como Estado. ..............................

9

Pág.

Parecer nº 760, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 102, de 2012 (nº 104/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul. .............................................
Expectativa sobre a Conferência Rio+20, na
conciliação do desenvolvimento com a preservação
do meio ambiente. .................................................
Homenagem aos 50 anos de emancipação
política do Estado do Acre.....................................
Registro de questionamentos sobre a gestão do Governo do Estado do Acre e comentários
sobre o Jornal Página 20, acerca das acusações
e agressões do jornal. ...........................................

140

359
359

359

SÉRGIO SOUZA
Parecer nº 740, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 450, de 2011 (nº 328/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Aurilândia Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais. ...
Parecer nº 745, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 5, de 2012 (nº 2.145/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à RBS TV Santa Rosa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do
Sul. ........................................................................
Projeto de Resolução do Senado nº 16, de
2012, que altera o Regimento Interno do Senado
Federal para disciplinar o uso da palavra nos casos
de explicação pessoal. ..........................................
Projeto de Resolução do Senado nº 17, de
2012, que altera o Regimento Interno do Senado
Federal para disciplinar a substituição de relator das
proposições e suprimir o arquivamento automático
das proposições.....................................................
Preocupação com a situação econômica
do Paraguai e dos brasileiros residentes naquele
país. ......................................................................
Requerimento nº 590, de 2012, que solicita
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº

60

80

792

792

816

XI
Pág.

609, de 2011, com o Projeto de Lei do Senado nº
278, de 2011, por regularem a mesma matéria. ...
Requerimento nº 591, de 2012, que solicita
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº
540, de 2011, com o Projeto de Lei do Senado nº
487, de 2003, e Projeto de Lei da Câmara nº 169,
de 2009, que já tramitam em conjunto, por regularem a mesma matéria. ..........................................
Proposta de Emenda à Constituição nº 31,
de 2012, que altera o art. 58, § 3º, da Constituição
Federal, para conceder às comissões parlamentares
de inquérito o poder de declarar a indisponibilidade
de bens. .................................................................

828

828

879

TIÃO VIANA
Homenagem aos 50 anos de emancipação
política do Acre, como Estado. ..............................

18

VALDIR RAUPP
Parecer nº 743, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 1, de 2012 (nº 928/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Geral de Moradores do Loteamento
Floresta para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Friburgo, Estado de
Rio de Janeiro........................................................
Parecer nº 752, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 2012 (nº 2.950/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Rádio Comunitária Vale
do Juringue para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pedra Preta, Estado do
Mato Grosso. .........................................................
Parecer nº 763, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 119, de 2012 (nº 376/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Educativa e Cultural Alternativa de Radiodifusão para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de São Lourenço, Estado
de Minas Gerais.....................................................
Parecer nº 764, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
125, de 2012 (nº 382/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao

Pág.

Sistema de Comunicação São Miguel de Araguaia
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Nova Crixás,
Estado de Goiás. ...................................................
Destaque à publicação, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado, do texto “Sobre alguns
dos problemas que diﬁcultam o Licenciamento Ambiental no Brasil”. ...................................................
Registro do lançamento do Movimento da
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Gestão
Pública, bem como comentários sobre o excesso
de burocracia que atrapalha o desenvolvimento do
País. ....................................................................
Homenagem aos 190 anos do Grande Oriente
do Brasil, pela celebração dos seus 190 anos de
existência. .............................................................
Preocupação com o povo paraguaio e com
os brasileiros, chamados brasiguaios, em meio ao
conﬂito político após o impeachment, do presidente
Fernando Lugo.......................................................
Aparte ao senador Eduardo Braga. .............

156

209

299

694

694
724

VANESSA GRAZZIOTIN

72

108

Registro sobre a negociação do ﬁm da greve
em instituições públicas do ensino superior no País e
a situação salarial dos professores universitários.
Requerimento nº 594, de 2012, que requer
seja considerado como representação a serviço da
Casa a diligência da CPI/Tráﬁco Nacional e Internacional de Pessoas, que será realizada no dia 28
de maio de 2012, em Natal/RN, com ônus para a
Casa. ....................................................................
Requerimento nº 596, de 2012, solicita a inserção em ata de voto de congratulações e aplausos, ao Programa Amazônia Agora, do Amazon
Sat, empresa do Grupo Rede Amazônica por estar
comemorando 07 anos, comemorado no dia 22 de
junho de 2012, bem como seja encaminhado o referido voto ao Diretor Presidente: Senhor Phelippe
Daou Jr. ................................................................
Requerimento nº 597, de 2012, solicita a inserção em ata de voto de congratulações e aplausos, a
Rádio Clube Parintins, por estar comemorando 25
anos de fundação, completados no dia 28 de junho
de 2012, bem como seja encaminhado o referido
voto ao Senhor Enéas Gonçalves. .......................

152
VITAL DO RÊGO
Parecer nº 741, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo

805

828

829

829

XII
Pág.

nº 455, de 2011 (nº 2.747/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Sociedade de Cultura Rádio Parecis
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Porto Velho,
Estado de Rondônia. ............................................
Aparte ao senador Pedro Taques.................
Requerimento nº 592, de 2012, que solicita
a tramitação conjunta das Propostas de Emenda
à Constituição nº 2, de 2003, e nº 2, de 2006, por
regularem a mesma matéria. ................................

cessão outorgada à Rádio e Televisão Bandeirantes
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. ....................................................................
64
288

828

WALDEMIR MOKA
Apresentação de propostas para a redução
das taxas de juros cobradas nos ﬁnanciamentos
agrícolas. ...............................................................
WALTER PINHEIRO
Parecer nº 736, de 2012 (da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática), sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 426, de 2011 (nº 2.883/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con-

Pág.

537

42

WELLINGTON DIAS
Homenagem aos 50 anos de emancipação
política do Acre, como Estado ...............................

6

Cobrança à Presidente Dilma Rousseff pelo
cumprimento do Plano Nacional do Desenvolvimento
Territorial. ...............................................................

227

Registro dos diversos trabalhos que foram
desenvolvidos na Conferência Rio + 20, ressaltando a importância do reconhecimento econômico e
social dentro no evento. .........................................

364

Aparte ao senador Randolfe Rodrigues.......

697

Registro da realização da 10ª edição do Salão
do Livro do Piauí (Salipi), na Praça de Pedro II, na
cidade de Teresina, entre os dias 10 a 17 de junho
de 2012..................................................................

703

Registro do 9º Caju Nordeste, na cidade de
Picos, no Estado do Piauí, realizado entre os dias
28 de junho a 1 de julho de 2012. .......................

703

