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Ata da 115ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 2 de julho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim, José Pimentel e Anibal Diniz

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 9 minutos e
encerra-se às 18 horas e 11 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados,
os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 312, DE 2012
(Nº 2.712/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Porto Amazonas para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Amazonas, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 443, de 28 de julho de 2009, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Porto Amazonas para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Amazonas, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM NO 100, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, autorizações outorgadas às entidades
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 1.036, de 23 de dezembro de
2008 – Associação do Movimento de Radiodifusão
Comunitária São Francisco de Assis, no município de
Teixeira de Freitas – BA;
2 – Portaria nº 1.061, de 23 de dezembro de 2008
– Associação de Comunicação Comunitária São José,
no município de Anguera – BA;
3 – Portaria nº 437, de 28 de julho de 2009 – Associação Cultural Novo Rio Grande, no município de
São Bernardo do Campo – SP;
4 – Portaria nº 439, de 28 de julho de 2009 – Associação Cultural Comunitária Campina do Monte Alegre
– SP, no município de Campina do Monte Alegre – SP;
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5 – Portaria nº 440, de 28 de julho de 2009 – Associação Cultural Comunitária de Mendonça, no município de Mendonça – SP;
6 – Portaria nº 441, de 28 de julho de 2009 – Associação de Radiodifusão Comunitária da Pedra D’Água
– ARCPD, no município de Seridó – PB;
7 – Portaria nº 443, de 28 de julho de 2009 – Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Porto Amazonas, no município de Porto Amazonas – PR;
8 – Portaria nº 444, de 28 de julho de 2009 –
Associação Rádio Comunitária de São Martinho, no
município de São Martinho – SC;
9 – Portaria nº 446, de 28 de julho de 2009 –
Associação Cultural Portal, no município de Clevelândia – PR;
10 – Portaria nº 449, de 28 de julho de 2009 – Associação de Difusão Artística e Cultural de Corumbaíba
– Goiás (ADACCG), no município de Corumbaíba – GO;
11 – Portaria nº 455, de 28 de julho de 2009 –
Associação Solidária de Pais e Amigos de Pessoas
com Necessidades Especiais, no município de Belém
do São Francisco – PE;
12 – Portaria nº 457, de 28 de julho de 2009 – Associação Comunitária Novo Amanhecer, no município
de Presidente Dutra – BA;
13 – Portaria nº 460, de 28 de julho de 2009 –
Associação Comunitária e Cultural da Cidade de Fátima – BA, no município de Fátima – BA;
14 – Portaria nº 461, de 28 de julho de 2009 –
Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária Cotegipense, no município de Barão de Cotegipe – RS;
15 – Portaria nº 462, de 28 de julho de 2009 –
Associação Gentil Coloca de Radiodifusão e Cultura de
Gameleira, no município de Gameleira de Goiás – GO;
16 – Portaria nº 464, de 28 de julho de 2009 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Palminópolis, no município de Palminópolis – GO;
17 – Portaria nº 466, de 28 de julho de 2009 –
Associação Comunitária de Radiodifusão e Integração
Cultural de Maribondo, no município de Maribondo – AL;
18 – Portaria nº 468, de 28 de julho de 2009 –
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural de
Caldas Novas, no município de Caldas Novas – GO;
19 – Portaria nº 469, de 28 de julho de 2009 –
Associação de Cultura e Comunicação de Salinópolis,
no município de Salinópolis – PA;
20 – Portaria nº 471, de 28 de julho de 2009 –
Associação Comunitária de Radiodifusão da Colônia
Triunfo, no município de Pelotas – RS;
21 – Portaria nº 472, de 28 de julho de 2009 –
Associação Comunitária Líder FM, no município de
Vargem Grande – MA;
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22 – Portaria nº 475, de 28 de julho de 2009 –
ARCOP – Associação Rádiodifusora Comunitária de
Parauapebas, no município de Parauapebas – PA;
23 – Portaria nº 544, de 11 de agosto de 2009
– Missão Caminhando, no município de Betim – MG;
24 – Portaria nº 545, de 11 de agosto de 2009 –
Associação Comunitária de Radiodifusão Ribeiro, no
município de Conceição do Rio Verde – MG;
25 – Portaria nº 555, de 13 de agosto de 2009 –
Associação Cultural Comunitária Paraty, no município
de São Bernardo do Campo – SP;
26 – Portaria nº 556, de 13 de agosto de 2009 –
Associação Comunitária Amigos do Rolador – ACOMAR, no município de Rolador – RS;
27 – Portaria nº 557, de 13 de agosto de 2009 –
Associação Temperada Esporte Clube, no município
de Santa Inês – MA;
28 – Portaria nº 558, de 13 de agosto de 2009 –
Associação de Difusão Comunitária de Onda Verde,
no município de Onda Verde – SP;
29 – Portaria nº 561, de 13 de agosto de 2009
– Associação Comunitária de Voluntários Para Eventos Beneficentes de Santa Fé de Goiás – COVEB, no
município de Santa Fé de Goiás – GO;
30 – Portaria nº 564, de 13 de agosto de 2009 –
Associação de Moradores do Bairro Jardim Primavera,
no município de Quatiguá – PR;
31 – Portaria nº 565, de 13 de agosto de 2009 –
Associação Cultural Comunitária Star Sul, no município
de São Paulo – SP;
32 – Portaria nº 566, de 13 de agosto de 2009 –
Associação Rádio Comunitária de Itapiranga, no município de Itapiranga – SC;
33 – Portaria nº 567, de 13 de agosto de 2009 –
Associação Rádio Comunitária Brochier, no município
de Brochier – RS;
34 – Portaria nº 568, de 13 de agosto de 2009 –
Associação Comunitária e de Amparo Social de Bom
Princípio, no município de Bom Princípio – RS;
35 – Portaria nº 569, de 13 de agosto de 2009
– Associação Comunitária da Cidade de Quixaba, no
município de Quixaba – PB;
36 – Portaria nº 570, de 13 de agosto de 2009 –
Associação de Desenvolvimento Cultural de Peixe, no
município de Peixe – TO;
37 – Portaria nº 571, de 13 de agosto de 2009 –
Sociedade Comunitária de Radiodifusão FM, no município de Alto Alegre do Parecis – RO;
38 – Portaria nº 623, de 27 de agosto de 2009
– Associação Comunitária Cachoeira Douradense de
Comunicação, Promoção Social, Artística, Cultural,
Educativa e Esportiva, no município de Cachoeira
Dourada – MG;
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39 – Portaria nº 675, de 10 de setembro de 2009
– Associação Comunitária Painfilhense – ASCOPAN,
no município de Paim Filho – RS;
40 – Portaria nº 676, de 10 de setembro de 2009
– Associação Comunitária Sistema Hélio de Comunicações – ACSHC, no município de Pelotas – RS;
41 – Portaria nº 678, de 10 de setembro de 2009
– Associação de Radiodifusão Comunitária de Vicente
Dutra, no município de Vicente Dutra – RS;
42 – Portaria nº 679, de 10 de setembro de 2009
– Associação de Desenvolvimento Comunitário São
Sebastião, no município de Paratinga – BA;
43 – Portaria nº 680, de 10 de setembro de 2009
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Monte
Alegre de Minas – Rádio Monte Alegre, no município
de Monte Alegre de Minas – MG;
44 – Portaria nº 684, de 10 de setembro de 2009
– Associação de Agentes Vida e Saúde de Ciríaco, no
município de Ciríaco – RS;
45 – Portaria nº 686, de 10 de setembro de 2009
– Associação Comunitária de Radiodifusão de Pedra
Lavrada – ACRPL, no município de Pedra Lavrada – PB;
46 – Portaria nº 687, de 10 de setembro de 2009
– Associação Alice Martins Pinheiro, no município de
Parnamirim – RN;
47 – Portaria nº 688, de 10 de setembro de 2009
– Associação Centro de Comunicação Alternativa de
Acrelândia, no município de Acrelândia – AC;
48 – Portaria nº 689, de 10 de setembro de 2009
– Associação Comunitária Sócio-Cultural Santa Terezinha, no município de Sucupira do Norte – MA;
49 – Portaria nº 698, de 11 de setembro de 2009
– Associação Comunitária e Rural Afonsense, no município de Pouso Alegre – MG; e
50 – Portaria nº 704, de 11 de setembro de 2009
– Associação Ambiental São Sebastião dos Campos,
no município de Senador Amaral – MG.
Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 733/2009-MC
Brasília, 19 de agosto de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Porto Amazonas, no Município de
Porto Amazonas, Estado do Paraná, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.
A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o serviço de radiodi-
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fusão comunitária, cuja documentação inclui manifestação de apoio da comunidade, numa demonstração
de receptividade da filosofia de criação desse braço
da radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
Como se depreende da importância da iniciativa
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com
a comunidade, auxiliando não só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo à
integração, por meio de informações benéficas a todos
os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
Sobre o caso em espécie, foram efetuadas
análises técnica e jurídica da petição apresentada,
constando a inexistência de óbice legal e normativo
ao pleito, o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo nº
53000.002180/2008, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
Em conformidade com os preceitos constitucionais
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente
processo, passará a produzir efeitos legais somente
após deliberação do Congresso Nacional, a teor do §
3º, do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 443, DE 28 DE JULHO DE 2009
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de
suas atribuições, considerando o disposto no inciso II do
art. 9º e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53000.002.180/2008 e do PARECER/
AGU/CONJUR-MC/MGT/Nº 1089 – 1.08/2009, resolve:
Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Porto Amazonas,
com sede na Rua XV de Novembro, nº 495 – Centro,
no município de Porto Amazonas, Estado do Paraná,
para executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subsequentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 25°32’41”S e longitude em
49°53’18”W, utilizando a frequência de 98,3 MHz.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no
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prazo de seis meses a contar da data de publicação
do ato de deliberação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 313, DE 2012
(Nº 2.723/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora do Rocio
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/no de 4 de setembro de 2009, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de novembro de 2003,
a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora
do Rocio para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 87, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
o ato constante do Decreto de 4 de setembro de 2009,
publicado no Diário Oficial da União do dia 8 do mesmo
mês e ano, que renova, por dez anos, a partir de 1º de
novembro de 2003, a concessão outorgada à Fundação
Nossa Senhora do Rocio para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas curtas no município de Curitiba, Estado do Paraná.
Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 513/2009 – MC
Brasília, 15 de maio de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso projeto de Decreto, para renovação da concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora do Rocio,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em Ondas curtas, no Município de
Curitiba Estado do Paraná.

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A concessão foi outorgada pelo Decreto nº 31.447,
de 12 de setembro de 1952, publicado no Diário Oficial
da União do dia 22 de outubro de 1952, com renovação
pelo Decreto de 24 de novembro de 1998 publicado no
Diário Oficial da União de 25 de novembro de 1998, com
deliberação do Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 1.091, de 15 de dezembro de 2004, publicado no
Diário Oficial da União do dia 16 de dezembro de 2004.
Pretende a requerente a renovação de sua concessão, por igual período, ou seja, por mais 10 (dez)
anos, a contar de 1º novembro de 2003.
Observe que a renovação do prazo de vigência
da outorga para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, de
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23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 26
de janeiro de 1983, que a regulamentou.
Cumpre ressaltar que os órgãos técnicos e a
Consultoria Jurídica neste Ministério manifestaram-se
sobre o pedido, considerando-o de acordo com a legislação aplicável e demonstrando possuir a entidade as
qualificações necessárias à renovação da concessão,
o que me levou a deferir o requerimento de renovação.
Nessa conformidade, e em observância aos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, esclareço
que o ato de renovação somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do
Processo nº 53000.034360/2003, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 314, DE 2012
(N° 2.732/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à Xaraés Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Brasilândia, Estado
de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 297, de 14 de maio de 2009, que outorga permissão à Xaraés Comunicações Ltda. para explorar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 97, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, permissões outorgadas às entidades
abaixo relacionadas para explorarem, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 150, de 3 de abril de 2008 – Vale
Verde Comunicações e Serviços Ltda., no município
de Mendes Pimentel – MG;
2 – Portaria nº 297, de 14 de maio de 2009 –
Xaraés Comunicações Ltda., no município de Brasilândia – MS;
3 – Portaria nº 380, de 18 de junho de 2009 –
SBC – Radiodifusão Ltda., no município de Ipixuna
do Pará – PA;
4 – Portaria nº 383, de 18 de junho de 2009 – Rádio FM Colina do Sol Ltda., no município de Una – BA;
5 – Portaria nº 385, de 18 de junho de 2009 – Tipuana FM Ltda., no município de Santana – BA;
6 – Portaria nº 386, de 18 de junho de 2009 –
Grupo Tucano de Comunicação Ltda., no município
de Tucano – BA;
7 – Portaria nº 387, de 18 de junho de 2009 –
SBC – Radiodifusão Ltda., no município de Garrafão
do Norte – PA;
8 – Portaria nº 388, de 18 de junho de 2009 – Akatu FM Ltda., no município de Vitória da Conquista – BA;
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9 – Portaria nº 392, de 18 de junho de 2009 –
Sistema de Rádio e Televisão Norte Mato-Grossense
Ltda., no município de Campinápolis – MT;
10 – Portaria nº 396, de 18 de junho de 2009 –
Akatu FM Ltda., no município de Pedrão – BA;
11 – Portaria nº 397, de 18 de junho de 2009 –
Akatu FM Ltda., no município de Sapeaçu – BA;
12 – Portaria nº 583, de 18 de agosto de 2009
– S.R.S. Comunicações Ltda., no município de São
João Batista – SC;
13 – Portaria nº 585, de 18 de agosto de 2009 –
Rádio Cidade FM de Palhoça Ltda., no município de
Palhoça – SC;
14 – Portaria nº 588, de 18 de agosto de 2009 –
Sistema Arizona de Comunicação Ltda., no município
de Portel – PA;
15 – Portaria nº 589, de 18 de agosto de 2009
– FM Sertaneja de Abaré Ltda., no município de Abaré – BA;
16 – Portaria nº 595, de 18 de agosto de 2009 –
Sistema Arizona de Comunicação Ltda., no município
de São Félix do Xingu – PA;
17 – Portaria nº 596, de 18 de agosto de 2009 –
Sistema Arizona de Comunicação Ltda., no município
de Moju – PA;
18 – Portaria nº 598, de 18 de agosto de 2009
– FM Industrial Ltda., no município de Uruçuca – BA;
19 – Portaria n° 600, de 18 de agosto de 2009
– Rádio Cidade Santa Luz FM Ltda., no município de
Serra do Ramalho – BA;
20 – Portaria nº 601, de 18 de agosto de 2009 –
FM Industrial Ltda., no município de Xique-Xique – BA;
21 – Portaria nº 602, de 18 de agosto de 2009 –
Rádio Portal do Sul FM Ltda., no município de Ronda
Alta – RS;
22 – Portaria nº 603, de 18 de agosto de 2009 –
H. Sul FM Rádio Difusão Ltda., no município de Herval – RS; e
23 – Portaria nº 614, de 24 de agosto de 2009
– Rádio Timbó Ltda., no município de Rodeio – SC.
Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 536/2009-MC
Brasília, 22 de maio de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº 092/2001SSR/MC com vistas à implantação a uma estação de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul.
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2. A Comissão Especial de Licitação, constituída
pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro de 1997, e
suas alterações, depois de analisar a documentação
de habilitação e as propostas técnica e de preço pela
outorga das entidades proponentes, com observância
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação específica de radiodifusão, concluiu que a Xaraés
Comunicações Ltda. (Processo nº 53670.000774/2002)
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a
vencedora da Concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outorgar
a permissão, na forma da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 297, DE 14 DE MAIO DE 2009
O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 1.720,
de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 53670.000774/2002, Concorrência nº 092/2001-SSR/MC, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Xaraés Comunicações Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, no município de Brasilândia,
Estado de Mato Grosso do Sul.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subsequentes, regulamentos e obrigações assumidas
pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior.
Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 315, DE 2012
(N° 2.738/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Londrina S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto
s/nº de 4 de fevereiro de 2010, que renova por 10 (dez)
anos, a partir de 1° de novembro de 2003, a concessão
outorgada à Rádio Londrina S.A. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM NO 98, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as
concessões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em ondas médias:
Decretos de 4 de fevereiro de 2010 (DOU do dia
subsequente):
1 – Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., no município de Friburgo – RJ;
2 – Rádio Vale Aprazível Ltda., no município de
Jaguaquara – BA;
3 – Rádio Entre Rios Ltda., no município de Palmitos – SC;
4 – Rádio Difusora de Cambé Ltda., no município
de Cambé – PR;
5 – Rádio Globo S.A., no município do Rio de
Janeiro – RJ;
6 – Rádio Londrina S.A., no município de Londrina – PR;
7 – Sociedade Campograndense de Radiodifusão
Ltda., no município de Campo Grande – MS;
8 – Rádio Difusora de Penápolis Ltda., no município de Penápolis – SP;
9 – Rádio Colonial Ltda., no município de Três
de Maio – RS;
10 – Sociedade Rádio Montanhesa Ltda., no município de Viçosa – MG;
11 – Rádio Barbacena Ltda., no município de
Barbacena – MG;
12 – Rádio Itamaraty Ltda., no município de Piripiri – PI;
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13 – Rádio Difusora de Catanduva Ltda., no município de Catanduva – SP; e
14 – Rádio Difusora de Fernandópolis Ltda., no
município de Fernandópolis – SP.
Decretos de 8 de fevereiro de 2010 (DOU do dia
subsequente):
15 – Rádio Integração de Carmo do Paranaíba
Ltda., no município de Carmo do Paranaíba – MG;
16 – Rádio Mirante do Maranhão Ltda., no município de Imperatriz – MA;
17 – Rádio Cultura de Gravataí Ltda., no município de Gravataí – RS;
18 – Sociedade Rádio Cacique de Capivari Ltda.,
no município de Capivari – SP;
19 – Sociedade Rádio Difusora Lucélia Ltda., no
município de Lucélia – SP;
20 – Fundação João Paulo II, no município de
Cachoeira Paulista – SP;
21 – Sociedade de Radiodifusão Itapuí Ltda., no
município de Santo Antônio da Patrulha – RS;
22 – TV Rádio Clube de Teresina S.A., no município de Teresina – PI;
23 – Sistema Norte de Rádio Ltda., no município
de Serra – ES;
24 – Fundação Bom Jesus de Cuiabá, no município de Cuiabá – MT;
25 – Rádio Sociedade Difusora a Voz de Bagé
Ltda., no município de Bagé – RS;
26 – Rádio Auriflama de Comunicação Ltda., no
município de Auriflama – SP;
27 – Rádio Alvorada de Cardoso Ltda., no município de Cardoso – SP;
28 – Fundação Crista Educativa, no município
de Itapuranga – GO;
29 – Rádio Metrópole e Crissiumal Ltda., no município de Crissiumal – RS;
30 – Rádio Vale do Rio Tietê Ltda., no município
de José Bonifácio – SP;
31 – Rádio Imigrantes de Turvo Ltda., no município de Turvo – SC;
32 – Rádio Jaraguá Ltda., no município de Jaraguá do Sul – SC; e
33 – Rádio Cultura de Bariri Ltda., no município
de Bariri – SP;
Decretos de 10 de fevereiro de 2010 (DOU do
dia subsequente):
34 – Sociedade Rádio Difusora Alegretense Ltda.,
no município de Alegrete – RS;
35 – Fundação João Paulo II, no município de
Gravatá – PE;
36 – Rádio Independente de Barretos Ltda., no
município de Barretos – SP;
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37 – Rádio Santa Rosa Ltda., no município de
Santa Rosa – RS;
38 – Rádio Difusora São Joaquim Ltda., no município de São Joaquim – SC;
39 – Rádio Difusora do Amazonas Ltda., no município de Manaus – AM;
40 – Fundação Nossa Senhora Aparecida, no
município de Monte Aprazível – SP;
41 – Rádio Alvorada de Quirinópolis Ltda., no
município de Quirinópolis – GO;
42 – Rádio Sisal de Conceição do Coité S.A., no
município de Conceição do Coité – BA;
43 – Rádio Educadora de Taió Ltda., no município de Taió – SC;
44 – Emissora Continental de Campos Ltda., no
município de Campos dos Goytacazes – RJ; e
45 – Rádio Educadora de Piracicaba Ltda., no
município de Piracicaba – SP.
Decretos de 11 de fevereiro de 2010 (DOU do
dia subsequente):
46 – Rádio Sentinela do Vale Ltda., no município
de Gaspar – SC;
47 – Rádio Emissora Vanguarda Ltda., no município de Sorocaba – SP;
48 – Nassau Editora Rádio e Televisão Ltda., no
município de Vitória – ES;
49 – Rádio Difusora de Piranga Ltda., no município de Piranga – MG;
50 – Rádio Jornal de Sergipe Ltda., no município
de Aracajú – SE; e
51 – Super Radiodifusão Ltda., no município de
Canoas – RS.
Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 650/2009 – MC
Brasília, 11 de agosto de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
Processo Administrativo nº 53000.018928/2003, em
que a Rádio Londrina S/A, solicita renovação da outorga concedida para explorar serviço de radiodifusão
sonora, em ondas médias, no Município de Londrina,
Estado do Paraná, pelo prazo de dez anos, a partir de
1º de novembro de 2003.
2. A outorga foi conferida por meio do Decreto nº
25.033, 1º de junho de 1948, publicado no Diário Oficial
da União em 12 de julho de 1948, renovada por meio
do Decreto de 22 de novembro de 1994 e referendado
pelo Decreto Legislativo nº 75, de 1997.
3. Observo que a renovação das concessões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
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de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido, uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
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5. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa
Excelência para decisão e submissão da matéria ao
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, §
3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 316, DE 2012
(N° 2.739/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Campograndense de
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/n° de 4 de fevereiro de 2010, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 19 de março de 2008, a
concessão outorgada à Sociedade Campograndense
de Radiodifusão Ltda. para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM NO 98, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as
concessões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em ondas médias:
Decretos de 4 de fevereiro de 2010 (DOU do dia
subsequente):
1 – Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., no município de Friburgo – RJ;
2 – Rádio Vale Aprazível Ltda., no município de
Jaguaquara – BA;
3 – Rádio Entre Rios Ltda., no município de Palmitos – SC;
4 – Rádio Difusora de Cambé Ltda., no município
de Cambé – PR;
5 – Rádio Globo S.A., no município do Rio de
Janeiro – RJ;
6 – Rádio Londrina S.A., no município de Londrina – PR;
7 – Sociedade Campograndense de Radiodifusão
Ltda., no município de Campo Grande – MS;
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8 – Rádio Difusora de Penápolis Ltda., no município de Penápolis – SP;
9 – Rádio Colonial Ltda., no município de Três
de Maio – RS;
10 – Sociedade Rádio Montanhesa Ltda., no município de Viçosa – MG;
11 – Rádio Barbacena Ltda., no município de
Barbacena – MG;
12 – Rádio Itamaraty Ltda., no município de Piripiri – PI;
13 – Rádio Difusora de Catanduva Ltda., no município de Catanduva – SP; e
14 – Rádio Difusora de Fernandópolis Ltda., no
município de Fernandópolis – SP.
Decretos de 8 de fevereiro de 2010 (DOU do dia
subsequente):
15 – Rádio Integração de Carmo do Paranaíba
Ltda., no município de Carmo do Paranaíba – MG;
16 – Rádio Mirante do Maranhão Ltda., no município de Imperatriz – MA;
17 – Rádio Cultura de Gravataí Ltda., no município de Gravataí – RS;
18 – Sociedade Rádio Cacique de Capivari Ltda.,
no município de Capivari – SP;
19 – Sociedade Rádio Difusora Lucélia Ltda., no
município de Lucélia – SP;
20 – Fundação João Paulo II, no município de
Cachoeira Paulista – SP;
21 – Sociedade de Radiodifusão Itapuí Ltda., no
município de Santo Antônio da Patrulha – RS;
22 – TV Rádio Clube de Teresina S.A., no município de Teresina – PI;
23 – Sistema Norte de Rádio Ltda., no município
de Serra – ES;
24 – Fundação Bom Jesus de Cuiabá, no município de Cuiabá – MT;
25 – Rádio Sociedade Difusora a Voz de Bagé
Ltda., no município de Bagé – RS;
26 – Rádio Auriflama de Comunicação Ltda., no
município de Auriflama – SP;
27 – Rádio Alvorada de Cardoso Ltda., no município de Cardoso – SP;
28 – Fundação Crista Educativa, no município
de Itapuranga – GO;
29 – Rádio Metrópole e Crissiumal Ltda., no município de Crissiumal – RS;
30 – Rádio Vale do Rio Tietê Ltda., no município
de José Bonifácio – SP;
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31 – Rádio Imigrantes de Turvo Ltda., no município de Turvo – SC;
32 – Rádio Jaraguá Ltda., no município de Jaraguá do Sul – SC; e
33 – Rádio Cultura de Bariri Ltda., no município
de Bariri – SP;

50 – Rádio Jornal de Sergipe Ltda., no município
de Aracajú – SE; e
51 – Super Radiodifusão Ltda., no município de
Canoas – RS.
Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.

Decretos de 10 de fevereiro de 2010 (DOU do
dia subsequente):
34 – Sociedade Rádio Difusora Alegretense Ltda.,
no município de Alegrete – RS;
35 – Fundação João Paulo II, no município de
Gravatá – PE;
36 – Rádio Independente de Barretos Ltda., no
município de Barretos – SP;
37 – Rádio Santa Rosa Ltda., no município de
Santa Rosa – RS;
38 – Rádio Difusora São Joaquim Ltda., no município de São Joaquim – SC;
39 – Rádio Difusora do Amazonas Ltda., no município de Manaus – AM;
40 – Fundação Nossa Senhora Aparecida, no
município de Monte Aprazível – SP;
41 – Rádio Alvorada de Quirinópolis Ltda., no
município de Quirinópolis – GO;
42 – Rádio Sisal de Conceição do Coité S.A., no
município de Conceição do Coité – BA;
43 – Rádio Educadora de Taió Ltda., no município de Taió – SC;
44 – Emissora Continental de Campos Ltda., no
município de Campos dos Goytacazes – RJ; e
45 – Rádio Educadora de Piracicaba Ltda., no
município de Piracicaba – SP.
Decretos de 11 de fevereiro de 2010 (DOU do
dia subsequente):
46 – Rádio Sentinela do Vale Ltda., no município
de Gaspar – SC;
47 – Rádio Emissora Vanguarda Ltda., no município de Sorocaba – SP;
48 – Nassau Editora Rádio e Televisão Ltda., no
município de Vitória – ES;
49 – Rádio Difusora de Piranga Ltda., no município de Piranga – MG;

EM nº 651/2009 – MC
Brasília, 11 de agosto de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
Processo Administrativo nº 53000.053509/2007, em
que a Sociedade Campograndesente de Radiodifusão
Ltda. solicita renovação da outorga concedida para
explorar serviço de radiodifusão sonora, em ondas
médias, no Município de Campo Grande, Estado do
Mato Grosso do Sul, pelo prazo de dez anos, a partir
de 19 de março de 2008.
2. A outorga foi conferida pelo Decreto nº 95.795,
de 8 de março de 1988, publicado no Diário Oficial da
União do dia 9 subsequente e, renovada pelo Decreto
s/nº, de 17 de maio 2002, publicado no Diário Oficial
da União em 20 de maio de 2002, referendado pelo
Decreto Legislativo nº 491, de 2005, publicado no Diário Oficial da União em 3 de junho de 2005.
3. Observo que a renovação das concessões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido, uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
5. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa
Excelência para decisão e submissão da matéria ao
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, §
3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 317, DE 2012
(N° 2.740/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Itamaraty Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Piripiri, Estado
do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/no de 4 de fevereiro de 2010, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 12 de novembro de 2002,
a concessão outorgada à Rádio Itamaraty Ltda. para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Piripiri, Estado do Piauí.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM NO 98, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, os atos constantes dos Decretos
adiante especificados, que renovam, por dez anos, as
concessões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em ondas médias:
Decretos de 4 de fevereiro de 2010 (DOU do dia
subsequente):
1 – Rádio Sociedade de Friburgo Ltda., no município de Friburgo – RJ;
2 – Rádio Vale Aprazível Ltda., no município de
Jaguaquara – BA;
3 – Rádio Entre Rios Ltda., no município de Palmitos – SC;
4 – Rádio Difusora de Cambé Ltda., no município
de Cambé – PR;
5 – Rádio Globo S.A., no município do Rio de
Janeiro – RJ;
6 – Rádio Londrina S.A., no município de Londrina – PR;
7 – Sociedade Campograndense de Radiodifusão
Ltda., no município de Campo Grande – MS;
8 – Rádio Difusora de Penápolis Ltda., no município de Penápolis – SP;
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9 – Rádio Colonial Ltda., no município de Três
de Maio – RS;
10 – Sociedade Rádio Montanhesa Ltda., no município de Viçosa – MG;
11 – Rádio Barbacena Ltda., no município de
Barbacena – MG;
12 – Rádio Itamaraty Ltda., no município de Piripiri – PI;
13 – Rádio Difusora de Catanduva Ltda., no município de Catanduva – SP; e
14 – Rádio Difusora de Fernandópolis Ltda., no
município de Fernandópolis – SP.
Decretos de 8 de fevereiro de 2010 (DOU do dia
subsequente):
15 – Rádio Integração de Carmo do Paranaíba
Ltda., no município de Carmo do Paranaíba – MG;
16 – Rádio Mirante do Maranhão Ltda., no município de Imperatriz – MA;
17 – Rádio Cultura de Gravataí Ltda., no município de Gravataí – RS;
18 – Sociedade Rádio Cacique de Capivari Ltda.,
no município de Capivari – SP;
19 – Sociedade Rádio Difusora Lucélia Ltda., no
município de Lucélia – SP;
20 – Fundação João Paulo II, no município de
Cachoeira Paulista – SP;
21 – Sociedade de Radiodifusão Itapuí Ltda., no
município de Santo Antônio da Patrulha – RS;
22 – TV Rádio Clube de Teresina S.A., no município de Teresina – PI;
23 – Sistema Norte de Rádio Ltda., no município
de Serra – ES;
24 – Fundação Bom Jesus de Cuiabá, no município de Cuiabá – MT;
25 – Rádio Sociedade Difusora a Voz de Bagé
Ltda., no município de Bagé – RS;
26 – Rádio Auriflama de Comunicação Ltda., no
município de Auriflama – SP;
27 – Rádio Alvorada de Cardoso Ltda., no município de Cardoso – SP;
28 – Fundação Crista Educativa, no município
de Itapuranga – GO;
29 – Rádio Metrópole e Crissiumal Ltda., no município de Crissiumal – RS;
30 – Rádio Vale do Rio Tietê Ltda., no município
de José Bonifácio – SP;
31 – Rádio Imigrantes de Turvo Ltda., no município de Turvo – SC;
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32 – Rádio Jaraguá Ltda., no município de Jaraguá do Sul – SC; e
33 – Rádio Cultura de Bariri Ltda., no município
de Bariri – SP;
Decretos de 10 de fevereiro de 2010 (DOU do
dia subsequente):
34 – Sociedade Rádio Difusora Alegretense Ltda.,
no município de Alegrete – RS;
35 – Fundação João Paulo II, no município de
Gravatá – PE;
36 – Rádio Independente de Barretos Ltda., no
município de Barretos – SP;
37 – Rádio Santa Rosa Ltda., no município de
Santa Rosa – RS;
38 – Rádio Difusora São Joaquim Ltda., no município de São Joaquim – SC;
39 – Rádio Difusora do Amazonas Ltda., no município de Manaus – AM;
40 – Fundação Nossa Senhora Aparecida, no
município de Monte Aprazível – SP;
41 – Rádio Alvorada de Quirinópolis Ltda., no
município de Quirinópolis – GO;
42 – Rádio Sisal de Conceição do Coité S.A., no
município de Conceição do Coité – BA;
43 – Rádio Educadora de Taió Ltda., no município de Taió – SC;
44 – Emissora Continental de Campos Ltda., no
município de Campos dos Goytacazes – RJ; e
45 – Rádio Educadora de Piracicaba Ltda., no
município de Piracicaba – SP.
Decretos de 11 de fevereiro de 2010 (DOU do
dia subsequente):
46 – Rádio Sentinela do Vale Ltda., no município
de Gaspar – SC;
47 – Rádio Emissora Vanguarda Ltda., no município de Sorocaba – SP;
48 – Nassau Editora Rádio e Televisão Ltda., no
município de Vitória – ES;
49 – Rádio Difusora de Piranga Ltda., no município de Piranga – MG;
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50 – Rádio Jornal de Sergipe Ltda., no município
de Aracajú – SE; e
51 – Super Radiodifusão Ltda., no município de
Canoas – RS.
Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 657/2009 – MC
Brasília, 11 de agosto de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
Processo Administrativo nº 53650.001106/2002, em
que a Rádio Itamaraty Ltda. solicita renovação da outorga concedida para explorar serviço de radiodifusão
sonora, em ondas médias, no Município de Piripiri, Estado do Piauí, pelo prazo de dez anos, a partir de 12
de novembro de 2002.
2. A outorga foi conferida pelo Decreto nº 87.612,
de 21 de setembro de 1982, publicado no Diário Oficial
da União em 22 de setembro de 1982 e, renovada pelo
Decreto de 17 de julho de 2000, publicado no Diário
Oficial da União do dia 18 subsequente, aprovado pelo
Decreto Legislativo nº 18, de 2003, publicado no Diário
Oficial da União do dia 14 de março de 2003.
3. Observo que a renovação das concessões outorgardas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido, uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
5. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa
Excelência para decisão e submissão da matéria ao
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, §
3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 318, DE 2012
(Nº 2.749/2011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade do Rio de Janeiro
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 530, de 10 de agosto de 2009, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1° de maio de 2004, a permissão outorgada à Rádio Cidade do Rio de Janeiro
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 99, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações, por dez anos, das
permissões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 672, de 26 de dezembro de 2005
– Rádio FM Vale do Sol Ltda., no município de Santo
Antônio da Platina – PR;
2 – Portaria nº 224, de 18 de abril de 2006 – Rádio Rainha FM Ltda., no município de Bento Gonçalves – RS;
3 – Portaria nº 559, de 13 de setembro de 2006
– Sociedade Rádio Montanhesa Ltda., no município
de Viçosa – MG;
4 – Portaria nº 299, de 19 de junho de 2007 –
Rádio Emissora Vanguarda Ltda., no município de
Sorocaba – SP;
5 – Portaria nº 402, de 24 de julho de 2007 – Rádio Eldorado Ltda., no município de São Paulo – SP;
6 – Portaria nº 615, de 6 de novembro de 2007
– Rádio Cidade Verde de Teresina Ltda., originalmente Rádio Pioneira de Teresina Ltda., no município de
Teresina – PI;
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7 – Portaria nº 750, de 18 de dezembro de 2007 –
Scala FM Stéreo de Curitiba Ltda., originalmente Rádio
Atlântica de Frequência Modulada Ltda., na cidade de
Cornélio Procópio – PR;
8 – Portaria nº 764, de 18 de dezembro de 2007
– Rede Serrana de Radiodifusão Ltda., no município
de Taió – SC;
9 – Portaria nº 344, de 12 de junho de 2009 – Sociedade de Cultura Rádio Parecis Ltda., no município
de Porto Velho – RO;
10 – Portaria nº 434, de 24 de julho de 2009 –
Rádio Meridional Ltda., no município de Uberaba – MG;
11 – Portaria nº 435, de 24 de julho de 2009 –
Rádio Iguatemi FM Stéreo Ltda., no município de Bebedouro – SP;
12 – Portaria nº 436, de 24 de julho de 2009 –
Rádio Vale dos Sinos Ltda., no município de Campo
Bom – RS;
13 – Portaria nº 515, de 8 de agosto de 2009 –
Rede Comunitária de Comunicações de Santana do
Livramento Ltda., no município de Santana do Livramento – RS;
14 – Portaria nº 517, de 7 de agosto de 2009 –
Rádio e TV Correio Ltda., no município de Campina
Grande – PB;
15 – Portada nº 518, de 7 de agosto de 2009 –
Rádio Liberal FM Ltda., no município de Dracena – SP;
16 – Portaria nº 519, de 7 de agosto de 2009 –
Rádio Cultura de Arvorezinha Ltda., no município de
Arvorezinha – RS;
17 – Portaria nº 523, de 10 de agosto de 2009 –
Antena Um Radiodifusão Ltda., no município de São
Paulo – SP;
18 – Portaria nº 525, de 10 de agosto de 2009
– Rádio Mirante Ltda., no município de São João da
Boa Vista – SP;
19 – Portaria nº 526, de 10 de agosto de 2009 –
Rádio Atlântida FM de Florianópolis Ltda., no município
de Florianópolis – SC;
20 – Portaria nº 527, de 10 de agosto de 2009 –
Rádio Independente de Barretos Ltda., no município
de Barretos – SP;
21 – Portaria nº 528, de 10 de agosto de 2009
– Fênix Radiodifusão Ltda., originalmente Rádio Difusão Carvalho & Marfins, no município de Itajobi – SP;
22 – Portaria nº 529, de 10 de agosto de 2009
– Rádio Cidade de Campinas Ltda., no município de
Itu – SP;
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23 – Portaria nº 530, de 10 de agosto de 2009 –
Rádio Cidade do Rio de Janeiro Ltda., originalmente
Rádio Difusora de Rio Bonito Ltda., no município de
Niterói – RJ;
24 – Portaria nº 534, de 10 de agosto de 2009 –
Empresa Radiofônica Ouro Branco Ltda., no município
de Teutônia – RS;
25 – Portaria nº 540, de 10 de agosto de 2009
– Rádio Vox 90 Ltda., originalmente Rádio Cultura de
Americana Ltda., no município de Americana – SP;
26 – Portaria nº 541, de 10 de agosto de 2009
– Rádio Verdes Mares Ltda., no município de Fortaleza – CE;
27 – Portaria nº 542, de 10 de agosto de 2009
– Rede Triunfo de Comunicações Ltda., no município
de Itamaraju – BA;
28 – Portaria nº 543, de 10 de agosto de 2009
– Rádio Castelo Branco Ltda., no município de Divinópolis – MG;
29 – Portaria nº 547, de 11 de agosto de 2009
– Rádio Princesa da Mata Ltda., no município de Muriaé – MG;
30 – Portaria nº 573, de 14 de agosto de 2009
– Rádio Charrua Ltda., no município de Uruguaiana – RS;
31 – Portaria nº 574, de 14 de agosto de 2009
– Emissoras Diário da Região Ltda., no município de
Mirassol – SP;
32 – Portaria nº 575, de 14 de agosto de 2009 –
Rádio Transamérica FM Ltda., no município de Ponta
Porã – MS;
33 – Portaria nº 582, de 18 de agosto de 2009
– Sistema FM de Rádio Ltda., no município de Formiga – MG;
34 – Portaria nº 587, de 18 de agosto de 2009
– Rádio Paulista de Avaré Ltda., no município de Avaré – SP;
35 – Portaria nº 608, de 24 de agosto de 2009
– Rádio Sociedade Independente de Porteirinha Ltda-ME., no município de Porteirinha – MG;
36 – Portaria nº 653, de 31 de agosto de 2009
– Nassau Editora de Rádio e Televisão Ltda., no município de Vitória – ES;
37 – Portaria nº 657, de 31 de agosto de 2009
– Rádio FM Norte Pioneira Ltda., no município de Jacarezinho – PR;
38 – Portaria nº 658, de 31 de agosto de 2009 –
Rádio Difusora do Amazonas Ltda., no município de
Manaus – AM;
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39 – Portaria nº 660, de 31 de agosto de 2009 –
Rádio Paranaíba Ltda., no município de Itumbiara – GO;
40 – Portaria nº 700, de 11 de setembro de 2009
– Televisão Verdes Mares Ltda., originalmente Publisom Indústria e Comércio Ltda., no município de Recife – PE; e
41 – Portaria nº 702, de 11 de setembro de 2009
– Rádio Pontal de Itabira Ltda., no município de Itabira – MG.
Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 840/2009 – MC
Brasília, 3 de setembro de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
o Processo nº 53000.004742/2004, acompanhado de
Portaria, que renova permissão outorgada à Rádio Cidade do Rio de Janeiro Ltda. para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sonora,
em frequência modulada, no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, por dez anos, a partir de 12
de maio de 2004.
2. A permissão foi conferida originalmente à Rádio Difusora de Rio Bonito Ltda., por meio da Portaria
MVOP nº 324, de 12 de maio de 1958, posteriormente transferida à Rádio Cidade do Rio de Janeiro Ltda.,
por meio da Portaria nº 14, de 18 de março de 1992,
renovada pela Portaria nº 668, de 25 de outubro de
2000, aprovada por meio do Decreto Legislativo nº
712, de 2005.
3. Observo que a renovação das permissões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido, uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
5. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa
Excelência para conhecimento e submissão da matéria
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223,
§ 3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Hélio Calixto da Costa.

18

29520 Terça-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PORTARIA Nº 530, DE 10 DE AGOSTO DE 2009
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
5° da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53000.004742/2004, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 12 de maio de 2004, a permissão outorgada
originalmente à Rádio Difusora de Rio Bonito Ltda.,
por meio da Portaria MVOP nº 324, de 12 de maio de
1958, posteriormente transferida à Rádio Cidade do
Rio de Janeiro Ltda., por meio da Portaria nº 14, de 18
de março de 1992, renovada pela Portaria nº 668, de
25 de outubro de 2000, aprovada por meio do Decreto
Legislativo nº 712, de 2005, para explorar, sem direito
de exclusividade, o serviço de radiodifusão sonora, em
frequência modulada, no Município de Niterói, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Hélio Costa, Ministro de Estado das
Comunicações.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 319, DE 2012
(Nº 2.751/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Charrua Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Uruguaiana,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria n° 573, de 14 de agosto de 2009, que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 22 de junho de 2004, a
permissão outorgada à Rádio Charrua Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
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difusão sonora em frequência modulada na cidade de
Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 99, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, renovações, por dez anos, das
permissões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada, conforme os seguintes atos:
1 – Portaria nº 672, de 26 de dezembro de 2005
– Rádio FM Vale do Sol Ltda., no município de Santo
Antônio da Platina – PR;
2 – Portaria nº 224, de 18 de abril de 2006 – Rádio Rainha FM Ltda., no município de Bento Gonçalves – RS;
3 – Portaria nº 559, de 13 de setembro de 2006
– Sociedade Rádio Montanhesa Ltda., no município
de Viçosa – MG;
4 – Portaria nº 299, de 19 de junho de 2007 –
Rádio Emissora Vanguarda Ltda., no município de
Sorocaba – SP;
5 – Portaria nº 402, de 24 de julho de 2007 – Rádio Eldorado Ltda., no município de São Paulo – SP;
6 – Portaria nº 615, de 6 de novembro de 2007
– Rádio Cidade Verde de Teresina Ltda., originalmente Rádio Pioneira de Teresina Ltda., no município de
Teresina – PI;
7 – Portaria nº 750, de 18 de dezembro de 2007 –
Scala FM Stéreo de Curitiba Ltda., originalmente Rádio
Atlântica de Frequência Modulada Ltda., na cidade de
Cornélio Procópio – PR;
8 – Portaria nº 764, de 18 de dezembro de 2007
– Rede Serrana de Radiodifusão Ltda., no município
de Taió – SC;
9 – Portaria nº 344, de 12 de junho de 2009 – Sociedade de Cultura Rádio Parecis Ltda., no município
de Porto Velho – RO;
10 – Portaria nº 434, de 24 de julho de 2009 –
Rádio Meridional Ltda., no município de Uberaba – MG;
11 – Portaria nº 435, de 24 de julho de 2009 –
Rádio Iguatemi FM Stéreo Ltda., no município de Bebedouro – SP;
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12 – Portaria nº 436, de 24 de julho de 2009 –
Rádio Vale dos Sinos Ltda., no município de Campo
Bom – RS;
13 – Portaria nº 515, de 8 de agosto de 2009 –
Rede Comunitária de Comunicações de Santana do
Livramento Ltda., no município de Santana do Livramento – RS;
14 – Portaria nº 517, de 7 de agosto de 2009 –
Rádio e TV Correio Ltda., no município de Campina
Grande – PB;
15 – Portada nº 518, de 7 de agosto de 2009 –
Rádio Liberal FM Ltda., no município de Dracena – SP;
16 – Portaria nº 519, de 7 de agosto de 2009 –
Rádio Cultura de Arvorezinha Ltda., no município de
Arvorezinha – RS;
17 – Portaria nº 523, de 10 de agosto de 2009 –
Antena Um Radiodifusão Ltda., no município de São
Paulo – SP;
18 – Portaria nº 525, de 10 de agosto de 2009
– Rádio Mirante Ltda., no município de São João da
Boa Vista – SP;
19 – Portaria nº 526, de 10 de agosto de 2009 –
Rádio Atlântida FM de Florianópolis Ltda., no município
de Florianópolis – SC;
20 – Portaria nº 527, de 10 de agosto de 2009 –
Rádio Independente de Barretos Ltda., no município
de Barretos – SP;
21 – Portaria nº 528, de 10 de agosto de 2009
– Fênix Radiodifusão Ltda., originalmente Rádio Difusão Carvalho & Marfins, no município de Itajobi – SP;
22 – Portaria nº 529, de 10 de agosto de 2009
– Rádio Cidade de Campinas Ltda., no município de
Itu – SP;
23 – Portaria nº 530, de 10 de agosto de 2009 –
Rádio Cidade do Rio de Janeiro Ltda., originalmente
Rádio Difusora de Rio Bonito Ltda., no município de
Niterói – RJ;
24 – Portaria nº 534, de 10 de agosto de 2009 –
Empresa Radiofônica Ouro Branco Ltda., no município
de Teutônia – RS;
25 – Portaria nº 540, de 10 de agosto de 2009
– Rádio Vox 90 Ltda., originalmente Rádio Cultura de
Americana Ltda., no município de Americana – SP;
26 – Portaria nº 541, de 10 de agosto de 2009
– Rádio Verdes Mares Ltda., no município de Fortaleza – CE;
27 – Portaria nº 542, de 10 de agosto de 2009
– Rede Triunfo de Comunicações Ltda., no município
de Itamaraju – BA;
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28 – Portaria nº 543, de 10 de agosto de 2009
– Rádio Castelo Branco Ltda., no município de Divinópolis – MG;
29 – Portaria nº 547, de 11 de agosto de 2009
– Rádio Princesa da Mata Ltda., no município de Muriaé – MG;
30 – Portaria nº 573, de 14 de agosto de 2009 –
Rádio Charrua Ltda., no município de Uruguaiana – RS;
31 – Portaria nº 574, de 14 de agosto de 2009
– Emissoras Diário da Região Ltda., no município de
Mirassol – SP;
32 – Portaria nº 575, de 14 de agosto de 2009 –
Rádio Transamérica FM Ltda., no município de Ponta
Porã – MS;
33 – Portaria nº 582, de 18 de agosto de 2009
– Sistema FM de Rádio Ltda., no município de Formiga – MG;
34 – Portaria nº 587, de 18 de agosto de 2009
– Rádio Paulista de Avaré Ltda., no município de Avaré – SP;
35 – Portaria nº 608, de 24 de agosto de 2009
– Rádio Sociedade Independente de Porteirinha Ltda-ME., no município de Porteirinha – MG;
36 – Portaria nº 653, de 31 de agosto de 2009
– Nassau Editora de Rádio e Televisão Ltda., no município de Vitória – ES;
37 – Portaria nº 657, de 31 de agosto de 2009
– Rádio FM Norte Pioneira Ltda., no município de Jacarezinho – PR;
38 – Portaria nº 658, de 31 de agosto de 2009 –
Rádio Difusora do Amazonas Ltda., no município de
Manaus – AM;
39 – Portaria nº 660, de 31 de agosto de 2009 –
Rádio Paranaíba Ltda., no município de Itumbiara – GO;
40 – Portaria nº 700, de 11 de setembro de 2009
– Televisão Verdes Mares Ltda., originalmente Publisom Indústria e Comércio Ltda., no município de Recife – PE; e
41 – Portaria nº 702, de 11 de setembro de 2009
– Rádio Pontal de Itabira Ltda., no município de Itabira – MG.
Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM 803/2009 – MC
Brasília, 27 de agosto de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
Processo nº 53528.000804/2004, acompanhado de Por-
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taria, que renova permissão outorgada à Rádio Charrua
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em frequência modulada,
no Município de Uruguaiana, Estado do Rio Grande
do Sul, por dez anos, a partir de 22 de junho de 2004.
2. A permissão foi conferida pela Portaria nº 138,
de 20 de junho de 1984, publicada no Diário Oficial da
União em 22 de junho de 1984, com última renovação
pela Portaria nº 634, de 25 de agosto de 1994, referendada pelo Decreto Legislativo nº 48 de 1998, publicado no Diário Oficial da União em 4 de junho de 1998.
3. Observo que a renovação das permissões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido, uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
5. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa
Excelência para conhecimento e submissão da matéria
ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223,
§ 3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
PORTARIA Nº 573, DE 14 DE AGOSTO DE 2009
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, e no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº
53528.000804/2004, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez nos, a
partir de 22 de junho de 2004, a permissão outorgada
à Rádio Charrua Ltda., pela Portaria nº 138, de 20 de
junho de 1984, publicada no Diário Oficial da União
em 22 de junho de 1984, com última renovação pela
Portaria nº 634, de 25 de agosto de 1994, referendada
pelo Decreto Legislativo nº 48, de 1998, publicado no
Diário Oficial da União em 4 de junho de 1998, para
explorar, sem direito de exclusividade, o serviço de
radiodifusão sonora, em frequência modulada, no Município de Uruguaiana, Estado de Rio Grande do Sul.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
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pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Helio Costa, Ministro de Estado das
Comunicações.
(À Comissão de Ciência, Tecnologia. Inovação, Comunicação e Informática – decisão
terminativa.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 320, DE 2012
(Nº 2.772/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Brotas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Piraí do Sul, Estado
do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº de 4 de março de 2010, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 1º de maio de 2004, a concessão outorgada à Rádio Brotas Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias na cidade de Piraí do Sul,
Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 95, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, os atos que renovam, por dez anos,
concessões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para explorarem, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão sonora em ondas médias,
conforme segue:
Decretos de 4 de março de 2010 (DOU do dia
subsequente)
1 – Rádio Vale do Rio Poty Ltda., no município
de Crateús – CE;
2 – Rádio Santiago Ltda., no município de Santiago – RS;
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3 – Rádio Giruá Ltda., no município de Giruá – RS;
4 – Rádio Assunção de Jales Sociedade Ltda.,
no município de Jales – SP;
5 – Rádio Brotas Ltda., no município de Piraí do
Sul – PR;
6 – Rádio Platina de Ituiutaba Ltda., no município
de Ituiutaba – MG;
7 – Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda., no
município de São Luís – MA;
8 – Sociedade Rádio Hulha Negra de Criciúma
Ltda., no município de Criciúma – SC;
9 – Ceará Rádio Clube S.A., no município de
Fortaleza – CE;
10 – Rádio Nonoai Ltda., no município de Nonoai – RS;
11 – Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., no
município de Capão Bonito – SP;
12 – Fundação de Educação e Cultura, no município de Estância – SE;
13 – Rádio Cultura de Maringá Ltda., no município de Maringá – PR;
Decretos de 5 de março de 2010 (DOU do dia 8
subsequente)
14 – Rádio Piratininga de São José dos Campos
Ltda., no município de São José dos Campos – SP;
15 – Fundação João Paulo II, no município de
Cachoeira Paulista – SP;
16 – Radiodifusão Cidade de Palmital Ltda., no
município de Palmital – PR;
17 – Rádio Difusora Carioca Ltda., no município
do Rio de Janeiro – RJ;
18 – Gazeta Comunicações Ltda., no município
de Santa Cruz do Sul – RS;
19 – Rádio Clube Marconi Ltda., no município de
Paraguaçu Paulista – SP;
20 – Rádio Guaíba Ltda., no município de Porto
Alegre – RS;
21 – Rádio Difusora Santarritense Ltda., no município de Santa Rita do Sapucaí – MG;
22 – Fundação Dom Joaquim, no município de
Tefé – AM;
23 – Fundação Nossa Senhora Aparecida, no
município de Fernandópolis – SP;
24 – Rádio Cruzeiro Limitada, no município de
Cruzeiro – SP;
25 – Rádio Charrua Ltda., no município de Uruguaiana – RS;
26 – Rádio Repórter Ltda., no município de Ijuí
– RS;
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27 – Rádio Chamonix Ltda., no município de
Mogi Mirim – SP;
28 – Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., no município de São João – PR;
29 – Fundação Nossa Senhora do Rocio, no município de Curitiba – PR;
30 – Rádio Colombo do Paraná Ltda., no município de Colombo – PR; e
31 – S.A. Rádio Tupi, no município do Rio de
Janeiro – RJ
Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 669/2009 – MC
Brasília, 12 de agosto de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
o Processo Administrativo nº 53000.046692/2003-50,
em que a Rádio Brotas Ltda. solicita renovação da
outorga concedida para explorar serviço de radiodifusão sonora, em ondas médias, no Município de Piraí
do Sul, Estado do Paraná, pelo prazo de dez anos, a
partir de 1º de maio de 2004.
2. A outorga foi conferida pela Portaria MVOP
nº 246, de 22 de maço de 1950, publicada no Diário
Oficial da União do dia 31 subsequente e, renovada
pelo Decreto de 6 de novembro 1997, publicado no
Diário Oficial da União em 7 de novembro 1997, referendado pelo Decreto Legislativo nº 12, de 2003,
publicado no Diário Oficial da União em 14 de março de 2003.
3. Observo que a renovação das concessões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.
4. Os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica
deste Ministério manifestaram-se favoravelmente ao
pedido, uma vez que todas as disposições normativas
regentes foram atendidas.
5. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
o Decreto nº 88.066, encaminho o processo a Vossa
Excelência para decisão e submissão da matéria ao
Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, §
3º, da Constituição da República.
Respeitosamente,

22

29524 Terça-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Julho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 321, DE 2012
(Nº 2.775/2010, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora do Rocio
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 5 de março de 2010, que renova por 10
(dez) anos, a partir de 1º de maio de 2003, a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora do Rocio
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 95, DE 2010
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§ 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apreciação
de Vossas Excelências, acompanhados de Exposições
de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, os atos que renovam, por dez anos, concessões outorgadas às entidades abaixo relacionadas para
explorarem, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão sonora em ondas médias, conforme segue:
Decretos de 4 de março de 2010 (DOU do dia
subsequente)
1 – Rádio Vale do Rio Poty Ltda., no município
de Crateús – CE;
2 – Rádio Santiago Ltda., no município de Santiago – RS;
3 – Rádio Giruá Ltda., no município de Giruá – RS;
4 – Rádio Assunção de Jales Sociedade Ltda.,
no município de Jales – SP;
5 – Rádio Brotas Ltda., no município de Piraí do
Sul – PR;
6 – Rádio Platina de Ituiutaba Ltda., no município
de Ituiutaba – MG;
7 – Rádio e TV Difusora do Maranhão Ltda., no
município de São Luís – MA;
8 – Sociedade Rádio Hulha Negra de Criciúma
Ltda., no município de Criciúma – SC;
9 – Ceará Rádio Clube S.A., no município de
Fortaleza – CE;
10 – Rádio Nonoai Ltda., no município de Nonoai – RS;
11 – Rádio Cacique de Capão Bonito Ltda., no
município de Capão Bonito – SP;
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12 – Fundação de Educação e Cultura, no município de Estância – SE;
13 – Rádio Cultura de Maringá Ltda., no município de Maringá – PR;
Decretos de 5 de março de 2010 (DOU do dia 8
subsequente)
14 – Rádio Piratininga de São José dos Campos
Ltda., no município de São José dos Campos – SP;
15 – Fundação João Paulo II, no município de
Cachoeira Paulista – SP;
16 – Radiodifusão Cidade de Palmital Ltda., no
município de Palmital – PR;
17 – Rádio Difusora Carioca Ltda., no município
do Rio de Janeiro – RJ;
18 – Gazeta Comunicações Ltda., no município
de Santa Cruz do Sul – RS;
19 – Rádio Clube Marconi Ltda., no município de
Paraguaçu Paulista – SP;
20 – Rádio Guaíba Ltda., no município de Porto
Alegre – RS;
21 – Rádio Difusora Santarritense Ltda., no município de Santa Rita do Sapucaí – MG;
22 – Fundação Dom Joaquim, no município de
Tefé – AM;
23 – Fundação Nossa Senhora Aparecida, no
município de Fernandópolis – SP;
24 – Rádio Cruzeiro Limitada, no município de
Cruzeiro – SP;
25 – Rádio Charrua Ltda., no município de Uruguaiana – RS;
26 – Rádio Repórter Ltda., no município de Ijuí – RS;
27 – Rádio Chamonix Ltda., no município de
Mogi Mirim – SP;
28 – Rádio São João do Sudoeste do Paraná
Ltda., no município de São João – PR;
29 – Fundação Nossa Senhora do Rocio, no município de Curitiba – PR;
30 – Rádio Colombo do Paraná Ltda., no município de Colombo – PR; e
31 – S.A. Rádio Tupi, no município do Rio de
Janeiro – RJ
Brasília, 11 de março de 2010. – Luiz Inácio
Lula da Silva.
EM nº 899/2009 – MC
Brasília, 21 de setembro de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência
o Processo Administrativo nº 53000.002528/2003-31,
em que a Fundação Nossa Senhora do Rocio solicita
renovação da outorga concedida para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias, no Municí-
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pio de Curitiba, Estado do Paraná, pelo prazo de dez
anos, a partir de 1º de maio de 2003.
2. A outorga do serviço foi conferida pelo Decreto
nº 1.293, de 23 de dezembro de 1936, renovada pelo
Decreto de 24 de novembro de 1998, publicado no Diário
Oficial da União em 25 de novembro de 1998, aprovado
pelo Decreto Legislativo nº 145, de 2001, publicado no
Diário Oficial da União em 25 de maio de 2001.
3. Observo que a renovação das permissões outorgadas para exploração dos serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

JULHO 2012

Julho de 2012

4. Cabe esclarecer que os autos retornaram da
Casa Civil da Presidência da República para cumprimento das novas determinações que passaram a ser
exigidas ao deferimento do pleito. Sendo assim, após
o exame da nova documentação, os órgãos técnicos
e a Consultoria Jurídica deste Ministério se manifestaram favoravelmente ao pedido.
5. Diante do exposto, em observância ao que
dispõe a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
o Decreto nº 88.066/83, encaminho novamente o processo a Vossa Excelência para decisão e submissão
da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento
ao art. 223, § 3º, da Constituição da República.
Respeitosamente, – Helio Calixto da Costa.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 312
a 321, de 2012, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu, em meio magnético, do
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Presidente do Conselho Diretor da Anatel, um exemplar
do Relatório Anual 2011, com balanço das atividades
desenvolvidas pela Agência Nacional de Telecomunicações ao longo do último exercício.
A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu as seguintes Mensagens
da Senhora Presidente da República:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.281/
GM-MDIC, do Ministro de Estado de Minas e Energia,
em resposta ao Requerimento nº 287, de 2012, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

JULHO 2012

Julho de 2012

É lido o seguinte:
OF. Nº 222/2012-GSPBAU
Brasília-DF, 2 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico-lhe, para as providências julgadas
cabíveis, que, por motivos alheios a minha vontade,
não pude realizar a viagem programada para a data
de hoje, para participar da XXVIII Sessão Plenária do
Parlamento do Mercosul, na cidade Montevidéu, Uruguai, conforme os termos do Requerimento 611/2012.
Respeitosamente, – Paulo Bauer, Senador.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 36, de 2012
(nº 686/2012, na origem), do Tribunal de Contas da
União, que encaminha cópia do Acórdão nº 1.448/2012,
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam, referente a Recurso de reconsideração interposto pelo Banco Central contra o Acórdão
nº 7.706/2010, retificado pelo Acórdão nº 3.514/2011
(TC 019.638/2007-2).
É o seguinte o Aviso:

Terça-feira 3
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AVISO Nº 36, DE 2012
Aviso nº 686-Seses-TCU-Plentário
Brasília-SF, 13 de junho de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimentno, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC019.638/2007-2, pelo Plenário desta Corte
na Sessão Ordinária de 13-6-2012, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Augusto Nardes, Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Aviso nº 36, de 2012, vai à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 437
a 439, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados, encaminhando autógrafos das seguintes
matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2012 (nº
1.597/2011, na Câmara dos Deputados), que
dispõe sobre a criação de estrutura permanente
para as Turmas Recursais dos Juizados Especiais
Federais; cria os respectivos cargos de Juízes
Federais; e revoga dispositivos da Lei nº 10.259,
de 12 de julho de 2001, sancionado e convertido
na Lei nº 12.665, de 2012;
– Projeto de Lei do Senado nº 332, de 2008
(nº 5.736/2009, na Câmara dos Deputados),
que institui o Dia Nacional do Piso Salarial dos
Professores, sancionado e convertido na Lei nº
12.668, de 2012; e
– Projeto de Lei do Senado nº 10, de 2009 (nº
6.198/2009, na Câmara dos Deputados), que denomina “Ferrovia Dorival Roriz Guedes Coelho”
o trecho da Ferrovia Norte-Sul situado no Estado
do Tocantins, sancionado e convertido na Lei nº
12.672, de 2012.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 437/12/PS-GSE
Brasília, 28 de junho de 2012
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 1.597, de 2011, do Superio Tribunal de Justiça (PLC nº 25/12), que “Dispõe
sobre a criação de estrutura permanente para as Turma Recursais dos Juizados Especiais Federais; cria os
respectivos cargos de Juízes Federais; e revoga dispositivos da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.”, foi
sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta
da República e convertido na Lei nº 12.665, de 13 de
junho de 2012.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mnesagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
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Of. nº 438/12/PS-GSE
Brasília, 28 de junho de 2012
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado.
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 5.736, de 2009, do Senado
Federal (PLS nº 332,08), que “Institui o Dia Nacional
do Piso Salarial dos Professores”, foi sancionado pela
Excelentíssima Senhora Presidenta da República e
convertido na Lei nº 12.668, de 18 de junho de 2012.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
Of. nº 439/12/PS-GSE
Brasília, 28 de junho de 2012
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sansionado.
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 6.198, de 2009, do Senado
Federal (PLS nº 10/09), que “Denomina Ferrovia Dorival
Roriz Guedes Coelho o trecho da Ferrovia Norte-Sul
situado no Estado do Tocantins.”, foi sancionado pela
Excelentíssima Senhora Presidenta da República e
convertido na Lei nº 12.672, de 19 de junho de 2012.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretario.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 616, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, combinado com o art. 101, I, do RISF, que o Projeto de Lei
do Senado nº 512, de 2007, que “Acrescenta parágrafo ao art. 764 da Consolidação das Leis do Trabalho
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943”, seja encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para que esta se pronuncie
sobre o mesmo.
Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há oradores inscritos.
Passamos, de imediato, a palavra ao nobre Senador João Durval, meu amigo, pelo PDT da Bahia.
Senador João Durval com a palavra.
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o
2 de julho é o dia mais importante do ano para todo
cidadão baiano.
Temos dito, desta tribuna, que esta data representa um marco histórico para o nosso País. Muitas vezes,
passa-se a impressão de que estamos comemorando
apenas e simplesmente a independência da Bahia. A
verdade, Sr. Presidente, é que, no dia 2 de julho, nós
comemoramos um dia que significou a concretização,
o último ato, do que se convencionou chamar de Independência do Brasil.
Em 1822, D. Pedro I anunciou que, a partir daquele momento, o Brasil estava livre do jugo de Portugal. Mas a realidade mostrou que os portugueses não
deixariam o Brasil pacificamente, que eles não atenderiam a uma simples ordem do príncipe filho de El Rey.
E a Bahia foi o Estado brasileiro onde os portugueses
resistiram por mais tempo. E essa resistência foi uma
guerra dura, violenta, que envolveu soldados, mas que
envolveu, acima de tudo, o povo baiano.
Entre os baianos destacaram-se vários heróis.
Um deles foi Maria Quitéria, a mulher que abraçou
o ideal da liberdade e se vestiu de homem para ir ao
campo de batalha. Outra foi soror Joana Angélica, que
entregou a própria vida para impedir a invasão do seu
convento, o Convento da Lapa.
Enquanto o Brasil inteiro comemorava a libertação, na Bahia a história seria diferente. Na Bahia, a
renda gerada pela produção da cana-de-açúcar mantinha a cobiça do reino de Portugal sobre as nossas
riquezas e a ordem era resistir. O responsável por essa
resistência era o General Inácio Luís Madeira de Melo.
Diante dessa realidade, o governo de D. Pedro
I precisava fazer alguma coisa. O príncipe contratou,
então, o serviço mercenário e competente do General
Pedro Labatut. E o desempenho dos baianos na luta
pode ser medido pela decisiva e vitoriosa Batalha de
Pirajá.
Símbolos da participação popular nas batalhas,
as mulheres baianas mostraram a sua força e se transformaram em heroínas.
Mártir da luta pela independência, soror Joana
Angélica entrou para a história ao abrir os braços, num
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gesto comovente, para tentar impedir que os portugueses entrassem no Convento da Lapa. Foi assassinada
a golpes de baioneta no portão da casa de Deus.
Outra heroína da guerra foi Maria Quitéria, que
se disfarçou de homem e conseguiu se incorporar ao
batalhão de Voluntários do Príncipe, conhecidos como
Periquitos, porque tinham os punhos e as golas das
suas fardas verdes. A história destaca a valentia do
soldado Medeiros, como era chamada Maria Quitéria
de Jesus Medeiros.
Assim como Maria Quitéria, Maria Felipa de Oliveira também participou da luta, liderando a resistência popular à invasão da Ilha de Itaparica. A história
diz que Maria Felipa era uma negra forte, simpática e
tinha um amor muito grande pelo Brasil, já que ela tinha vindo do Sudão e aqui encontrou sua verdadeira
pátria. Liderando um grupo de quarenta mulheres, ela
simplesmente destruiu 42 embarcações portuguesas
que estavam ancoradas nas costas de Itaparica.
Na vitoriosa Batalha de Pirajá, vale recordar a
entrada dos Encourados do Pedrão. Eram sertanejos,
voluntários do Recôncavo, vaqueiros, que se incorporaram ao exército com suas roupas de couro, montados nos seus cavalos, empunhando seus facões e
gritando “Liberdade”.
Vários historiadores narram uma curiosidade decisiva da Batalha de Pirajá. Com 1.500 baianos para
enfrentar os três mil soldados profissionais portugueses, o Major Barros Falcão, no comando dos brasileiros, descobriu que poderia ficar irremediavelmente sitiado. Percebendo a inferioridade diante dos soldados
profissionais portugueses, Barros Falcão ordenou ao
corneteiro Lopes que tocasse a retirada.
Mas Lopes fez o oposto: empunhando a corneta
deu toque, primeiro, de avançar cavalaria e, em seguida, o toque de degolar. Os inimigos, enganados pela
ousadia do corneteiro e acreditando na chegada de
reforços, bateram em retirada. Os brasileiros saíram
vitoriosos da luta.
O importante é que esses portugueses, cerca de
3.000, saíram de Pirajá e foram diretamente para os
seus barcos, que estavam na costa da Bahia. Tomaram cerca de 33 navios portugueses e voltaram para
a sua pátria.
Lembro ainda o poema de Castro Alves ao exaltar
a liberdade que a coragem dos baianos proporcionou
ao povo brasileiro.
Lá do campo deserto da batalha
Uma voz se elevou clara e divina.
Eras tu, liberdade peregrina
Esposa do porvir – noiva do Sol!
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Hoje comemoramos os 189 anos dessa data
histórica. Lá no nosso Estado, a Bahia, o 2 de julho é
lembrado e comemorado com cortejos cívicos, desfile de carros, queima de fogos, hasteamento das
bandeiras do Brasil e do 2 de Julho, acendimento da
pira do fogo simbólico, apresentações de orquestras,
exposições culturais diversas e manifestações populares, tudo isso marcado pela imagem da alegoria do
“Caboclo”, que representa a luta duradoura, ligada às
aspirações de um povo.
Na memória do povo da Bahia essa data não se
apaga, ao contrário, fazemos questão de lembrá-la...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – ... pelo
marco histórico que ela representa para os baianos e
para a cidadania de todo o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador João Durval, que faz o seu
pronunciamento lembrando a luta histórica. Parabéns
a V. Exª. A Bahia está de parabéns.
Vamos, de imediato, passar a palavra, dentre os
oradores inscritos ao Senador João Capiberibe, por
permuta feita com este Senador.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, lá da ponta de
baixo desse imenso Brasil; eu fico lá em cima com um
pedaço no Hemisfério Norte e o resto do corpo para
baixo: a cabeça no Hemisfério Norte e o resto do corpo para baixo.
Eu cumprimento os Srs. Senadores e as Srªs
Senadoras.
Hoje eu quero que fique registrado nos Anais
desta Casa legislativa que os bons ventos voltaram a
soprar no Amapá.
Eu, nesses dias, andei envolvido com a conferência Rio+20, quando recebi a boa notícia: o Conselho
Nacional de Justiça havia decidido pôr fim a um litígio
jurídico indicando a Juíza Sueli Pini para assumir a vaga
de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Amapá.
Não pude comparecer à posse da nova desembargadora, mas a felicitei pela assunção ao cargo através
das redes sociais e por e-mail.
A Desembargadora Sueli Pini, como juíza, provou
que a Justiça pode sair dos gabinetes e se aproximar
da população ao fazer acordos e evitando conflitos –
que geralmente acabam em violência – ao coordenar,
no Amapá, a primeira experiência de Justiça Itinerante
no Brasil.
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Sueli provou que pode existir uma Justiça eficaz
e moderna em nosso País ao contrário do modelo
tradicional, lento e eivado de formalismo, que termina
gerando a impunidade e, com a impunidade, confusão
na cabeça do povo e da sociedade.
O modelo criado pela Desembargadora Suely
Pini mostra que quando se quer a Justiça pode ser
rápida. Essa prática, em 1996, no Juizado Especial
de Macapá, coordenado pela Juíza Sueli Pereira Pini,
foi seguida por quase todos os Judiciários estaduais
do País. Fóruns sobre barcos ou sobre rodas, esses
Juizados Especiais recriaram a relação entre Justiça e
cidadãos, transformando-se em exemplos de eficiência
e rapidez no trabalho jurídico de garantir direitos aos
cidadãos. Assim, quando precisam de um árbitro para
os seus problemas, o juiz se apresenta em sua porta.
A magistratura tem dificuldades: precisa de uma
reforma; mas, mais importante do que se fazer uma
reforma é cada magistrado fazer sua parte, como faz
a Desembargadora Sueli Pini. Ela é a prova de quão é
importante o exercício criativo nas pessoas. Sueli Pini
comprova também o quanto é importante que o magistrado não crie comodismo, achando haver falta de
condições materiais e de trabalho. Ela correu atrás, não
ficou parada, foi à luta, da mesma forma como o fez
agora para garantir o direito à vaga de Desembargadora.
Sueli Pini faz jus à frase do Hino Nacional: “um
filho teu não foge à luta”.
Quem também não tem fugido à luta é o Governador Camilo que, em um ano e meio de mandato,
vem demonstrando que não se deixa abater pelas aves
de mau agouro que cacarejam mentiras deslavadas.
Pelo contrário, quanto mais cacarejam e lançam pedras para dificultar a caminhada, o Governador Camilo
as transpõe, tornando o Amapá novamente crível aos
olhos do País.
Comprova o que digo o Programa de Obras e
Ações para Mudar o Amapá (Proamapá), lançado há
uma semana pelo Governo estadual, o maior programa de investimentos feito desde a criação do Estado.
São mais de R$300 milhões de recursos em ações
de governo em prol da população do Amapá. O objetivo do Proamapá é aperfeiçoar os serviços públicos.
Durante a execução do programa, milhares de empregos serão gerados no Estado, aumentando a renda do
cidadão. É bom destacar que o Estado do Amapá é
o que, proporcionalmente, oferece mais empregos no
País – e isso já há um ano.
Os investimentos são do Governo estadual, parte
deles com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o que não
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deixa de ser verba estadual, já que o Governo quitará
o repasse do BNDES.
As ações do Proamapá abrangerão todos os municípios do Amapá. O Proamapá prevê a ampliação da
infraestrutura de turismo; a pavimentação de vias e estradas; a ampliação da rede de distribuição de água e
coleta de esgoto; a melhoria na rede de distribuição de
energia elétrica; a construção de casas; investimentos
na saúde, educação e segurança pública; a infraestrutura necessária à chegada da banda larga ao Amapá,
que vem pela Guiana; o fortalecimento da agricultura,
por meio do Programa Territorial da Agricultura Familiar e Floresta (Protaf), entre outros benefícios para o
cidadão.
A assunção de Sueli Pini ao cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Amapá e o lançamento
do Proamapá são uma clara demonstração de que os
bons ventos voltaram a correr pelo Amapá. Sãos os
ventos da ética, da credibilidade e do desenvolvimento
que, com certeza, varrerão para outras paragens as
aves de agouro que, durante um tempo, infestaram o
Amapá e infelicitaram a vida dos amapaenses.
Por último, Sr. Presidente, bons ventos também
sopram por Pernambuco.
Estive em uma viagem de 96 horas, das quais
passei 36 horas, entre aeroporto e avião, para ir a
Nova Iorque participar de um evento em que a ONU,
Organização das Nações Unidas, premiou nosso jovem
Governador de Pernambuco, líder do nosso Partido,
Eduardo Campos, com um prêmio por sua gestão, por
seu planejamento inclusivo no Estado de Pernambuco
e por projetos voltados para as mulheres.
O Governador Eduardo Campos recebeu duas
premiações nesse evento que reunia gestores do mundo todo. O Governador Eduardo Campos foi destacado
como um dos grandes gestores globais. Eu tive a honra
de participar daquele momento e também de participar
de um workshop sobre as melhores práticas de gestão
pública. Hoje, em Pernambuco, a partir dessa premiação da ONU, a gestão desenvolvida pelo Governador
Eduardo Campos é exemplo para outros Estados brasileiros e também para outras regiões do mundo.
De Nova Iorque, fui para Calçoene, a 290 quilômetros de Macapá, também no Hemisfério Norte, mas
um pouco distante de Nova Iorque, umas 12 horas de
avião de Nova Iorque. Lá nós fomos inaugurar algumas
obras financiadas pelo Governo Estadual e executadas
pela Prefeitura de Calçoene, por intermédio da Prefeita Lucimar. Uma das obras foi uma biblioteca pública,
iniciada no meu Governo e abandonada nestes anos
todos. Eu tive a felicidade de, na quinta-feira, participar
da inauguração da primeira biblioteca pública daque-
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le Município – uma obra de arquitetura fantástica que
aproveita a luminosidade daquela região, a região do
meio do mundo, que tem sol 12 horas por dia – e também de outras obras, entre elas duas creches feitas
com emendas parlamentares.
Ali, pude ver a importância da emenda parlamentar bem aplicada. Duas creches foram feitas com
emendas da Deputada Janete Capiberibe que, com as
emendas parlamentares, constrói uma rede de creches
em todo o Estado. A essas alturas, já são três... São
cinco construídas e há mais umas quatro, pelo menos,
sendo construídas. E essa rede deve se espalhar e vai
continuar, porque é um trabalho que vai ficar, é uma
herança que a Deputada vai deixar para as crianças.
E, no sábado, Senador Pimentel, fui à foz do
rio Amazonas – seria bom que houvesse um grande
mapa aqui para a gente se situar –, lá na confluência
do Atlântico, entre a foz do rio... A foz do rio é uma
coisa gigantesca: de uma margem não se enxerga a
outra. E fui à comunidade do Bailique para devolver
um direito que eles tinham perdido: energia 24 horas.
É o mínimo que a vida moderna pode oferecer. Eles
tinham energia 24 horas, e o último Governo lhes tirou
esse direito. E sexta-feira nós estivemos lá para lhes
devolver esse direito.
Ouço o Senador Pimentel.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador
João Capiberibe, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e registrar que estive no Oiapoque, no Amapá,
quando era Ministro da Previdência Social, na ordem
de serviços da Agência da Previdência Social que hoje
já está funcionando. Ali pude ver formas diferentes de
cultura, do meio ambiente, da vegetação, dos valores
dos habitantes daquela região e do nosso Nordeste,
do nosso Ceará, embora haja muitos cearenses ali
que participam do desenvolvimento daquele Município. Esse trabalho com as creches, com a pré-escola,
é decisivo para que no dia de amanhã possamos ter
uma juventude mais capacitada, mais qualificada e
com maior formação. O trabalho de V. Exª e o de sua
companheira, nossa Deputada Federal nos permitiu
torná-lo maior com o programa Brasil Carinhoso, que
é exatamente o planejamento para que possamos ter
em todos os municípios brasileiros uma creche pública, padrão MEC, para que nossas crianças de quatro
meses até seis anos de idade possam ali também
se desenvolver, se integrar e, acima de tudo, ter uma
formação idêntica àquela ofertada nos grandes centros urbanos. Portanto, quero parabenizar V. Exª e o
prefeito – eu o conheci quando esteve conosco aqui
no Congresso Nacional. Sei de sua dedicação e da
dedicação daqueles que querem ter na Região Norte,

306

29808 Terça-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

especialmente no Amapá, uma região muito mais desenvolvida. Portanto, parabéns pelo trabalho.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Muito obrigado, Senador. Para não abusar da paciência
do Sr. Presidente, quero concluir dizendo que na Região do Bailique, um arquipélago composto de várias
ilhas com um meio ambiente preservadíssimo e uma
paisagem fascinante, fantástica, de floresta e de rios,
foi localizada, há muitos anos, a primeira escola com
metodologia socioambiental de construção do conhecimento, juntando a experiência da criança, ou seja, a
sabedoria por ela acumulada em sua própria estória
de vida, de convivência social e de convivência na família com o saber universal.
Essa escola fantástica foi abandonada, mas vai
retornar. Eu me comprometi com aquela comunidade. Com emendas parlamentares, farei questão de
o Senado acompanhar a construção de duas novas
Escolas Bosque e sua experiência metodológica de
conhecimento.
Acredito que, para mudarmos esse modelo de
desenvolvimento fundamentado no consumo e na
pressão excessiva sobre os meios da natureza, seja
preciso uma nova educação feita por intermédio dessas
experiências-piloto que já tínhamos e que estávamos
generalizando para toda rede. Infelizmente, a política
não é assim e a alternância faz com que outros, com
ideias muitas vezes antagônicas, assumam o poder.
Foi o que aconteceu em nosso Estado.
Portanto, queria aqui finalizar dizendo que as mulheres estão em plena ascensão. A Presidenta Dilma
Rousseff é o melhor exemplo. No Amapá, a Desembargadora Sueli Pini, a Procuradora-Geral de Justiça
está fazendo um trabalho brilhante, um trabalho corajoso de investigar e exigir a punição de todos aqueles que desviam recursos públicos. No sábado, tive a
felicidade de lançar uma mulher, Senador Paim. Uma
mulher negra com uma história de gestão pública e
com experiência para ser a nossa candidata a prefeita de Macapá. A festa de lançamento (a política tem
de ter essa parte alegre), reuniu milhares de pessoas
no Colégio Azevedo Costa para consagrar o nome de
Cristina Almeida como candidata a prefeita de Macapá. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem.
Hoje, Senador Pimentel, pela manhã, o Senador
Capiberibe nos ajudou na coordenação de uma audiência pública para discutir a violência no campo em
sua amplitude, seja a sofrida pelos índios, pelos quilombolas, pelos sem-teto, pelos sem-terra. Enfim, foi
uma bela audiência, com a participação de ministérios
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e de líderes. V. Exª está de parabéns pela iniciativa, já
que foi V. Exª quem provocou essa audiência pública.
Passamos a palavra neste momento ao Senador
Alvaro Dias, que permutou com o Senador Demóstenes Torres, que foi para o sexto lugar.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, venho à tribuna para relatar a viagem
que fiz ao Paraguai no último fim de semana, para encontro com brasileiros que lá vivem e com lideranças
paraguaias do Executivo e do Legislativo.
Reuni-me com brasiguaios na cidade de Foz do
Iguaçu e trago deles a manifestação de apoio à decisão
política do Congresso de seu país que concluiu pelo
impedimento do Presidente Lugo, conferindo imediatamente a posse ao Vice-Presidente eleito como seu
substituto, o Presidente Frederico Franco.
A manifestação dos brasileiros é de confiança
nas possibilidades que terão, a partir de agora, de trabalhar e de produzir em paz. Muitos deles, há muitos
anos, contribuindo para que o Paraguai se desenvolva,
manifestam a satisfação de terem o reconhecimento
do Presidente Franco de que os brasileiros são representantes da força produtiva mais importante do país
e são os principais responsáveis pelos índices de crescimento econômico que o Paraguai vem alcançando
nos últimos anos.
No Paraguai, estive também em Ciudad del Este,
a convite da Prefeita Sandra Irún e de seu marido, Javier Zacarías Irún, que é candidato à Presidência da
República nas eleições de abril do próximo ano. Nós
nos reunimos com algumas autoridades do Executivo e
do Legislativo paraguaio, que apresentaram as razões
dessa decisão política e, mais que isso, rechaçaram
com veemência as insinuações de que, no Paraguai,
houve um desrespeito ou uma afronta ou uma violência à ordem democrática constituída.
Ao contrário, afirmam, enfaticamente, que o julgamento político se deu de conformidade com os preceitos constitucionais vigentes. Com suporte no art.
225 da Constituição paraguaia, houve a adoção de
um regulamento que possibilitou o julgamento político
com celeridade, em razão da perda de confiança diante
do Parlamento, que se verificou com atos precedentes
que transformaram o Presidente Lugo em refém das
circunstâncias.
Perdeu o Presidente o controle da situação no
seu país e a iminência de uma violenta comoção interna fez com que os parlamentares optassem por um
ritmo de celeridade para o julgamento político, que é
previsto constitucionalmente.
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Na Câmara dos Deputados, foram 76 votos a um.
Portanto, apenas um Deputado posicionou-se contrariamente ao processo de impeachment.
No Senado, todas as bancadas participaram da
decisão, que concluiu pela adoção do rito célere para o
julgamento político, com exceção de três membros da
chamada multibancada, que é a bancada de extrema
esquerda no Parlamento paraguaio.
Repito: a justificativa para a adoção de um rito
de celeridade foi a iminência de atos de violência que
poderiam ocorrer, como já ocorrera, anteriormente,
em conflitos que se estabeleceram, de grupos ligados
a Lugo e seus adversários, diante do Parlamento do
país, tendo como consequência oito mortos e duzentos feridos.
Portanto, a responsabilidade política diante da
perda de confiança do Presidente, que se tornara refém das circunstâncias, e para evitar consequências
fatais que poderiam levar à supressão das liberdades
democráticas no país, inclusive com a alteração da
integridade territorial, segundo os parlamentares paraguaios, a adoção desse célere rito de tramitação
para o processo de impeachment do Presidente Lugo.
No Senado – repito –, foram 39 votos a 4.
E é bom destacar que quem votou a favor do
Presidente Lugo reconheceu a legitimidade, constitucionalidade e transparência do processo adotado
pelo Parlamento.
É bom destacar também que o próprio Presidente
Lugo, em seu discurso, afirmou que se submeteria ao
julgamento do Parlamento, e, depois do impeachment,
declarou que aceitava a decisão política do Congresso
do seu país e sairia pela porta grande, para continuar prestando a sua contribuição ao país, onde fosse
chamado.
E, ao que soube, no Paraguai, o Presidente Lugo
já está em campanha para o Senado do seu país, e já
articula a candidatura do seu candidato à Presidência
da República: um comunicador da TV paraguaia.
Quais foram as razões elencadas pelos parlamentares da Câmara dos Deputados que propuseram
ao Senado o processo de impeachment:
1 – que nos quartéis ocorriam atos políticos de
jovens paraguaios e estrangeiros, ligados a organizações de esquerda;
2 – que as invasões de propriedades ocorriam
com o apoio de forças públicas, não só com a complacência do governo e de seu presidente, mas com
a cumplicidade e participação;
3 – que havia visível insegurança pública, a população não possuía segurança jurídica e temia por
atos de violência;
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4 – o Protocolo de Ushuaia II, assinado pelo
Presidente Lugo em Montevidéu, com clara lesão aos
interesses paraguaios;
5 – o caso de Curuguaty, com invasão de uma
propriedade rural, de uma área próxima a uma reserva florestal;
6 – o estímulo à luta de classes;
7– ações de grupos guerrilheiros, denominado
EPP, Exército Popular do Paraguai, promovendo inclusive sequestros.
Esse era o cenário que antecedia uma decisão
política de importância e que alcançou repercussão
internacional. Esse golpe não existiu. O golpe que
existiria frustrou-se, comandado a partir da Venezuela
pelo chanceler Maduro, que tentou, numa interferência
indevida, invasão de competência, impedir que tivesse
prosseguimento o processo de impeachment iniciado
no Parlamento paraguaio.
Havia um clima de tensão social e reiterados episódios de violência, estimulados por um discurso que
promovia a luta de classes. Instalou-se no Paraguai um
movimento orquestrado por organizações campesinas,
por setores políticos integrantes do Poder Executivo,
com apoio do Presidente da República que semeava
insegurança e violência, como ocorreu no dramático
episódio em que morreram seis agentes da polícia e
onze campesinos armados com o enfrentamento da
Polícia Nacional a um grupo de carperos que ocuparam uma propriedade privada.
Esse era o clima no Paraguai. O Presidente da
República perdia a confiança do povo e do Parlamento
do seu país. A interferência de chanceleres que procuraram evitar o processo de impeachment, a nosso ver,
se constituiu em invasão de competência.
Foram rechaçados e houve a contraproposta do
Parlamento de que esses chanceleres convencessem
Lugo a renunciar, como quis o Chanceler Maduro, da
Venezuela, ao pronunciar um longo discurso desde o
Palácio do Governo, no qual pressionava o Congresso
paraguaio com a suposta aplicação da cláusula democrática estabelecida no Protocolo de Ushuaia II, firmado
em Montevidéu. Este, sim, tinha o objetivo do golpe.
O que nós constatamos? Infelizmente, o tempo
é escasso e eu não terei oportunidade de expor tudo
o que gostaria, porque fui ao Paraguai para ouvir não
apenas as autoridades, mas, nas ruas, ouvir a população. E o que recolhi? Os militares estão nos quartéis, os
estudantes estão nas escolas, os trabalhadores estão
no trabalho. Reina a paz e a tranquilidade absoluta no
país vizinho, nas ruas, nos quartéis, nas escolas, nas
indústrias e nos estabelecimentos comerciais onde o
povo trabalha, e sobretudo no campo, onde especial-
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mente os brasileiros que lá vivem sentem que estão
iniciando um novo tempo de tranquilidade para o trabalho e para a produção.
Portanto, o Paraguai está em ordem e na paz.
O que não se justifica é essa afronta à soberania de
uma nação livre, que tem que decidir o seu próprio
destino com base na legislação vigente. A Constituição
foi respeitada; houve transparência; houve quase que
unanimidade de uma decisão democrática.
A suprema corte do país validou a decisão do
Parlamento. Por que aqueles líderes latino-americanos, acostumados a afagar ditadores mundo afora,
a oferecer apoio diplomático e amizade a ditadores
sanguinários que praticam atrocidades, que violentam os direitos humanos, com que justificativa esses
mesmos que oferecem respaldo a autoritarismo em
alguns países se arvoram em defensores da democracia no Paraguai, ignorando que lá se praticou ato
que corresponde às expectativas da sociedade com
base nos preceitos constitucionais?
Hugo Chávez invade emissoras de televisão,
censura a imprensa. Se não gosta do tratamento em
determinado hotel que se hospeda, o desapropria e
é recebido no Mercosul, onde terá o seu mais novo
palanque para sua peroração cansativa, ultrapassada
e, sobretudo, autoritária. E o Paraguai afastado como
represália, porque não querem que o Paraguai decida a respeito do seu próprio futuro, não querem que o
Paraguai exercite na plenitude aquilo que entende ser
democrático na busca de seus objetivos.
Vou conceder, Presidente, com a sua permissão,
um aparte à Senadora Ana Amélia, que tem se interessado muito por essas questões ligadas ao Paraguai,
comunicando, inclusive, que o Presidente Frederico
Franco, com quem conversei no sábado por telefone,
convida o Senado brasileiro, uma comissão que aqui
foi constituída e da qual V. Exª faz parte, para que possamos, no próximo sábado visitar o país e conferir o
que ocorre por lá, o que se passa em Assunção e no
Paraguai.
Concedo a V. Exª o aparte.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Alvaro Dias, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo pelo empenho com que trata de repor e de
destacar a questão de defendermos aqui, com alguma
intransigência, a soberania dos países amigos na região – todos os países, especialmente os que temos
responsabilidade histórica, para evitar o que já está se
falando agora de uma suposta aliança, a tríplice aliança, de que o Paraguai foi vítima. Não queremos fazer
esse retrocesso histórico. Queria apenas dizer a V. Exª
que imagino que a presença, no território paraguaio,
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do Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, o ex-chanceler chileno José Miguel Insulza,
certamente, com mais frieza, com mais tecnicalidade, com mais diplomacia, com mais rigor do ponto de
vista da análise constitucional, dará um laudo sobre
o que aconteceu no Paraguai, com maior isenção do
que o que estamos vendo até agora. Queria também
registrar que, surpreendentemente, hoje, deveríamos
estar no Parlamento do Mercosul, em Montevidéu, mas
tivemos um problema sério de voo. Três Senadores e
cinco Deputados Federais ficamos oito horas no voo e
não conseguimos chegar ao Parlasul. Queria apenas
registrar que o Presidente do Parlamento do Mercosul
na seção brasileira, Senador Roberto Requião, aceitou
a presença dos representantes do Paraguai para que
os parlamentares explicassem, até porque não é da
competência do Parlamento do Mercosul fazer qualquer
tipo de retaliação nesses casos. Penso que foi uma
atitude racional, responsável e também democrática,
em alguma medida, esta de ouvir os representantes
do Paraguai na reunião que está acontecendo hoje,
em Montevidéu, aonde não pudemos chegar por conta
desses problemas. Em relação ao Governo brasileiro,
queria dizer que houve duas atitudes: uma, com alguma
incoerência, Senador Alvaro Dias, que é exatamente
a de não dar ao governo do Paraguai a chance de
defesa – os governos do Uruguai, da Argentina e do
Brasil fazendo aquilo que condenaram em relação ao
Paraguai no que eles chamam de impeachment açodado, não dando chance de defesa ao ex-Presidente
Fernando Lugo. Agora, eles repetem a dose, sendo
que, pelo menos, no caso paraguaio, a despeito de
ter sido rápido o processo, ele teve a chance de fazer
a sua defesa. No caso do Mercosul, os Presidentes
não deram ao Paraguai a chance de fazer a defesa e
de justificar os atos que aconteceram pelo Congresso paraguaio. Esse é um lado. Agora, o outro lado
foi positivo, que foi o esforço pessoal da Presidente
Dilma de impedir sanções econômicas ao Paraguai,
inclusive impedindo que a Venezuela, como prometia
Hugo Chávez, suspendesse o fornecimento de petróleo àquele país vizinho nosso, com fronteira com seu
Estado do Paraná, que é a maior fronteira que existe
com o Paraguai. Assim é que o Governo brasileiro deu
com uma mão e tirou com a outra. Quer dizer, do ponto de vista diplomático, andou de forma claudicante e,
do ponto de vista econômico, acertou ao não impor
as sanções econômicas, o que seria absolutamente
impensável. Aliás, gesto elogiado pelo ex-Presidente
Fernando Lugo nesse processo de avaliação. E queria
renovar os cumprimentos a V. Exª pelo esforço que vem
fazendo para preencher o vazio deixado pela ausência
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de uma diplomacia mais eficaz nesse processo, para
evitar que percamos um aliado tão importante quanto
o Paraguai, hoje o quarto maior produtor de soja da
região, que também usa os portos brasileiros, inclusive, os do seu Estado do Paraná, para exportação.
Então, o Paraguai é muito importante nessa parceria.
Tomara que a OEA dê uma palavra tranquilizadora,
para evitar um contencioso desnecessário neste momento, na região.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senadora Amélia.
Sr. Presidente, apenas dois minutos para a conclusão.
Na verdade, essa infeliz decisão do Mercosul,
injusta e contraditória, ao tempo em que acolhe alguém que pratica atrocidades contra a imprensa, contra os direitos humanos de modo geral, seja acolhido
no Mercosul em festa para fazer dele o seu palanque
preferencial na América Latina.
Se o Mercosul tem sido um fracasso como bloco
econômico, talvez possa ser um sucesso como palanque para Hugo Chávez. Mas, sem dúvida, isso nos
entristece, pelo fato de se tentar afastar um país que
tenta decidir seu próprio destino, a seu juízo percorrendo o caminho da constitucionalidade.
O nosso País não tem o direito de questionar a
Constituição paraguaia, mas tem o dever de respeitar
a sua. Questionamos, agora, a Constituição paraguaia.
Podemos até não concordar com seu texto, mas é a
Constituição vigente, que, no art. 225, possibilita esse
procedimento ágil para um julgamento político em razão
de ter o Presidente perdido a confiança. E, no nosso
caso, o dispositivo constitucional nos obriga – o Governo
e os brasileiros – a respeitar a autodeterminação dos
povos e a soberania de todas as nações do mundo.
Ao tempo em que o nosso Governo aplaude a
ditadura do Irã, de Cuba, da Venezuela, irmana-se às
ações de Evo Morales, que contraria os interesses do
Brasil, especialmente no que diz respeito à questão
do petróleo; enquanto isso ocorre, o Brasil e o nosso
Governo tratam mal um país que tem sido nosso parceiro, inclusive pela importância de Itaipu, que nos
une não apenas geograficamente, mas econômica e
socialmente. E a nossa relação com o Paraguai não
é meramente geográfica, mas humana, porque estamos misturados uns aos outros pelas circunstâncias
da fronteira e pelos ideais em comum.
Portanto, o nosso repúdio à decisão adotada, a
meu ver precipitadamente, pelo Mercosul, por algumas
lideranças da América Latina. E lamento profundamente
que as autoridades brasileiras estejam a reboque de
lideranças que não possuem o nível necessário para
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tratar de assuntos que dizem respeito à integração
latino-americana.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, como oradora inscrita, à
Senadora Ana Amélia. Em seguida, ao Senador José
Pimentel. (Pausa.)
A Senadora Ana Amélia pergunta se o Senador
José Pimentel aceita fazer a permuta. (Pausa.)
Então, por permuta com a Senadora Ana Amélia,
com a palavra o Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim; Srªs
Senadoras; Srs. Senadores, na última quinta-feira, dia
28 de junho, a Presidenta Dilma lançou o Plano Agrícola e Pecuário para a safra 2012/2013. Esse Plano
compreende uma forte discussão com os vários setores da agricultura brasileira e é considerado o maior e
melhor plano da safra de toda a história brasileira. Ele
tem como objetivo investir, nessa safra 2012/2013, mais
de R$115 bilhões, além de aumentar significativamente o volume de recursos para a agricultura brasileira.
Só para se ter uma ideia, em 2003, no primeiro
Plano Safra 2003/2004, do Governo Lula, nós tínhamos aplicado apenas R$27 bilhões. Estamos saindo de
R$27 bilhões para R$115 bilhões na safra 2012/2013.
Portanto, é um acréscimo significativo, e o nosso objetivo é chegar a 170 milhões de toneladas de grãos
produzidos no Brasil, para alimentar nosso povo e
também para alimentar as nações vizinhas, aquelas
que necessitam do apoio do Brasil.
Esse programa tem como objetivo, cada vez mais,
inserir o Brasil na produção agrícola nacional, com forte
inserção internacional. Essas medidas de incentivo à
produção têm como finalidade a redução da taxa de
juros. Nós praticávamos uma taxa de juros média de
28% em 2003 e, agora, estamos reduzindo para algo
em torno de 5%, sem correção monetária. Portanto,
é uma redução significativa ao longo desse período.
Ao mesmo tempo, estamos aumentando os limites
individuais de financiamento. Cada produtor agrícola
brasileiro passa a ter um montante de financiamento
muito maior do que o existente nos últimos anos.
Esse Plano tem como finalidade também o incentivo ao médio produtor, que era o setor que ficava
basicamente desassistido. De um lado, Senador Paulo
Paim, havia uma política muito forte para a agricultura
familiar, com um conjunto de medidas desenvolvidas
a partir do Grito da Terra Brasil, das várias entidades,
e para o agronegócio. E o médio produtor, de modo
geral, ficava um pouco desassistido, com grandes di-
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ficuldades para participar do mercado competitivo nacional e internacional. Esse novo Plano Agrícola tem
o cuidado de corrigir essas distorções.
É dado um apoio fortíssimo à pecuária e às cooperativas, até porque o ano de 2012 é considerado
o Ano Internacional das Cooperativas. No Brasil, nos
anos 50 e 60 e no início dos anos 70, houve uma presença muito forte do cooperativismo, mas, nos anos
80 e 90 e no início deste novo século, tivemos muitas
dificuldades com o cooperativismo brasileiro. Mas, nos
últimos dez anos, temos assistido ao fortalecimento
significativo da OCB – Organização das Cooperativas
Brasileiras, com forte participação na política de crédito, de comercialização e de mediação. Ao mesmo
tempo, nos vários outros setores do cooperativismo,
do cooperativismo de crédito, houve um crescimento
significativo, inclusive com a criação de uma série de
cooperativas com moedas próprias, a exemplo do banco Palmas, no nosso Estado do Ceará, em Fortaleza,
que tem uma inserção muito grande em alguns bairros
da nossa capital. Ao mesmo tempo, há um conjunto de
outras cooperativas no setor de serviços, no setor de
transportes, no setor de energia, no setor da produção.
Portanto, cooperativismo no Brasil volta a ter uma
presença significativa na nossa economia. Nós precisamos aprovar o novo Estatuto do Cooperativismo,
para que possamos, cada vez mais, fortalecer esse
setor no ano de 2012, que é exatamente como o Ano
Internacional do Cooperativismo.
Há avanços nos programas de investimento. Estão
sendo fortalecidos os vários programas de investimento,
ampliando-os particularmente para a recuperação do
solo. E há garantias de preços e mais seguro agrícola.
Há ainda a questão do Proagro e dos vários
programas de seguro que existiam até o fim da Conta
Movimento do Banco do Brasil nos anos 80. Nos anos
90, basicamente não houve seguro agrícola. Retomamos esse processo a partir de 2004, e, aqui, o Plano
Agrícola propicia uma reestruturação, uma nova roupagem, para que se traga, efetivamente, tranquilidade
a esse segmento, aos nossos produtores agrícolas.
Portanto, há medidas de incentivo à produção,
como investimentos no setor de armazenagem. A
nossa antiga Cibrazen faz parte da memória dos anos
60 e 70 e do início dos anos 80. No Governo Collor,
esse sistema foi totalmente privatizado, uma parte foi
extinta, e, agora, estamos retomando esse sistema de
armazenagem pública, para diminuir o desperdício da
produção brasileira e para, ao mesmo tempo, permitir
a manutenção de uma política de segurança alimentar.
Há regiões em que a produtividade e a produção estão
sujeitas à sazonalidade da seca, a exemplo da região
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Nordeste. O ano de 2012 está sendo um ano de muita
seca nas regiões nordestinas, no chamado Semiárido,
e, para que possamos armazenar a nossa produção
e, com isso, evitar que haja desperdício nesse setor,
estamos voltando a fortalecer todo o sistema público
e privado e de parcerias no setor de armazenagem.
Também há toda uma política voltada para a área
de irrigação, de correção e conservação dos solos.
Na nossa região, a região Nordeste, há centenas de
milhares de hectares de terras preparados, irrigados
pela Codevasf ou pelo nosso Dnocs. Ao longo dos anos
90, esses setores ficaram totalmente desassistidos.
Grande parte desses perímetros irrigados se tornou
improdutiva. Hoje, são áreas destinadas muito mais
ao plantio de capim, para a produção do leite, para a
pecuária. Nós estamos retomando a sua vocação, que
é a produção de alimentos, que é a fruticultura, que
traz muito mais valor agregado.
Só no Estado do Ceará, estamos recuperando
mais de 300 mil hectares de terra que foram desenvolvidos e implantados com recursos públicos, com um
investimento médio de US$20 mil por hectare irrigado,
nos quais, em seguida, houve baixa produtividade por
falta de políticas públicas, de assessoria técnica, de
política de armazenamento, de melhoria da produtividade. Agora, estamos recuperando os mais de 300 mil
hectares irrigados somente no nosso Estado do Ceará.
Se formos para a Paraíba, para o Rio Grande do
Norte, para Pernambuco, para a Bahia, para o nosso
Piauí, para parte de Alagoas e de Sergipe, para o norte
de Minas, vamos encontrar ali também muitos hectares,
centenas de milhares de hectares de terra irrigados
sem qualquer produtividade, mas, nesse Plano Safra,
nós os estamos retomando.
Na questão da correção do solo, várias regiões
já estão em processo de desertificação muito adiantado, seja na região Nordeste, na Caatinga ou no nosso
Semiárido, seja em outras regiões, como é o caso concreto do Rio Grande do Sul, em que há algumas áreas
com erosão, em início de processo de desertificação
por falta da correção dos solos. Esse Plano procura
dar resposta a essa questão. Há toda uma política
conjugada com a questão do Código Florestal para a
preservação ambiental.
No quesito de aquisição de máquinas e equipamentos, também é retomada toda uma política, com
redução da taxa de juros, com ampliação de prazo,
para que possamos renovar a nossa frota de máquinas e equipamentos e, com isso, aumentar a produtividade nas pequenas, médias e grandes propriedades
brasileiras.
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Também há uma política voltada para a agricultura de baixa emissão de carbono. Há uma experiência
muito forte que o Brasil já desenvolveu, para que possamos cada vez mais contribuir com a política ambiental.
Se verificarmos a taxa de juros para custeio e
comercialização da safra agrícola 2012/2013, veremos
que estão sendo reservados R$63,4 bilhões. A taxa de
juros, que era de 6,75%, Sr. Presidente, nós a estamos reduzindo para 5,5%. Portanto, há uma redução
de 18,5% da safra 2011/2012 para a safra 2012/2013.
Para o médio produtor, há o Pronamp, um programa voltado para esse setor que, até então, não tinha
recursos razoáveis, mas estão sendo reservados para
custeio R$7,1 bilhões e para investimento R$4,2 bilhões.
E a taxa de juros está sendo reduzida de 6,25% para
apenas 5%, ou seja, uma redução de 20% no crédito
para o médio produtor brasileiro.
Na área de investimentos, para a aquisição de
máquinas e equipamentos, para a irrigação e armazenagem e para o Programa ABC, estamos reservando
R$10,6 bilhões. E a taxa de juros, que variava de 5,5%
a 9%, está sendo fixada em 5,5%, uma redução de até
42% entre a safra de 2011 e a de 2012.
No setor de cooperativismo, estão sendo investidos R$5,1 bilhões para capital de giro e de investimento, e a taxa de juros também tem uma redução
média de 18%.
Os Fundos Constitucionais, que, historicamente,
têm financiado a produção agrícola nas regiões Norte
e Nordeste, contam com R$3,4 bilhões. Estão discutindo, em resolução própria, a nova taxa de juros, para
que possamos também beneficiar os Fundos Constitucionais e, com isso, desenvolver as regiões Norte e
Nordeste, que, embora participem do programa geral, também precisam ter uma linha diferenciada através dos Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.
Aumentamos também os limites de financiamento
ao produtor, no custeio, que era de R$650 mil e que
está sendo elevado para R$800 mil. Portanto, há um
acréscimo de 15% no crédito para o médio produtor,
para que ele possa ter um custeio maior.
Na comercialização, também está havendo um
aumento de R$1,3 milhão para R$1,6 milhão por produtor. Portanto, há um crescimento de 23% na área
da comercialização.
O programa também traz forte apoio à pecuária
bovina de corte e leite. Aqui, há recursos para a renovação da linha de financiamento para a aquisição de
matrizes e reprodutores bovinos e bubalinos. O limite
por produtor está sendo elevado para até R$750 mil,
e o prazo de pagamento é de até cinco anos. E, aqui,
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Sr. Presidente, inclui-se também um prazo de dois
anos de carência. A taxa de juros, a exemplo das demais, está sendo reduzida de 6,75% para 5,5%, sem
correção monetária.
Portanto, há aumento do limite de comercialização às agroindústrias beneficiadoras e processadoras
de leite de R$40 milhões para R$50 milhões. Há o aumento do prazo de pagamento de 180 dias para 240
dias, ou seja, é dado a eles um prazo maior na fase
da comercialização.
Sr. Presidente, também houve forte apoio à caprinocultura e à ovinocultura. Essas duas atividades,
na nossa região Nordeste, têm uma presença muito
forte, por dizerem respeito a animais de porte médio.
Aqui, a linha para a aquisição e para a retenção de
matrizes e de reprodutores de caprinos e ovinos também está sendo financiada. O limite por produtor é de
até R$600 mil, e estamos reduzindo a taxa de juros de
6,75% para 5,5%, a exemplo dos outros programas.
Houve também apoio à suinocultura e aos nossos produtores independentes. Essa era a grande
reclamação, inclusive no programa Brasil Maior. As
entidades representativas dos suinocultores foram
aquelas que mais apresentaram demanda, para que
possam ter a produção das suas matrizes, dos seus
reprodutores e dos seus rebanhos. Aqui, a criação de
linha para a retenção de matrizes está sendo atendida. O limite por produtor vai até R$1,2 milhão, exatamente para incentivar ainda mais esse segmento. E a
taxa de juros também é reduzida de 6,75% para 5,5%.
Esse segmento, Sr. Senador Paulo Paim, como V. Exª
sabe, tem uma presença muito forte na economia do
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do
interior do Estado de São Paulo e também de outras
regiões do Brasil.
Esse planejamento de 2012 a 2013 tem como
objetivo elevar a nossa produção para 400 milhões
de toneladas. Esse crescimento visa a alimentar, cada
vez mais, a população brasileira e, ao mesmo tempo,
a assegurar a toda a sociedade essa política de maior
produtividade.
Sr. Presidente, para concluir, quero dizer que, em
relação à área plantada, está havendo um crescimento
de 15 milhões de hectares. E também estão sendo recuperados vários outros segmentos, para que possa,
cada vez mais, haver a proteção do meio ambiente.
É por isso, Sr. Presidente, que os setores produtivos do Brasil, todos eles, estiveram presentes na
solenidade da última quinta-feira, quando foi lançado
esse Plano Agrícola e Pecuário. Ali todos registravam,
como a Presidenta da CNA, que é a nossa Senadora
Kátia Abreu, juntamente com várias outras lideranças,
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que esse é o melhor programa agrícola que o Brasil
lançou nos últimos anos. Por isso, todas as entidades
estavam ali presentes, dando todo o apoio.
Portanto, Sr. Presidente, o Plano Agrícola e Pecuário 2012/2013 mostra que o agronegócio brasileiro
continuará forte e competitivo no mercado internacional
e no mercado interno.
Com o apoio de toda a cadeia produtiva da agropecuária, vamos continuar ajudando a levar alimento de
qualidade para as mesas brasileiras e de outros países.
Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer.
Agradeço a concessão do espaço.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador José Pimentel, pelo seu
pronunciamento.
Convido, neste momento, a Senadora Ana Amélia
a fazer uso da palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Senador Paulo Paim, Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu
queria apenas aduzir algo ao comentário do Senador
José Pimentel, agora, sobre o Plano Safra 2012/2013.
De fato, o tema ocupou a minha atenção, até porque o nosso Estado, Senador Paim, tem na agropecuária uma força relevante na composição do seu Produto
Interno Bruto. Portanto, também enfatizo, sublinho e, de
novo, destaco as palavras do Senador José Pimentel
em relação à importância que esse Plano Safra teve
na questão, sobretudo, Senador Pimentel, da garantia de preços, de juros a 5,5% ao ano para o custeio
e o investimento, que são a maior parte dos R$115
bilhões, praticamente 81% do total. Esses juros são
tabelados, vamos dizer assim, o que é uma garantia
e uma segurança para os agricultores.
Eu também queria cumprimentá-lo pela referência,
pelo destaque dado por V. Exª à questão da irrigação.
O senhor é do Ceará, mas toda a região Nordeste...
E, agora, o Rio Grande do Sul passa a ser também,
de alguma maneira, como o Nordeste, porque, em
cada dez safras, pelo menos na maior parte, em dois
terços das safras, há algum tipo de acidente climático
provocado pela estiagem.
Então, a questão da irrigação é fundamental não
apenas para a realidade do Nordeste – e V. Exª representa aqui tão bem o Ceará –, mas também para o meu
Estado, o Rio Grande do Sul. E temos tratado disso
com a urgência necessária, porque já conhecemos o
drama, mas não adianta ficarmos falando, Senador
Pimentel, enquanto não forem tomadas medidas, digamos, emergenciais, como no caso do socorro agrí-
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cola, mas, sobretudo, fazer a obra, para que ela tenha
eficácia na hora da necessidade, até para alimentação
de subsistência do gado.
Com prazer, concedo um aparte a V. Exª, Senador Pimentel.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senadora Ana Amélia, nosso Estado, como muito bem V.
Exª conhece, é um Estado onde chove pouco. Além
de poucas chuvas, o período chuvoso é basicamente
de março a maio. Logo, temos de três a quatro meses
de inverno e de oito a nove meses de período seco. E
tivemos que conviver com isso e desenvolver tecnologia para sofrer menos. Ali, temos todo um processo
de irrigação e também os comitês de bacias para disciplinar o uso da água, evitando o desperdício, para
mudar a nossa cultura, deixando claro que, quando
você administra bem, é possível atender mais. E as
outras regiões do Brasil, por conta de várias questões
climáticas, também passaram a ter períodos longos de
falta de chuva, a exemplo do Rio Grande do Sul, que V.
Exª e o Senador Paulo Paim conhecem muito mais do
que eu, até porque são filhos e representantes daquele
Estado da Região Sul, para onde, inegavelmente, teremos que ter, a partir de agora, um olhar diferenciado
para esse período de menos chuvas, de maneira que
as experiências que já foram desenvolvidas em outras
regiões do Brasil possam ser compartilhadas, e com
isso o aproveitamento da água possa ser maior. Por
conta do meio ambiente, lá no Ceará fomos obrigados
a alterar nossa cultura e estamos dispostos a compartilhar com V. Exª e com as entidades do Rio Grande.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada, Senador José Pimentel.
Lembrando o período das chuvas do seu Estado,
casualmente começa no dia 19, quando as rezas ao
seu padroeiro, São José, começam. É a hora oportuna de pedir o apoio do santo. São José é também o
padroeiro dos marceneiros, dos carpinteiros. Imagino
que o nome da profissão seja inspirado nele. Deve-se
pedir proteção para as boas chuvas naquela região,
pois agora também os gaúchos têm que apelar a São
José, para que lá também haja normalidade. E há São
Pedro, sobretudo, porque ele é o controlador desse clima. Lá temos enfrentado o La Niña, o El Niño, e isso
tem provocado essa instabilidade.
A safra do ano passado foi uma das melhores
dos últimos anos. Houve grandes ganhos, grande produtividade, mas, este ano, infelizmente, em algumas
regiões, houve 80% de perda. Nem sequer o agricultor
teve ânimo para colocar a máquina para colher, porque sequer havia condições de retorno. Precisamos
estimular essas ações do Governo.
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O Ministro, nosso conterrâneo, Mendes Ribeiro
Filho, nesta quarta-feira, e o Ministro, também nosso
conterrâneo, Pepe Vargas lançam o Plano Safra da
Agricultura Familiar, igualmente reforçando uma redução da taxa de juros para a agricultura familiar e,
da mesma forma, ampliando o volume de recursos.
Animou-me muito a declaração da Presidente,
dada ao Ministro, de que não faltará dinheiro. O problema é que, como no seu Estado, o pequeno e o
médio agricultor estão endividados por conta de um
passivo histórico que V. Exª conhece melhor do que
eu até, por conhecer bem a área econômica. Se não
resolvermos a questão desse passivo, vai ficar difícil.
Houve manifestação em Santo Ângelo; outra haverá
no dia 13, em Tapes, no Rio Grande do Sul, para evidenciar essa situação de dificuldade dos agricultores
com o endividamento, que vai impedir que eles tenham
acesso ao crédito.
Eu queria aproveitar para saudar os visitantes na
tribuna de honra: a Drª Ana Dolores Moura Carneiro de
Novaes, que foi indicada para a diretoria da Comissão
de Valores Mobiliários, cuja relatoria será minha, na
Comissão de Assuntos Econômicos.
Então, saudações à senhora, na sua visita ao
plenário do Senado Federal.
Eu queria dizer, Sr. Presidente, que hoje estou
ocupando esta tribuna para falar de uma situação para
a qual eu nem deveria estar aqui hoje, porque, na verdade, junto com o Senador Paulo Paim, deveríamos
estar com os Senadores e Deputados em Montevidéu,
na primeira reunião formal, oficial do Parlamento do
Mercosul, dada a demora da Argentina para a indicação dos seus representantes para o Parlamento do
Mercosul.
Deveríamos, eu disse, mas estou aqui, depois de
pelo menos duas horas de sono, se é que isso foi possível. Ficamos oito horas a bordo de um avião. Saímos
ontem às 19h30, de São Paulo, Guarulhos, com destino
a Montevidéu. Houve um atraso grande na saída desse
voo por conta da deficiência no serviço de imigração.
Trago o assunto, embora tenhamos muitas questões relevantes, como a própria questão da reunião
do Mercosul, em função do interesse do consumidor
brasileiro e também do que temos pela frente como
desafio: a Copa de 2014 e a Copa das Confederações, em 2013.
Fomos para Montevidéu. Sobrevoamos a capital,
o Uruguai, onde é a sede do Parlamento do Mercosul,
e problemas climáticos, um fortíssimo nevoeiro na região, no aeroporto de Carrasco, impediu o pouso do
voo que levava os Parlamentares brasileiros para essa
reunião. Pelo menos uma parte deles, porque outra
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parte já estava lá, sob a liderança do nosso colega
Roberto Requião.
Cauteloso, o Comandante Lemos – vejam só,
pura coincidência, não é meu parente – resolveu retornar ao Brasil, mesmo com autorização de pouso por
instrumentos, dada pela torre de controle do tráfego
aéreo do aeroporto uruguaio. Até aí, nenhum problema, porque sabemos que, nessa época do ano, com o
inverno, as condições dos aeroportos na parte sul do
País mudam com frequência. Então, atraso de voo por
problemas climáticos são frequentes nesse período.
O comandante obteve apoio dos passageiros
que, pacientemente, aguentaram oito horas. Ele tentou
duas vezes pousar o avião no Aeroporto de Carrasco, e não conseguiu. A alternativa era Porto Alegre ou
Florianópolis. Chegamos a Porto Alegre e não tínhamos como descer, porque não havia infraestrutura de
alfândega de imigração para dar entrada de volta ao
País sem ter chegado ao outro país, e também por
causa do adiantado da hora: duas horas, duas horas
e meia da madrugada. Foi necessário reabastecer o
avião e vir uma nova tripulação por conta da legislação aeroportuária. Aí chegamos a São Paulo, às 4h
da manhã, de volta.
A paciência dos passageiros se deveu ao entendimento de que o comandante estava preservando a
segurança de todos nós, o que foi reconhecido, portanto, num voo praticamente lotado, como eu disse, com
três Senadores – o Senador Antonio Carlos Valadares, o Senador Eduardo Suplicy e eu – e mais cinco
Deputados Federais que iam participar dessa reunião.
Mas os problemas não começaram em Montevidéu por causa do clima, o que é uma questão natural.
Os problemas antecederam o voo, o que é motivo deste
pronunciamento. Eles começam exatamente na deficiência dos serviços aeroportuários brasileiros, especialmente no que diz respeito ao tratamento do usuário.
Nós iniciamos o nosso voo para a capital pelo
Aeroporto de Brasília, onde já encontrei uma série de
problemas, agravados pelo aumento de passageiros
em virtude do início das férias. No Aeroporto de Brasília, convivi, mais uma vez, com escadas rolantes
paralisadas, banheiros sujos e sem manutenção, um
claro sinal de quase abandono de um aeroporto que
foi leiloado pela Infraero e que está prestes a ter novo
comando. Tomara que isso aconteça rapidamente, porque esse tipo de problema, nós, passageiros, usuários
frequentes do transporte aéreo, estamos vivenciando
todos os dias. Até há pouco, Josi Melo estava aqui me
contando que foi esperar uma amiga que vinha do Espírito Santo e que ficou escandalizada também com
as más condições de higiene dos sanitários do nosso
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aeroporto da Capital Federal, que é o cartão de visitas
para quem chega, pela primeira vez, a Brasília.
Eu já usei, inclusive, as redes sociais para mostrar essa realidade, com o objetivo único e exclusivo
de contribuir para a solução. Eu penso que a crítica
construtiva, quando você mostra dessa forma, tem um
efeito muito melhor, sob o ponto de vista da reação da
autoridade, do que propriamente ficarmos fazendo um
discurso, atacando, mas dizendo que são necessárias
as providências.
Os problemas continuaram na conexão em São
Paulo. O voo que seguiria para Montevidéu teve um
atraso de praticamente uma hora, por conta da demora
na imigração. Dez passageiros ficaram uma hora na
fila, aguardando a fila da imigração para apresentar o
seu passaporte e embarcar.
Claro que o embarque é remoto. É o que se diz
quando não se usa o finger, que é aquela extensão do
avião, aquela manga que vai até a porta do avião, que
é mais confortável para o passageiro. Tem-se que pegar um ônibus e sair até onde está a aeronave, porque
o aeroporto de São Paulo também já está perdendo
a sua capacidade de atender a uma demanda cada
vez mais crescente, o que é ótimo, porque isso revela
que o brasileiro está com poder aquisitivo para viajar
mais de avião.
O aumento do número de passageiros, Presidente, deixando o País, volto a lembrar, em período
de início de férias, parece que não está ainda sendo
suficientemente forte para sensibilizar as autoridades
a tratar melhor esse serviço de imigração, pois não
colocam funcionários nesse momento, um número
maior de servidores, melhor forma de distribuição, para
evitar as filas imensas que ocupam os corredores, os
vastos corredores dos aeroportos, que já estão congestionados por outros passageiros que estão fazendo
voos domésticos. Isso significa uma retenção por mais
tempo e atraso nos voos.
A terceirização do serviço, feita para atender de
forma emergencial o problema causado pelo aumento
do número de passageiros nos aeroportos brasileiros,
virou uma solução permanente, mas não resolveu o
problema. Parece que, no Brasil, o que é provisório
está virando moda e fica permanente.
O que vemos é um serviço importante como o de
imigração e expedição de passaportes, que controla a
entrada e saída de pessoas em nosso País, nas mãos
de funcionários que são colocados ali, sem, às vezes,
o treinamento adequado, com salários baixos e sem
supervisão adequada.
Nesse caso, penso que a Polícia Federal precisa
receber apoio do Governo Federal. É uma instituição

JULHO 2012

Julho de 2012

da maior relevância para o País, não só em relação à
segurança, mas também no que concerne à questão
da imigração em nosso País.
As empresas que ganharam o direito de realizar
o serviço são, em sua maioria, empresas de mão de
obra de serviços gerais, algumas delas sem relação nenhuma com o trabalho de controle migratório, mas que
garantiram contratos milionários para a realização do
serviço que, agora se vê, está sendo, neste momento,
pelo menos deficiente. Esperamos que melhore, mas
o órgão fiscalizador, a agência reguladora do serviço
de transporte aéreo precisa estar vigilante e atenta da
mesma forma, o próprio Tribunal de Contas da União,
a fazer essa fiscalização.
Depois de encarar esse atraso na alfândega do
Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ou na imigração, finalmente decolamos para Montevidéu, e, como
já ressaltei, não aconteceu o pouso por causa da falta
de condições climáticas. Voamos de volta para o Brasil. Pousamos em Porto Alegre por volta das 2h30 da
madrugada de hoje, onde, teoricamente, poderíamos
pegar o voo, que descia em Porto Alegre, o mais próximo; pegaríamos o voo das 7 da manhã e voltaríamos
a Montevidéu em tempo de assistirmos à reunião que
começava às 10h.
Mas nada disso foi possível. Por falta de serviço
de imigração, de novo no aeroporto da capital gaúcha
para o registro da nossa entrada ao Brasil, serviço este
dito obrigatório, tivemos que permanecer na aeronave por mais de uma hora para a troca da tripulação e
para reabastecimento.
Aí, outra surpresa: ao chegar a São Paulo não
foi exigido o uso do serviço de imigração. Nós passamos sem apresentar o passaporte, que tem o carimbo
da saída, mas não houve nenhum carimbo de entrada. Quer dizer, é algo estranho, porque a gente fica
pensando: “Mas, afinal, que País é este em que nós
estamos vivendo?”
A informação tinha que ser segura. Se não podíamos descer em Porto Alegre porque a imigração
não estava a postos para nos receber, como é que nós
descemos em São Paulo sem imigração, passamos
por uma fila e no meu passaporte está carimbada a
saída, mas não está carimbada a entrada? Entramos
sem precisar do tal e famoso carimbo. Aliás, se fosse
possível, dever-se-ia extinguir todo e qualquer tipo de
carimbo, porque eles se mostram cada vez mais inúteis.
O que era uma exigência em Porto Alegre, que
impediram os Parlamentares de embarcar no voo das
7 da manhã para Montevidéu, não teve o mesmo valor em São Paulo.
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O que eu e meus colegas Parlamentares passamos nessa viagem não é nada diferente do que o que
os milhares de passageiros brasileiros e estrangeiros
sofrem todos os dias nos nossos aeroportos. Não é
possível entender as razões de tudo isso.
Aprovamos, na última semana de junho, a extensão do Regime Diferenciado de Contratação (RDC),
para obras do Programa de Aceleração do Crescimento,
de olho na agilização dos processos de licitação das
obras da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas
de 2016.
Na primeira votação desse processo, que alterou
a Lei nº 8.666, que V. Exª conhece bem, eu fiz até uma
objeção, porque recebi muitas reclamações do setor da
construção civil e de vários outros, preocupados que
essa modificação na lei, que foi feita para colocar um
freio nas irregularidades à época... E, claro, saímos de
oito para oitenta. Houve um exagero, até para a compra de um pneu tinha que haver licitação. Agora, para
a volta também de um sistema mais ágil, esperamos
que haja fiscalização sobre tais contratações.
Então, nós abrimos mão das nossas convicções
para ajudar o Governo e o País e, especialmente, o
usuário desse serviço a ter condição de uma obra
duplicada não só nas questões dos programas como
Minha Casa, Minha Vida, mas sobretudo em relação
a essas obras que são tão fundamentais para a Copa
das Confederações, em 2013, também para a Copa do
Mundo, em 2014, no Rio de Janeiro, e para as Olimpíadas, em 2016.
A melhoria dos aeroportos é parte fundamental
dessas obras, como vem insistindo a própria Fifa em
todas as visitas que realiza para fiscalizar os preparativos para os jogos do maior evento esportivo do Planeta.
Por conta disso, Sr. Presidente, todos os dias
lemos nos jornais a distribuição de verbas para obras
em aeroportos ou pelo menos o anúncio dessas verbas e dessas obras. Mas a situação parece não estar
se alterando muito.
Já testemunhamos, em fevereiro passado, a concessão de aeroportos importantes para a garantia da
mobilidade dos aeroportos, como Brasília, Viracopos
e o confuso Guarulhos, por mais de R$24 bilhões.
Mas, na prática, vê-se pouca mudança nos canteiros
de obras e muitos problemas nas salas de embarque,
especialmente agora, na época de férias. E isso tende a agravar-se à medida que a estação aumenta o
movimento dos turistas, que viajam para as regiões
brasileiras de maior demanda turística: o Nordeste e
o sul do País – Gramado, Serra Gaúcha –, ou também
para o exterior – voos todos lotados para a Europa e
os Estados Unidos. Nem parece que estamos vivendo
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com alguma dificuldade e endividamente, caro Senador Pimentel.
O número de passageiros que utiliza esses três
aeroportos e mais os 64 terminais administrados pela
Infraero em todo o País só cresce. No último ano, o
Brasil foi o país que registrou o segundo maior aumento do número passageiros nos aeroportos do mundo
todo. O movimento cresceu 13,7%. Deixamos para
trás a populosa China e perdemos apenas para a Índia quando analisamos o aumento de pessoas que
pegaram um avião. Um crescimento três vezes maior
do que a média mundial.
Mas o que vemos nos aeroportos é um conjunto
de problemas que faz o passageiro ter de matar um
leão a cada viagem, além do sufoco, do estresse, do
desconforto, da impaciência e da intolerância.
Os brasileiros passaram a usar mais o transporte
aéreo, pagam passagens em suaves prestações, taxas
de embarque altas, mas não têm serviço adequado
desde o estacionamento até a imigração. Os problemas com banheiros, acessos deficientes também para
portadores de necessidades especiais, falta de comunicação, longas filas para comprar até um cafezinho
antes do embarque, provavelmente com preço muito
elevado – sempre são –, fazem o passageiro esperar
mais tempo em solo do que durante o voo.
Se as provas concretas dos problemas de infraestrutura nos aeroportos dadas pelos passageiros não
são suficientes, vamos dar uma olhada nos relatórios
do Tribunal de Contas da União, que tem divulgado
com regularidade o acompanhamento que faz das
obras da Copa do Mundo.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Em um
dos mais recentes levantamentos, o TCU diz que já
alertou a Infraero e o Ministério dos Esportes sobre a
possibilidade de atraso da entrega das obras do aeroporto de Manaus, uma das sedes dos jogos de 2014.
Já estou encerrando, Sr. Presidente.
A auditoria detectou liberação incompatível de
verbas, contratos na obra sem o termo aditivo e irregularidades nas contribuições previdenciárias. Relatórios
anteriores já mostraram superfaturamento em obras de
outros aeroportos, e irregularidades que podem atrasar
os trabalhos, como o aumento do valor dos contratos no
Aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, causado pela concessão do local para a iniciativa privada.
Não que isso seja um mal, mas é preciso que haja
eficiência, porque é recurso público, é uma concessão,
e o usuário tem direito a ter um serviço adequado dessa concessão dada pelo setor público ao setor privado.
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Trago aqui um exemplo do atraso do principal
aeroporto do meu Estado, o Rio Grande do Sul. Todo
inverno, o Aeroporto Internacional Salgado Filho fecha
para pouso e decolagem por causa do nevoeiro nas
manhãs. Há 15 anos, Senador Pimentel, os gaúchos
esperam pela instalação do equipamento antineblina,
para melhorar o sistema de segurança para pousos e
decolagens e evitar o tempo de espera nas manhãs
frias da capital gaúcha.
Somente hoje, segundo o jornal Zero Hora, estão
sendo abertas – agora, quinze anos depois – as propostas de licitação para escolher a empresa interessada em dar início à instalação do equipamento que
permite pousos e decolagens em condições climáticas
adversas. Talvez o processo esteja apressado por causa
da Copa do Mundo, que, como todo mundo sabe, vai
acontecer em pleno inverno, como acontecem também
as campanhas eleitorais.
Junto à instalação do equipamento, deveriam ser
feitas as obras de ampliação da pista do Aeroporto
Salgado Filho, aumentando dos hoje 2,28 mil metros
para 3,2 mil metros. Mas isso não está previsto ainda. O
projeto de ampliação da pista, considerado prioritário,
ainda está em estudos e já sofreu vários adiamentos.
A verdade, Srªs e Srs. Senadores, é que nós,
usuários dos serviços, temos muita pressa. O brasileiro definitivamente descobriu o serviço de transporte
aéreo, levado até pela melhoria da renda.
Precisamos, sim, adequar a infraestrutura aeroportuária para receber os turistas da Copa do Mundo,
como tem alertado a Fifa, mas sobretudo para atender
bem o usuário brasileiro, este que passa o ano inteiro
aguentando as filas dos aeroportos.
Mas precisamos também arrumar a casa para o
turista brasileiro, como eu disse. As necessidades são
imediatas, são básicas. Não deveríamos depender da
realização de uma Copa do Mundo. Por mais que o
futebol seja nossa paixão, não é mais importante do
que a melhoria definitiva da nossa infraestrutura e da
nossa qualidade de vida.
O Governo precisa trabalhar para melhorar as
estradas, estacionamentos, aeroportos, serviço de
Internet, transporte público, para realizar, sim, uma
Copa do Mundo especial, a melhor de todos os tempos, mas, sobretudo, precisa melhorar o nosso País
como um todo, melhorando a logística para o setor da
produção. Não podemos mais tapar o sol com a peneira anunciando melhorias e não entregando esses
serviços à população.
Muito obrigada pela generosidade, caro Presidente José Pimentel.
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Durante o discurso da Srª Ana Amélia, o Sr.
Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Senadora Ana Amélia, parabéns pela qualidade
e pelo conteúdo do seu pronunciamento.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, pelo
tempo regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
José Pimentel, Srªs e Srs. Senadores, quero falar um
pouco hoje sobre o nosso Orçamento.
Sr. Presidente, registro hoje aqui no Plenário,
entre os temas que vou tratar, a aprovação das emendas que apresentei ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária de 2013 aqui nas comissões do Senado.
É importante ressaltar – só para situar a todos
– que o Orçamento público é formado por três leis: o
Plano Plurianual que planeja as ações para os próximos quatro anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), que estabelece as prioridades e metas para o
exercício financeiro do ano seguinte; e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que visa a concretizar os objetivos
e metas propostas no Plano Plurianual.
Os Parlamentares têm a prerrogativa legal de
emendar os três projetos de lei orçamentária de forma a atuar diretamente na promoção e efetivação das
políticas públicas.
Considero, Sr. Presidente – e V. Exª é um especialista no tema – de extrema importância a oportunidade da população participar e decidir ativamente
sobre as políticas públicas e resgatar a democracia
direta e participativa. Nesse sentido, defendo o orçamento impositivo, participativo, em todas as esferas:
pública federal, estadual e municipal e, também, se
dependesse de mim, em todas as relações.
Para assegurar a eficácia e a efetividade dos
direitos fundamentais, bem como a participação mais
ativa da população, o agente público deve construir
diretamente com a população agendas de discussão
acerca de como bem investir o dinheiro público.Tais
construções deverão se transformar posteriormente
em propostas orçamentárias.
Nesse sentido, tramita no Senado Federal a PEC
23, de 2005, de minha autoria, que legitima a participação popular no Orçamento, o orçamento participativo,
que teve tanto sucesso no período em que o nosso Partido, Sr. Presidente, administrava a capital Porto Alegre.
Entendo que a ação legislativa acaba angariando
maior legitimidade com a participação popular na elaboração dos orçamentos, tendo em vista que, acatando a
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opinião pública, o Legislativo adquire a confiança popular e maior credibilidade como seus agentes políticos.
Por esse motivo, Sr. Presidente Pimentel, muitos
dos meus projetos de lei e de emendas apresentadas
ao Orçamento são oriundos dessa discussão da participação popular que faço pelas redes sociais. O alargamento desses espaços alternativos para debates,
bem como o incentivo das informações fornecidas pelos meios de comunicação em massa, são relevantes
para uma mudança de paradigma em relação à participação social na fiscalização dos recursos públicos.
Nesta semana, tivemos a oportunidade de apresentar emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2013. A LDO, como é chamada,
traça as diretrizes para o Orçamento anual e trata de
vários outros temas, como alterações tributárias, gastos
com pessoal, política fiscal e transferências da União.
Apresentei emendas às comissões do Senado
Federal, à bancada gaúcha e, individualmente, direto
à Comissão Mista de Orçamento. Quero aqui, nesta
tarde, listar as emendas apresentadas pela relevância
social dos temas sugeridos pela população, de que fui
porta-voz. Vou iniciar pela mais importante delas – e V.
Exª, Senador Pimentel, que foi Ministro da Previdência, sabe o quanto insisto com esse tema, até que a
gente construa, tenho certeza, juntos, uma solução –,
que é a previsão do reajuste real para aposentados e
pensionistas.
Essa emenda foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais e na Comissão de Direitos Humanos
devido à relevância social que representa, ratificando
o compromisso dos membros do Parlamento federal
com os aposentados e pensionistas.
A proposta objetiva assegurar aumento real aos
benefícios do Regime Geral da Previdência Social
para os valores daqueles aposentados que ganham
mais que um salário mínimo, nos termos do art. 41-A
da Lei nº 8.213, acrescido da variação de crescimento
da remuneração dos empregados conforme sistema
de contas nacionais divulgado pelo IBGE, apurado
pela aplicação da média do percentual dos dois anos
anteriores. Assim, a gente sai daquela redação concedida ao salário mínimo, que é a inflação mais o PIB.
Outro assunto relevante é a não limitação do
empenho e movimentação financeira das despesas
decorrentes de iniciativas parlamentares individuais,
bem como as listadas no anexo de prioridades e metas.
Aprovei esta emenda em três Comissões: CDH, CAS
e Comissão de Educação, com o apoio de todos os
Senadores e Senadoras, bem como outras propostas,
com o objetivo de aprimorar o texto da lei e empregar
mais eficácia à execução do nosso Orçamento.
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Enfim, quero salientar ainda que o PLDO 2013,
encaminhado pelo Governo, não contemplou este ano
o anexo de metas. Limitou-se somente a indicar, no
art. 4º, que as metas e prioridades correspondem às
ações do PAC e à superação da extrema pobreza, que
é também importante em seu programa e ações. Entendo que as minorias sociais devem ser priorizadas
nas metas do Governo para o próximo Orçamento e,
por isso, propus uma emenda de modo a acrescentá-las ao texto do referido artigo, que só aprimora o que
foi encaminhado pelo Executivo.
Tendo em vista a relevância de avançarmos nas
temáticas sociais, tenho tomado por hábito apresentar
anualmente emendas que têm como objetivo influenciar
na vida de cada homem, de cada mulher deste País.
Neste sentido, propus como prioridade as seguintes
ações: apoio às iniciativas para a promoção da igualdade racial; apoio a obras preventivas e de desastres;
proteção à promoção das comunidades quilombolas;
apoio à iniciativa de prevenção à violência contra as
mulheres; produção e disseminação de organizações
representativas das comunidades quilombolas e outras
comunidades tradicionais; apoio a centros de referência em direitos humanos; apoio a serviços de atendimento a pessoa com deficiência; fomento ao desenvolvimento local para as comunidades quilombolas e
outras comunidades tradicionais; criação de unidades
de funcionamento do nosso INSS; fiscalização para
erradicação do trabalho infantil; inserção da pessoa
com deficiência no mercado de trabalho.
Entendendo, Sr. Presidente, a relevância das políticas públicas para o atendimento da saúde da população, também priorizei programas que objetivassem
essa finalidade, como a implantação e implementação
de políticas de atenção integral à saúde da mulher, da
pessoa idosa e da pessoa com deficiência.
Não menos importante, Sr. Presidente, entendo,
também, que é a valorização da cultura, do esporte e
do lazer. Nesse sentido, ampliei, além do que já estava contemplado na proposta que veio do Executivo, a
implantação e modernização da infraestrutura para o
esporte educacional; apoio aos espaços públicos de
inclusão digital; fomento à difusão e pesquisas sobre
cultura e patrimônio brasileiro; fomento a projeto de
cultura afro-brasileira; ação de políticas culturais de
incentivo à igualdade de gênero; implantação de espaços integrados de esportes, cultura, lazer e serviços
públicos; preservação do patrimônio cultural brasileiro;
fortalecimento de espaços de ponto de cultura e desenvolvimento ao estímulo à rede de circuitos culturais; implantação de equipamentos culturais de cultura;
promoção, valorização e fortalecimento das culturas

318

29820 Terça-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

populares tradicionais; proteção, promoção, fortalecimento e valorização das culturas indígenas; promoção
da cultura da juventude.
Sr. Presidente, a meu ver, a educação, como aqui
foi dito por muitos (e lembro-me aqui do Senador Cristovam), é a base de toda a sociedade. Por isso, não
poderia deixar de apresentar também minhas prioridades nessa área, quais sejam: apoio à alfabetização
e à educação de jovens e adultos; modernização da
rede pública não federal de educação profissional e
tecnológica; elevação da escolaridade e qualificação
profissional do jovem urbano e rural; apoio ao desenvolvimento da educação básica nas comunidades do
campo, indígenas, comunidades tradicionais, remanescentes de quilombos, bem como das temáticas de
cidadania, direitos humanos, meio ambiente e política
de inclusão dos alunos com deficiência.
Este assunto, de extrema relevância na sociedade atual, cuidei com muito carinho e tive o apoio dos
Senadores. Trata-se da mobilidade urbana. Com vista
a facilitar o direito de ir e vir do cidadão, permitindo o
acesso facilitado aos mais diversos locais, destaquei
como relevante o apoio a projetos de sistema de circulação não motorizados como, por exemplo, as bicicletas; projetos de sistema de transporte coletivo
urbano; projetos de acessibilidade para pessoas com
restrição de mobilidade e deficiência; apoio a projetos
de infraestrutura turística e estudos e planos de desenvolvimento regional e territorial.
Diante da preocupação mundial com a preservação do meio ambiente e da recente mobilização de
mais de cento e vinte países pela sustentabilidade ambiental, promovida pela Rio+20, entendemos a latente
necessidade de priorizar, no orçamento de 2013, o desenvolvimento de estudos estratégicos para os biomas
brasileiros. É preciso, Sr. Presidente, preservar nossas
riquezas naturais para o presente e para o futuro.
Vale ressaltar – e quero aqui agradecer aos Senadores – que, das cinquenta e cinco emendas apresentadas por mim nas Comissões do Senado Federal, foram
aprovadas – e agradeço de pronto – doze na Comissão
de Direitos Humanos; oito, na Comissão de Assuntos
Sociais; cinco, na Comissão de Educação, Cultura e
Esporte; duas, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Na Comissão Mista de Orçamento,
apresentamos dezoito emendas, priorizando, inclusive,
obras de relevância para o Estado do Rio Grande do
Sul. Foram apresentadas cinquenta e cinco emendas
e aprovadas vinte e nove.
Na Comissão Mista de Orçamento apresentamos emenda para a construção do trecho rodoviário
Bom Jesus, divisa do Rio Grande do Sul com Santa
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Catarina, na BR-285, que foi uma luta histórica aqui da
Senadora e hoje Ministra Ideli Salvatti; obras complementares no trecho rodoviário entroncamento RS-366
– Ponte Rio Guaíba, na BR-116; investimento para que
o metrô, também em Canoas, possa ser subterrâneo;
construção de prédios anexos ao Hospital das Clínicas de Porto Alegre;
Por fim, vale ressaltar que, até a Constituição de
1988, o Legislativo apenas homologava o orçamento
público elaborado pelo Poder Executivo.
A atual ordem constitucional permite aos Deputados e Senadores a proposição de alterações no texto da lei em programas e projetos apresentados pelo
Poder Executivo.
Esta é uma prerrogativa nossa, que devemos exercê-la em sua plenitude. Não podemos abrir mão dela.
Encerrando esta fala, peço ao Relator Geral, Senador Antonio Carlos Valadares, que olhe com atenção
para essas propostas, que não são minhas, mas da
sociedade organizada que chegou pelas redes sociais
ao meu gabinete. Especialmente, repito, a emenda que
propõe ganho real aos aposentados e pensionistas,
para que eles tenham o direito de viver e envelhecer
com dignidade.
Sr. Presidente, se me permitir ainda – claro que
agora vou resumir, só vou comentar –, recebi hoje,
pela manhã, de um grupo de militantes da questão
dos idosos, que V. Exª já conhece, a chamada Carta
de São José sobre os direitos dos idosos da América
Latina e Caribe, adotada na Terceira Conferência Regional Intergovernamental sobre o Envelhecimento na
América Latina e Caribe, que ocorreu em São José da
Costa Rica, de 8 a 11 de maio de 2012.
Como eu dizia, hoje, pela manhã, em meu gabinete recebi representantes do Ministério da Educação, Sr.
Professor Paulo Egon Wiederkehr, que foi suplente do
Senador Bisol; do Ministério da Cultura, Srª Ana Maria
Villalba; e a Coordenadora Geral dos Direitos do Idoso,
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, Srª Neusa Pivatto Muller.
Eles participaram dessa conferência e me trouxeram uma cópia da Carta de São José sobre os direitos
dos idosos, que não vou ler aqui, mas gostaria, se V.
Exª entendesse, que ela seja registrada nos Anais da
Casa, pela importância desse documento, que aponta políticas públicas para os idosos na América Latina
e no Caribe.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Blodo/PT
– CE) – Senador Paulo Paim, o pedido de V. Exª está
sendo deferido.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
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Por fim, Sr. Presidente, eu queria encaminhar
a V. Exª dois documentos. Tenho recebido inúmeros
pedidos sobre reivindicações salariais de categorias.
Tenho dito a todos que temos que fortalecer o diálogo,
a negociação, a conversa, o entendimento, e que a
negociação e o acordo coletivo sejam a solução para
esses conflitos.
Então, faço um apelo, tanto aos empresários da
área privada como aos órgãos de governo, para que
recebam esses trabalhadores que estão apresentando as suas reivindicações, a fim de que, mediante o
diálogo, se construa uma saída.
Por fim, Sr. Presidente, deixo também registrado,
nos Anais da Casa, outro documento que recebi, que
fala sobre as greves no País, principalmente das universidades. Das 59 universidades, 56 aderiram à greve; dos 38 institutos federais de educação, 36 também
estão no movimento grevista. Eles têm uma série de
reivindicações que, claro, que eu não sou quem pode
entabular essa negociação, mas fica aqui o apelo
também para que os órgãos de governo sentem e se
construa uma saída negociada que com isso ganham
os professores, ganham os alunos, ganha a sociedade, ganham, enfim, todos os brasileiros.
Era isso e eu peço a V. Exª que considere na íntegra o meu pronunciamento e agradeço a tolerância
de V. Exª que me deu um tempo, já que agora eram
só 10 minutos, V. Exª me deu mais do que 20 minutos.
Agradeço, Senador Pimentel, que preside os trabalhos
nesse momento.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, hoje quero registrar aqui neste plenário a
aprovação das emendas apresentadas ao Projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentária de 2013 nas comissões
do Senado Federal.
É importante ressaltar que o orçamento público
é formado por três Leis:
s / 0LANO 0LURIANUAL n QUE PLANEJA AS AÀµES PARA
os próximos quatro anos;
s A ,EI DE $IRETRIZES /RÀAMENTÖRIAS n ,$/ QUE
estabelece as prioridades e metas para exercício
financeiro do ano seguinte;
s E A ,EI /RÀAMENTÖRIA !NUAL n ,/! QUE VISA
concretizar os objetivos e metas propostos no
Plano Plurianual.
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Os parlamentares têm a prerrogativa legal de
emendar os três projetos de lei orçamentárias de forma a atuar diretamente na promoção e efetivação das
políticas públicas.
Considero, de extrema importância a oportunidade da população participar e decidir ativamente
as políticas públicas, e resgatar a democracia direta
participativa.
Dentro deste contexto defendo o orçamento participativo em todas as esferas: publica federal, estadual
e municipal e, também, nas relações privadas.
Para assegurar a eficácia e a efetividade dos
direitos fundamentais, bem como a participação mais
ativa da população, o agente público deve construir
diretamente com a população agendas de discussão
acerca dos investimentos públicos.
Tais construções deverão se transformar, posteriormente, em propostas orçamentárias.
Nesse sentido tramita aqui no Senado Federal a
PEC 23/2005 de minha autoria. Que legitima a partição popular no orçamento.
Entendo que a ação Legislativa acaba angariando maior legitimidade com a participação popular
na elaboração dos orçamentos, tendo em vista que,
acatando a opinião pública, o legislativo adquire a
confiança popular e maior credibilidade em seus
agentes políticos
Por este motivo muitos dos meus projetos de lei
e de emendas apresentadas ao orçamento são oriundas da participação do cidadão, de idéias construídas
com os movimentos sociais.
O alargamento desses espaços alternativos para
debates, bem como o incentivo das informações fornecidas pelos meios de comunicação em massa são
relevantes para uma mudança de paradigma em relação a participação social na fiscalização dos recursos públicos.
Nesta semana tivemos a oportunidade de apresentar emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do para o ano de 2013.
A LDO, como é comumente denominada, traça
as diretrizes para o orçamento anual e trata de vários
outros temas, como alterações tributárias, gastos com
pessoal, política fiscal e transferências da União.
Apresentei emendas às comissões do Senado
Federal, à bancada gaúcha e individualmente direto à
Comissão Mista de Orçamento.
Quero listar aqui as emendas apresentadas pela
relevância social dos temas sugeridos.
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Vou iniciar pela mais importante delas, que a
previsão de reajuste real para os aposentados e pensionistas.
Esta emenda foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais e na Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, devido à relevância social que
representa, ratificando o compromisso dos membros
do parlamento federal com os nossos idosos.
A proposta objetiva assegurar o aumento real
aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social para os valores acima de 1 (um) salário mínimo
equivalente ao reajuste inflacionário, nos termos do
art 41-A da lei 8.213, acrescido da variação do crescimento da remuneração dos empregados conforme
sistema de contas nacionais divulgado pelo IBGE,
apurado pela aplicação da média do percentual dos
dois anos anteriores.
Outro assunto relevante é a não limitação de
empenho e movimentação financeira, das despesas
decorrentes de iniciativas parlamentares individuais bem como as listadas no anexo de prioridades
e metas.
Aprovei esta emenda em três comissões: CDH,
CAS e CE com o apoio dos demais membros, bem
como outras propostas com o objetivo de aprimorar
o texto da lei e empregar maior eficácia a execução
orçamentária.
Srªs e Srs. Senadores, quero salientar ainda que
o PLDO 2013 encaminhado pelo Governo não contemplou o anexo de metas e prioridades, o mesmo ocorreu
no exercício anterior.
Limitou-se somente a indicar, no art. 4º, que as
metas e prioridades correspondem às ações do PAC e
à superação da extrema pobreza, sem discriminá-las
em programas e ações.
Entendendo que as minorias sociais devem ser
priorizadas nas metas do Governo para o próximo orçamento e por isso propus uma emenda de modo a
acrescentá-las ao texto do referido artigo.
Tendo em vista a relevância de avançarmos nas
temáticas sociais tenho tomado por hábito apresentar
anualmente emendas, que tem por objetivo influenciar
diretamente na vida do cidadão.
Nesse sentido propus como prioridade as seguintes ações:
s !POIO A INICIATIVAS PARA A PROMOÀâO DA IGUALdade racial;
s !POIO A OBRAS PREVENTIVAS E DE DESASTRES
s 0ROTEÀâO E PROMOÀâO DAS COMUNIDADES QUIlombolas e de terreiros;
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s !POIO A INICIATIVAS DE PREVENÀâO Ü VIOLäNCIA
contra as mulheres;
s 0RODUÀâO E DISSEMINAÀâO DE ORGANIZAÀµES
representativas das comunidades quilombolas
e de outras comunidades tradicionais;
s !POIO A CENTROS DE REFERäNCIA EM DIREITOS HUmanos;
s !POIO A SERVIÀOS DE ATENDIMENTO A PESSOAS
com deficiência;
s &OMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL PARA COMUnidades remanescentes de quilombos e outras
comunidades tradicionais;
s #RIAÀâO DE UNIDADES DE FUNCIONAMENTO DO ).33
s &ISCALIZAÀâO PARA ERRADICAÀâO DO TRABALHO INfantil;
s )NSERÀâO DA PESSOA COM DElCIäNCIA NO MERCAdo de trabalho.
Entendendo a relevância das políticas públicas
para atendimento a saúde da população, também
priorizei programas que objetivassem essa finalidade,
como a implantação e implementação de políticas de
atenção integral à saúde da mulher, da pessoa idosa
e da pessoa com deficiência;
Não menos importante é a valorização da cultura,
do esporte e do lazer. Nesse sentido, priorizei:
s )MPLANTAÀâO E MODERNIZAÀâO DE INFRAESTRUTURA
para o esporte educacional;
s !POIO A ESPAÀOS P¢BLICOS DE INCLUSâO DIGITAL
s &OMENTO A DIFUSâO E PESQUISAS SOBRE CULTURA E
patrimônio brasileiro;
s &OMENTO A PROJETOS DA CULTURA AFRO BRASILEIRA
s !ÀâO DE POL¤TICAS CULTURAIS DE INCENTIVO Ü IGUALdade de gênero;
s )MPLANTAÀâO DE ESPAÀOS INTEGRADOS DE ESPORtes, cultura, lazer e serviços públicos;
s 0RESERVAÀâO DO PATRIM¹NIO CULTURAL BRASILEIRO
s &ORTALECIMENTO DE ESPAÀOS DE PONTOS DE CULtura e desenvolvimento e estímulo a redes de
circuitos culturais;
s )MPLANTAÀâO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS DE CULtura afro-brasileira;
s 0ROMOÀâO VALORIZAÀâO E FORTALECIMENTO DAS
culturas populares tradicionais;
s 0ROTEÀâO PROMOÀâO FORTALECIMENTO E VALORIZAção das culturas idígenas;
s 0ROMOÀâO DA CULTURA DA JUVENTUDE
Ao meu ver a educação é a base de toda sociedade, por isso não poderia deixar de apresentar minhas
prioridades nesta área, quais sejam:
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s !POIO A ALFABETIZAÀâO E A EDUCAÀâO DE JOVENS
e adultos;
s -ODERNIZAÀâO DA REDE P¢BLICA NâO FEDERAL DE
educação profissional e tecnológica;
s %LEVAÀâO DA ESCOLARIDADE E QUALIlCAÀâO PROfissional do jovem urbano e rural;
s !POIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÀâO BÖSIca nas comunidades de campo, indígena, tradicionais, remanescentes de quilombos e das
temáticas de cidadania, direitos humanos, meio
ambiente e políticas de inclusão dos alunos com
deficiência.
Outra temática de extrema relevância na sociedade atual é a questão da mobilidade urbana.
Com vistas a facilitar o direito de ir e vir do cidadão, permitindo o acesso facilitado aos mais diversos
locais, destaquei como relevante:
s / APOIO A PROJETOS DE SISTEMA DE CIRCULAÀâO
não motorizados;
s 0ROJETOS DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URbano;
s 0ROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM
restrição de mobilidade e deficiência;
s !POIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TUR¤STICA E
s %STUDOS E PLANOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
e territorial.
Diante da preocupação mundial com a preservação do meio ambiente e da recente mobilização de
mais de cento e vinte países pela sustentabilidade
ambiental, promovida pela Rio+20, entendemos a latente necessidade de priorizar no orçamento 2013 o
desenvolvimento de estudos estratégicos para o biomas brasileiros.
É preciso preservar as nossas riquezas naturais
para a presente é futuras gerações.
Vale ressaltar que das 55 (cinqüenta e cinco)
emendas apresentadas por mim nas comissões do
Senado Federal foram aprovadas: 12 (doze) na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, 8 (oito) na Comissão de Assuntos Sociais,
5 (cinco) na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 2 (duas) na Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo.
Na Comissão Mista de Orçamento apresentamos mais 18 emendas, priorizando, inclusive obras
de relevância para o Estado do Rio Grande do Sul,
foram elas:
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s #ONSTRUÀâO DO TRECHO RODOVIÖRIO "OM *ESUS
divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, na BR 285;
s /BRAS COMPLEMENTARES NO TRECHO RODOVIÖRIO
– entroncamento RS 326 (p/Ivoti) – Ponte Rio
Guaíba – na BR 116;
s #ONSTRUÀâO DE PR£DIOS ANEXOS AO HOSPITAL DAS
Clínicas de Porto Alegre;
Por fim, vale ressaltar que até a Constituição de
1988 o legislativo apenas homologava o orçamento
público elaborado pelo Poder Executivo.
A atual ordem constitucional permite aos deputados e senadores a proposição de alterações no texto da lei, em programas e projetos apresentados pelo
Poder Executivo.
Esta é uma prerrogativa nossa, que devemos
exercê-la em sua plenitude.
Encerrando esta fala, peço ao relator geral, senador Antonio Carlos Valadares para que olhe com
atenção para essas propostas, que não são minhas,
mas dos movimentos sociais que represento.
Especialmente à emenda que propõe ganho real
aos aposentados e pensionistas com benefícios acima do
salário mínimo, pela justiça social que traz em seu bojo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de trazer a esta Tribuna um tema
muito importante, ou seja, a Carta de São José sobre
os direitos dos idosos da América Latina e Caribe, adotada na III Conferência Regional Intergovernamental
sobre Envelhecimento na América Latina e Caribe,
que ocorreu em San José de Costa Rica de 08 a 11
de maio de 2012.
Hoje pela manhã recebi em meu Gabinete representantes do Ministério da Educação, Sr. Paulo Egon
Wiederkehr; do Ministério da Cultura, Sra. Ana Maria
Villalba e a Coordenadora Geral dos Direitos do Idoso,
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, Sra. Neusa Pivatto Muller.
Eles participaram desta Conferência e trouxeram
uma cópia da Carta de São José sobre os direitos dos
Idosos que vou ler a partir de agora, de singular importância e em complemento a esta minha fala.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§ 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, tenho recebido em meu gabinete inúmeros
pedidos relacionados às reivindicações salariais dos
servidores públicos.
São diversas entidades vinculadas a setores dos
poderes Executivo e Judiciário.
É um movimento legítimo e que tem ganhado
maior proporção nos últimos meses, especialmente
pela proximidade de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Os trabalhadores pedem revisão salarial com
intuito de recompor suas perdas e a valorização das
atividades exercidas pelas categorias.
Quero salientar a importância desses profissionais para assegurar o bom desenvolvimento de todas
as esferas administrativas de Governo.
Inúmeras carreiras tem acusado a administração
federal de descaso com as pautas reivindicatórias.
Entidades representativas dos servidores do judiciário federal, da Ciência e Tecnologia, dos auditores
fiscais, dos servidores do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Saúde, da Previdência Social,
dos professores federais, e muitos outros segmentos,
pleiteiam reajuste no orçamento de 2013.
Nesse sentido, faço um apelo ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e à Presidência
da República para que abram as negociações e se
reúnam com as entidades no sentido de chegar a um
consenso diante do impasse.
As greves, que tem sido deflagradas, não são
boas nem para os servidores nem para a população.
A história do sindicalismo brasileiro que trago nas
veias me induz ao consenso, mas quando ele se torna
inviável, defendo incontestavelmente o direito de greve,
uma conquista dos trabalhadores previsto nos artigos
9º e 37 da atual Constituição Cidadã.
Um direito que permite a necessária movimentação e articulação do trabalhador em busca de melhores e dignas condições de trabalho e de remuneração.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, tem passado despercebido pelo Senado
Federal, pelos nossos ouvidos, uma onda grevista que
percorre o nosso país.
Eu digo isso, porque tenho recebido inúmeras
mensagens de cidadãos de todos os estados dando
os seus relatos.
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Professores universitários estão parados há 45
dias. Das 59 universidades, 56 aderiram à greve.
Dos 38 Institutos Federais de Educação, 36 também aderiram ao movimento grevista. Os professores
pedem, entre outras pautas, aumento do piso salarial
para R$ 2.329,35 para 20 horas semanais. Hoje o piso
salarial é de R$ 1.597,92.
Cerca de 300 mil servidores públicos estão em
greve. E, hoje, pelas informações que nos chegaram
mais 200 mil podem aderir.
São 22 categorias do funcionalismo federal que
estão mobilizadas por reajuste salarial para 2013.
Amanhã, servidores da AGU vão discutir se aderem
ou não ao movimento. Já os auditores da Receita pedem reposição salarial de 30,18%.
Na semana passada, mais de dois mil servidores
federais fizeram manifestação aqui em Brasília, em
frente ao Planejamento.
Eles querem aumentos salariais condizentes com
suas funções e a retomada imediata das negociações.
Um exemplo, senhoras e senhores, que eu gostaria de
dar: os auditores do Ministério do Trabalho também estão
reivindicando melhores condições de trabalho e fazendo
uma campanha de combate aos acidentes de trabalho.
Há, hoje, um auditor para cada três mil empresas.
Eles denunciam que o Brasil não cumpre a Convenção
81 da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
que determina que as empresas sejam fiscalizadas
por falta de profissionais.
Eles informam que são 700 mil vítimas por ano,
mais de 2.700 mortes anualmente, 80 acidentes por
hora e sete mortes por dia
Sr. Presidente, ninguém faz greve porque quer.
Eu falo isso por experiência própria. Fui presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas presidente da
Central Estadual dos Trabalhadores do Rio Grande do
Sul, e primeiro secretário da CUT Nacional.
A greve é o último estágio de uma negociação.
E, diga-se de passagem, a greve é legítima.
O artigo nove da Constituição brasileira diz que:
“É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e
sobre os interesses que devam por meio dele defender”.
No meu entendimento, as greves que estão acontecendo hoje em nosso país são legítimas aumento
salarial, melhores condições de trabalho, valorização
dos servidores, dos trabalhadores.
Ademais, senhoras e senhores senadores, há
uma questão que esta casa precisa encaminhar.
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O PLS nº 83 de 2007, que regulamenta o direito
de greve, de nossa autoria, já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais.
Atualmente, a proposta está na Comissão de
Constituição e Justiça, aguardado indicação de Relator.
Era o que tinha a dizer.
O SR PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Os requerimentos de V. Exª serão acolhidos,
nos termos regimentais.
Antes de iniciar a Ordem do Dia, vamos dar a palavra ao Senador Cyro Miranda. E, logo após a Ordem
do Dia, ao Senador Demóstenes Torres.
Com a palavra o Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. Presidente José Pimentel, Srªs e Srs.
Senadores, TV Senado, Rádio Senado, o Governo da
Presidente Dilma tem vindo a público anunciar seguidas medidas de incentivo ao consumo.
Tanto o Ministro Mantega quanto o Presidente do
Banco Central, Alexandre Tombini, também têm vindo
com frequência ao Senado para prestar esclarecimentos sobre as medidas econômicas do Governo, como
as mudanças na Caderneta de Poupança e estimulo
ao consumo.
A tranquilidade e a forma didática de o Ministro
Mantega e o Presidente Tombini fazerem as exposições são dignas de nota, porque, de fato, eles têm se
mostrado muito dispostos a dar todas as explicações
necessárias e a responder todos os questionamentos.
Observem, Srªs e Srs. Senadores: a arrecadação
vinha batendo recorde mês após mês, mas maio registra um decréscimo de mais de 16% em relação a abril.
Ora, com a queda da arrecadação registrada em
maio, a inflação dando sinais de alta e as famílias se
endividando, o estímulo ao consumo pode ser uma
perigosa faca de dois gumes.
Parece que, no lugar de promover uma reengenharia da economia brasileira, com desoneração da
classe média, simplificação da cesta tributária e ampla renegociação da dívida dos Estados, a opção do
Governo é continuar numa política do incentiva aqui,
corta dali, e por aí vai.
O fato é que hoje o Brasil já tem um nível de endividamento da ordem de 50% do PIB, ou seja, algo em
torno de R$2 trilhões. O nível de inadimplência chega
a 8% desse valor, ou seja, R$160 bilhões. Em relação
às dívidas com o cartão de crédito, a inadimplência
chega a 50%; e com os cheques especiais, a 17%.
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Ora, Sr. Presidente, é verdade que o Governo
da Presidente Dilma tem feito esforços para baixar o
valor da Taxa Selic, mas nem mesmo esses esforços
se revelam eficazes na prática, porque o spread bancário faz os juros permanecerem altos para o consumidor final. Com o estímulo ao consumo, esse quadro
pode ser muito temerário no médio e longo prazo e
levar o Brasil a ficar encurralado, com demanda baixa
e inflação alta.
Não precisa ser economista para acender o sinal de alerta, quando se verifica o aumento de 20,5%
da inadimplência no primeiro trimestre de 2012. Isso
quer dizer que as famílias, ao atenderem aos apelos
de facilidades de consumo, estão assumindo prestações e encargos além da capacidade de pagamento.
O Governo deveria colocar as barbas de molho,
mas prefere combater a inadimplência incentivando
ainda mais a concessão de crédito. Isso é um perigo,
porque os dados mostram que 75% da inadimplência
é resultado do consumismo. A facilidade de acesso ao
crédito tende a levar ao consumo irresponsável, que
como consequência tem o desequilíbrio do orçamento
familiar. Por isso, cabe perguntar se o estímulo irrestrito
ao consumo é de fato o melhor caminho para evitar o
desaquecimento da economia. É claro que não!
Se as famílias forem perdendo o controle sobre os
orçamentos domésticos à medida que cedem aos apelos de consumo, teremos um quadro muito ruim para a
economia, com uma falta de demanda e impacto sobre
as taxas de crescimento do PIB. Este, aliás, deve ficar
muito abaixo das expectativas da equipe econômica
e bater, quando muito, nos mesmos 2,5% deste ano.
Sr. Presidente, o Ministro Mantega, quando veio,
em março, na Comissão de Assuntos Econômicos, afirmou e disse: “Cobrem de mim esse índice, se cairmos
de 4,5%”. E hoje ele já aceita que esse número será
em torno de 2,5%.
O fato inquietante é que a inadimplência no setor
do varejo, ao bater os 20%, mostra-se bem superior à
média de 16% de todos os setores da economia. Só
no mês de março, subiu 4,8%, com as maiores altas
registradas nas regiões Sul e Sudeste, com 8,4% e
10,9%, respectivamente.
Preocupante!
Isso é sintomático, porque essas regiões concentram os principais mercados de consumo do País
e exercem o papel de fiel da balança para a economia.
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Embora, em outras regiões, a inadimplência tenha caído, o aumento no Sul e Sudeste deve servir
como sinal de alerta.
Além desse aumento, é importante registrar que
as dívidas não bancárias, com cartão de crédito, em
financeiras e lojas em geral, bem como em prestadoras de serviços, subiram quase 9% de abril para
março. As dívidas com bancos cresceram também na
ordem de 4,3%.
Mas não é só isso, Sr. Presidente, o número de
empresas que não honraram suas dívidas aumentou
18,8%, em março, em comparação com o ano passado.
É a maior alta já registrada no mês em dois anos,
de acordo com a Serasa Experian e indica que, de
janeiro a março, a elevação do endividamento das
empresas foi de 21,1%. Acrescente-se que houve aumento de 11% no valor médio dos títulos protestados
e de 9% no de cheques sem fundo.
Não é por acaso, também, que a Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
alertou para os riscos de a inflação sair fora da meta
no Brasil e ficar em 4,9%, em 2012 e 5,3% em 2013.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, esse panorama requer ações que transcendam a pontualidade e
o imediatismo.
Se a inadimplência continuar a crescer nesse ritmo, teremos um quadro de retração econômica e poderemos ver todo o esforço construído desde o Plano
Real cair por terra abaixo.
Do nosso ponto de vista, o estímulo deveria ser
direcionado aos investimentos e à formação da poupança interna. Passamos da hora, também, de rever
o complexo sistema tributário, que onera as empresas
e diminui as margens de lucros.
Empreender no Brasil continua a ser uma aventura, porque o Governo se coloca como um sócio impiedoso que só faz retiradas a cada mês, mas pouco
contribui para tornar o negócio competitivo. É um sócio perverso; é um sócio apenas sobre o faturamento.
No que tange à infraestrutura, nem se fala, porque continua a ser mais barato trazer produtos do
exterior para o Brasil, do que levar a produção até os
nossos portos.
Vejo, portanto, o quadro atual da economia com
muita preocupação, sobretudo porque, no Governo da
Presidente Dilma, não agem dentro de um plano. Esse
ajusta dali, remenda daqui pode desequilibrar o País,
no médio e no longo prazos.
O ideal, neste momento em que se pretende
estimular o consumo, seria o Governo desonerar a
classe média, principal motor de qualquer país. Seria
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significativo só o que a classe média poderia colocar
no mercado consumidor, a cada ano, se pudesse descontar uma parcela maior dos gastos com educação,
por exemplo. Da mesma forma, a pequena e a média
empresas teriam horizontes mais promissores, se pudessem contar com uma carga tributária ainda menor.
Da forma como a equação está montada, podemos ver um desastre, porque a inflação corrói o poder
de compra das famílias, e estas acabam por não honrar
os compromissos resultantes do apelo ao consumo.
Esse seria um quadro extremamente indesejável para
o Brasil. Deve servir de alerta. Não vamos jogar na lata
de lixo o maior legado que este País já recebeu das
mãos de Fernando Henrique Cardoso: o Plano Real,
a estabilização da moeda.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, o Sr.
José Pimentel deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Cyro Miranda.
Como vemos, e pela informação da Secretaria-Geral e também do painel, não há número para deliberar; consequentemente, vamos abrir e vamos encerrar
a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Estão abertos os trabalhos para a

ORDEM DO DIA
Não havendo número, estamos também encerrando 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 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
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de 1973 (proveniente da Medida Provisória
nº 561, de 2012).
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 10, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória
nº 562, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 10, de 2012, que dispõe sobre o
apoio técnico ou financeiro da União no âmbito
do Plano de Ações Articuladas; altera a Lei nº
11.947, de 16 de junho de 2009, para incluir
os polos presenciais do sistema Universidade
Aberta do Brasil na assistência financeira do
Programa Dinheiro Direto na Escola; altera a
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para
contemplar com recursos do FUNDEB as instituições comunitárias que atuam na educação
do campo; altera a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, para dispor sobre a assistência
financeira da União no âmbito do Programa
de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos; altera
a Lei nº 8.405, de 9 de janeiro de 1992; e dá
outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 562, de 2012).
Parecer sob nº 5, de 2012, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Padre João (PT/MG) e Relator Revisor: Senador José Pimentel (PT/CE),
favorável à Medida Provisória, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2012.
3
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 278, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 606, de 2012 – art. 336, II)
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 (estabelece no mínimo
um Conselho Tutelar em cada Município e em
cada Região Administrativa do DF).
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A matéria depende de pareceres das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Constituição, Justiça e Cidadania.
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:
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, habili-
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tação 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
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).
10
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).
11
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).
12
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).
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13
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).
14
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).
15
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.
16
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).
17
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
526, de 2012, do Senador Valdir Raupp, soli-
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citando 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.
18
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).
19
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).
20
REQUERIMENTO Nº 576, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
576, de 2012, do Senador Ciro Nogueira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(proibição da venda de produtos de tabaco em
determinados locais).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 415, de
29 de junho de 2012, da Ministra de Estado do Meio
Ambiente, em resposta ao Requerimento nº 1.443,
de 2011, de informações, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
O Requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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PARECER Nº 812, DE 2012
Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Substitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2004
(nº 5.300/2005, naquela Casa), do Senador
Romeu Tuma, que dá a denominação de
Aeroporto de Bauru – Comandante João
Ribeiro de Barros ao Aeroporto de Bauru,
no Estado de São Paulo.
Relatora: Senadora Ana Rita
I – Relatório
Submete-se à apreciação da Comissão de Educação o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado (SCD) nº 181, de 2004, de
autoria do Senador Romeu Tuma, que propõe denominar “Aeroporto Internacional de Bauru – Comandante João Ribeiro de Barros” o aeroporto da cidade de
Bauru, no Estado de São Paulo.
Em sua justificação, o autor da proposição original descreve a trajetória do homenageado; que foi o
comandante da primeira aeronave a cruzar o Oceano
Atlântico sem apoio logístico de embarcações, façanha que antecedeu em vinte e três dias o primeiro voo
entre a Europa e a América realizado pelo aviador
Charles Lindbergh.
Nascido em Jaú, em 1900, João Ribeiro de Barros iniciou curso de Direito em São Paulo, mudando-se em seguida para os Estados Unidos em busca de
conhecimentos aeronáuticos. Posteriormente, estudou na Escola de Aviação de Campinas e fez curso
de acrobacia aérea na Alemanha. Em 1926, adquiriu o hidroavião Jahu e, com seus próprios recursos,
partiu da Itália para o Brasil, chegando a Fernando
de Noronha em 28 de abril de 1927, após pousos
forçados em Alicante e Gibraltar, e escala em Cabo
Verde. Aclamado no Brasil logo após a viagem, foi
depois perseguido pelo governo Vargas, tendo seu
avião confiscado, o que o impediu de realizar novas
aventuras. Em 1932, participou da Revolução Constitucionalista, retornando a Jaú, onde morou até o seu
falecimento, ocorrido em 1947.
O Comandante João Ribeiro de Barros recebeu
inúmeras condecorações, dentre as quais se destacam
as concedidas pelos governos de Portugal, França,
Bélgica, Itália e Alemanha, além de troféu concedido
pela Liga Internacional de Aviadores, sediada em Paris.
Após tramitar no Senado Federal, a proposição
foi encaminhada à Câmara dos Deputados, onde foi
aprovada nas Comissões de Viação e Transportes;
de Educação e Cultura; e de Constituição e Justiça
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e de Cidadania, na forma do substitutivo que ora se
examina.
Em relação ao projeto original (PLS nº 181, de
2004), as alterações promovidas pelo substitutivo da
Câmara propõem que a denominação do aeroporto
passe a incluir a expressão “internacional” após o termo aeroporto e que o nome do homenageado seja
justaposto ao da localidade onde se situa a instalação.
Em nova apreciação pelo Senado Federal, a proposição foi distribuída a esta Comissão em decisão exclusiva e terminativa. O relator designado, Senador Eduardo
Suplicy, apresentou minuta de relatório que não chegou
a ser apreciada pela Comissão. Com a redistribuição do
projeto, achamos por bem adotar a minuta de relatório
por ele apresentada, uma vez que compartilhamos o
mesmo entendimento a respeito da matéria.
II – Análise
O SCD nº 181, de 2004, trata de uma homenagem cívica, matéria cuja apreciação, nos termos do
art. 102, II, do Regimento Interno do Senado Federal
(RISF), compete à CE.
Cabe apontar que a alteração efetuada pela Câmara dos Deputados no projeto original acrescenta a
denominação “internacional” ao nome do aeroporto.
Ocorre que, conforme diligência realizada, na
forma do Regimento Interno do Senado Federal, apurou-se que compete à Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC) estabelecer, de acordo com a legislação vigente, a categoria de aeroporto internacional.
Isso posto, há que se concluir que a inclusão da palavra “internacional” na denominação do aeroporto
não acarretaria efeito prático algum, sendo potencial causa de confusão acerca da exata categoria
do aeroporto.
Fora isso, a proposição em exame apresenta os
atributos de boa técnica legislativa e mérito que justificaram sua aprovação nesta Casa e na Câmara dos
Deputados, nada havendo a obstar quanto à conversão
em Lei do PLS nº 181, de 2004, conforme fora originalmente remetido à Casa revisora.
III – Voto
Ante o exposto, o voto é pela rejeição do SCD
de 2004, com a aprovação do PLS nº 181, de 2004,
como fora originalmente remetido à revisão da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 26 de junho de 2012.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS TERMOS DO
ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
RELATÓRIO
Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
I – Relatório
Submete-se à apreciação da Comissão de Educação o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 181, de 2004, de
autoria do Senador Romeu Tuma, que propõe denominar “Aeroporto Internacional de Bauru – Comandante João Ribeiro de Barros” o aeroporto da cidade de
Bauru, no Estado de São Paulo.
Em sua justificação, o autor da proposição original descreve a trajetória do homenageado, que foi o
comandante da primeira aeronave a cruzar o Oceano
Atlântico sem apoio logístico de embarcações, façanha que antecedeu em vinte e três dias o primeiro voo
entre a Europa e a América realizado pelo aviador
Charles Lindbergh.
Nascido em Jaú, em 1900, João Ribeiro de Barros iniciou curso de Direito em São Paulo, mudando-se em seguida para os Estados Unidos em busca de
conhecimentos aeronáuticos.
Posteriormente, estudou na Escola de Aviação
de Campinas e fez curso de acrobacia aérea na Alemanha. Em 1926, adquiriu o hidroavião Jahú e, com
seus próprios recursos, partiu da Itália para o Brasil,
chegando a Fernando de Noronha em 28 de abril de
1927, após pousos forçados em Alicante e Gibraltar, e
escala em Cabo Verde. Aclamado no Brasil logo após
a viagem, foi depois perseguido pelo governo Vargas,
tendo seu avião confiscado, o que o impediu de realizar
novas aventuras. Em 1932, participou da Revolução
Constitucionalista, retornando a Jaú, onde morou até
o seu falecimento, ocorrido em 1947.
O Comandante João Ribeiro de Barros recebeu
inúmeras condecorações, dentre as quais se destacam
as concedidas pelos governos de Portugal, França,
Bélgica, Itália e Alemanha, além de troféu concedido
pela Liga Internacional de Aviadores, sediada em Paris.
Após tramitar no Senado Federal, a proposição
foi encaminhada à Câmara dos Deputados, onde foi
aprovada nas Comissões de Viação e Transportes; de
Educação e Cultura; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania, na forma do substitutivo que ora se examina.
Em relação ao projeto original (PLS nº 181, de
2004), o substitutivo da Câmara propõe que a denominação do aeroporto passe a incluir a expressão “internacional” após o termo aeroporto, e que o nome do
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homenageado seja justaposto ao da localidade onde
se situa a instalação.
II – Análise
As alterações efetuadas pela Câmara dos Deputados no projeto original visam a: identificar corretamente
a categoria a que pertence o aeroporto em questão; e
preservar a designação ora em vigor. A preservação
da designação tem por objetivo evitar transtornos para
a comunidade em geral e ônus para a administração
pública, inevitável quando da substituição total da denominação e a consequente alteração de documentos
e revisão de mapas.
No mais, a proposição em exame apresenta os
mesmos atributos de constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e mérito que justificaram sua aprovação nesta Casa e na Câmara dos Deputados, nada
havendo a obstar quanto a sua conversão em lei.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela Aprovação do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado nº 181, de 2004.
Sala da Comissão, – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
RELATÓRIO
Relatora: Senadora Ana Rita
I – Relatório
Submete-se à apreciação da Comissão de Educação o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado (SCD) nº 181, de 2004, de
autoria do Senador Romeu Tuma, que propõe denominar “Aeroporto Internacional de Bauru – Comandante João Ribeiro de Barros” o aeroporto da cidade de
Bauru, no Estado de São Paulo.
Em sua justificação, o autor da proposição original descreve a trajetória do homenageado, que foi o
comandante da primeira aeronave a cruzar o Oceano
Atlântico sem apoio logístico de embarcações, façanha que antecedeu em vinte e três dias o primeiro voo
entre a Europa e a América realizado pelo aviador
Charles Lindbergh.
Nascido em Jaú, em 1900, João Ribeiro de Barros
iniciou curso de Direito em São Paulo, mudando-se em
seguida para os Estados Unidos em busca de conhecimentos aeronáuticos. Posteriormente, estudou na Escola de Aviação de Campinas e fez curso de acrobacia
aérea na Alemanha. Em 1926, adquiriu o hidroavião
Jahu e, com seus próprios recursos, partiu da Itália
para o Brasil, chegando a Fernando de Noronha em
28 de abril de 1927, após pousos forçados em Alicante e Gibraltar, e escala em Cabo Verde. Aclamado no
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Brasil logo após a viagem, foi depois perseguido pelo
governo Vargas, tendo seu avião confiscado, o que o
impediu de realizar novas aventuras. Em 1932, participou da Revolução Constitucionalista, retornando a Jaú,
onde morou até o seu falecimento, ocorrido em 1947.
O Comandante João Ribeiro de Barros recebeu
inúmeras condecorações, dentre as quais se destacam
as concedidas pelos governos de Portugal, França,
Bélgica, Itália e Alemanha, além de troféu concedido
pela Liga Internacional de Aviadores, sediada em Paris.
Após tramitar no Senado Federal, a proposição
foi encaminhada à Câmara dos Deputados, onde foi
aprovada nas Comissões de Viação e Transportes; de
Educação e Cultura; e de Constituição e Justiça e de
Cidadania, na forma do substitutivo que ora se examina.
Em relação ao projeto original (PLS nº 181, de
2004), as alterações promovidas pelo substitutivo da
Câmara propõem que a denominação do aeroporto
passe a incluir a expressão “internacional” após o termo aeroporto e que o nome do homenageado seja
justaposto ao da localidade onde se situa a instalação.
Em nova apreciação pelo Senado Federal, a proposição foi distribuída a esta Comissão em decisão
exclusiva e terminativa. O relator designado, Senador
Eduardo Suplicy, apresentou minuta de relatório que
não chegou a ser apreciada pela Comissão. Com a
redistribuição do projeto, achamos por bem adotar a
minuta de relatório por ele apresentada, uma vez que
compartilhamos o mesmo entendimento a respeito
da matéria.
II – Análise
O SCD nº 181, de 2004, trata de uma homenagem cívica, matéria cuja apreciação, nos termos do
art. 102, II, do Regimento Interno do Senado Federal
(RISF), compete à CE.
As alterações efetuadas pela Câmara dos Deputados no projeto original visam a identificar corretamente
a categoria a que pertence o aeroporto em questão e
a preservar a designação ora em vigor. A preservação
da designação tem por objetivo evitar transtornos para
a comunidade em geral e ônus para a administração
pública, inevitável quando da substituição total da denominação e a consequente alteração de documentos
e revisão de mapas.
Contudo, cabe reparo de redação à ementa da
matéria, de forma que nessa seja incluído o termo “internacional”, conforme a alteração efetuada na Câmara
dos Deputados.
No mais, a proposição em exame apresenta os
mesmos atributos de constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e mérito que justificaram sua apro-
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vação nesta Casa e na Câmara dos Deputados, nada
havendo a obstar quanto a sua conversão em lei.
III – Voto
Ante o exposto, voto pela Aprovação do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei
do Senado nº 181, de 2004, com a seguinte emenda
de redação:
EMENDA Nº – CE (REDAÇÃO)
Altere-se a ementa do Substitutivo da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 181,
de 2004, que passará a ter a seguinte redação:
“Dá a denominação de “Aeroporto Internacional de Bauru – Comandante João Ribeiro de
Barros” ao Aeroporto de Bauru, no Estado de
São Paulo.”
Sala da Comissão,

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 812, de 2012, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte concluindo
contrariamente ao Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2004.
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que a matéria
continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência comunica que foi publicado, no Diário
do Senado Federal de 28 de junho do corrente, o Parecer nº 7, de 2012-CN, da Comissão Mista destinada
a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 567, de
2012, concluindo favoravelmente à Medida Provisória
quanto aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e, quanto ao mérito, pela apresentação
de projeto de lei de conversão, que recebeu o nº 17,
de 2012 e foi encaminhado à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência comunica que foi publicado, no Diário
do Senado Federal de 28 de junho do corrente, o Parecer nº 8, de 2012-CN, da Comissão Mista destinada
a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 570, de
2012, concluindo favoravelmente à Medida Provisória
quanto aos pressupostos constitucionais de relevância
e urgência e, quanto ao mérito, pela apresentação de
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projeto de lei de conversão, que recebeu o nº 16, de
2012, e foi encaminhado à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Neste momento, passamos a palavra, como orador
inscrito, ao Senador Demóstenes Torres, que disporá
do tempo necessário para o seu pronunciamento.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (S/Partido – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, virei
à tribuna, até a próxima quarta-feira, todos os dias, para
provar a minha inocência das acusações que me foram
feitas e o farei com o plenário repleto ou com o plenário
vazio. Assim o faço, porque, na próxima quarta-feira,
disporei de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Ou
melhor dizendo, na quarta-feira da semana vindoura.
Então, terei pouquíssimo tempo para me justificar. E,
em decorrência disso também, não concederei apartes, para que eu possa apresentar a minha versão – a
versão dos demais já foi totalmente apresentada.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
há quatro meses, vivo um calvário sem trégua. São 125
dias de demolição sem sossego, sem paz. No âmbito
jurídico, sequer fui acusado, mas, no tribunal das manchetes, já fui denunciado, julgado e condenado. Estou
em pleno cumprimento da pena mais cruel que pode
ser imposta a um homem direito. É a punição de se
saber íntegro e de se deparar esmagado pela infâmia
ao extremo e não ter nem como reagir. Não me pesa a
consciência. Ela continua limpa. O que pesa é carregar,
pelo isolamento dos corredores, os grilhões impostos
pelos holofotes. Na mídia, aparece contra mim um incrível repertório de ofensas, em uma quantidade inédita de aleivosias assacadas à moral de uma pessoa.
A campanha é recorde em seu tamanho e incalculável
em seu volume. É difícil mensurar e impossível descrever a dor que esses ataques provocam em mim e o
estrago no meu prestígio, na minha honradez.
A tática dos detratores é implodir vagarosamente
o edifício da probidade erguido ao longo de décadas
de trabalho, esforço e dedicação. Tem sido uma destruição tijolo a tijolo, no ardil de vazar em pílulas, para
ter continuamente assunto que aniquile a minha imagem. Quando os temas se exaurem, requentam tudo;
o mais do mesmo vira novidade como se tivesse acabado de sair do forno.
Nenhum cidadão merece tal castigo, até porque
o desgaste ultrapassa a pessoa do massacrado e se
estende à família, e não há situação mais angustiante
do que olhar nos olhos dos filhos e, em vez do brilho
habitual, ver nesse olhar a pergunta: “Quando essa
atribulação vai acabar?”
A resposta que tenho para meus filhos é a mesma
que divido com as Srªs Senadoras e os Srs. Senado-
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res: o tormento parece sem fim. A aflição se descobre
interminável, porque atinge o cristal da reputação, e
mesmo a cola da obediência aos princípios imutáveis
não dá liga para emendá-la. Minha saga, a cada fim
de noite maldormida, é buscar em jornais, revistas,
blogs e TVs os cacos de minha biografia. É uma procura estilo moto-contínuo, que se renova em questão
de segundos, no Twitter, no Facebook, nos portais, em
rádios. Enfim, onde couber um adjetivo pejorativo, ali
estará meu nome associado a alguma ignomínia. Na
manhã seguinte, aliás, no instante seguinte, recomeça
tudo outra vez. Nada fiz para merecer a desconstrução
da minha honra. Apenas, como admiti em pronunciamento aqui na tribuna no dia 6 de março passado, fui
amigo de Carlinhos Cachoeira e conversava frequentemente por telefone, mas nunca tive negócios legais
ou ilegais com ele.
O que disse naquele discurso repito agora, porque se trata da verdade. E aproveito para rebater os
pontos da representação movimentada contra mim
no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, onde já
apresentei defesa falada e escrita.
Não, eu não tenho nem sociedade nem nada a
ver com os delitos investigados pelas operações Vegas e Monte Carlo. Faço questão de repetir não apenas por ser a realidade, mas porque também foi o que
concluíram os policiais, os juízes e os procuradores da
República atuantes no caso, conforme se lê em seguidos relatos no inquérito.
Não, eu não coloquei meu mandato a serviço de
Cachoeira, mas tão somente à disposição das forças
produtivas do meu Estado e do Brasil. Os setores da
economia que me procuraram foram atendidos, na
medida da presteza que determinados ocupantes de
órgãos públicos reservavam para integrantes da oposição. Nunca pedi nada de ilegal a nenhum deles nem
a ninguém. Simplesmente atuei apenas em nome do
desenvolvimento do meu Estado, o que inclui apoiar as
reivindicações de suas empresas, de suas entidades
e de seus Municípios.
Não, eu não percebi nem recebi vantagem indevida nem algo em troca de minhas ações no Senado,
como os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras são
testemunhas. Nunca procurei qualquer Senador ou
Senadora para a legalização de jogos. V. Exªs são as
maiores provas de que nossas conversas sempre foram republicanas, às claras, transparentes.
Não, eu não tive servidores fantasmas, pois sempre agi de acordo com as regras estabelecidas na Casa
e fiz em relação aos assessores todas as adaptações
necessárias ao cumprimento das inovações criadas.
Não, eu não pedi que pagasse o frete de aeronave conforme consta na representação e alerto para
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a montagem descoberta no aludido trecho. A fraude
grosseira revela o perigo de se julgar alguém com
fundamento em gravações que, além de ilegais, não
foram periciadas. Por encomenda do meu advogado,
houve um pequeno serviço de um perito, e, apesar do
brevíssimo tempo disponível, ele encontrou disparidade entre o que está gravado e o que está transcrito.
Deveria ser feito idêntico procedimento em todas as
escutas. É essencial para a defesa de qualquer investigado uma perícia sem açodamento na totalidade dos
áudios e no inteiro teor das transcrições. Como todo
político que disputou cargo majoritário sabe, é muito
difícil obter mandato de Senador e muito fácil acusar
com base em provas ilegais e não periciadas.
Asseguro que, em nenhum momento, faltei com a
verdade no meu pronunciamento, elaborado de acordo
com as ações à época conhecidas pelo País inteiro.
A ele, seguiu-se o vazamento dos mínimos detalhes
do inquérito nas páginas concernentes a mim, como
se toda hora eu cometesse um delito com o desígnio
exclusivo de gerar posts e matérias. Houve período de
50 tweets por segundo me difamando, caluniando-me,
injuriando-me, e de 50 ofensas por segundo, contada
apenas uma das redes sociais. Não há honra que resista a tão grande turbilhão! Havia site que, a cada expediente, anunciava cinco reportagens diferentes sobre
o caso. Nos jornais, era primeira página todo dia. Nas
revistas, era capa toda semana. Assim, de vazamento
em vazamento, de grão em grão, foi moída a história
de uma vida honrada.
A própria Procuradoria-Geral da República está
investigando a autoria do abastecimento com material
fruto de investigação ilícita. São papéis que deveriam
estar sob sigilo, anotados por tiras hermeneutas com
base em gravações não periciadas, mas montadas,
editadas, aproveitadas como quis a força denunciante.
Minha súplica pela realização de perícia é não
apenas para mostrar a ilegalidade na colheita da prova,
mas, principalmente, para compreender, contextualizar,
transcrever corretamente os diálogos gravados. Só assim é possível afastar as maldosas fraudes realizadas
pela Polícia. Já temos exemplos de áudios editados e
cortados, conversas suprimidas e emendadas, trechos
transcritos de forma errada com a intenção clara e desesperada de tentar, a todo custo, realizar acusações
contra um Senador da República.
A estratégia do vazamento em pílulas surtiu um
efeito devastador. Até quem confiava muito em mim
ficou cético, porque não era possível que tanta gente
estivesse inventando tanta coisa apenas para me incriminar. Não se inventou a gravação, mas o método.
Foi ele que, de pouco em pouco, de vazamento em
vazamento, arruinou a minha conduta. A eficiência do

Terça-feira 3

349

29851

estratagema de divulgação incessante, em pílulas,
trucida qualquer moral, por mais que a vítima o tenha.
Cheguei a cair, fui ao fundo do poço, mas, graças
a Deus, eu voltei, eu me reergui, levantei a cabeça, venci a maior das guerras, aquela travada no meu próprio
inconsciente. Estou aqui de consciência tranquila, de
peito aberto, lutando pela minha biografia, batalhando
pelo meu mandato.
A todos, reafirmo a minha inocência. Se persiste
dúvida, foi gestada não no conteúdo, repito, mas na
forma. Cada linha do inquérito virou milhares de textos.
Cada palavra pronunciada nas gravações se transmutou
em sentença condenatória, inclusive às pessoas mencionadas por terceiros. Fui citado irresponsavelmente,
segundo a própria Polícia Federal, em 315 conversas
dos outros, sem a minha participação, com eles claramente usando o meu nome. Ninguém, nem a própria
Polícia Federal ou o Ministério Público, fez diligências
para saber se tiveram consequências os temas tratados
nas interceptações telefônicas. Pelo menos as relativas
a mim, em que eu dizia tomar determinadas atitudes,
não houve qualquer resultado. Só que, na enxurrada
de gravações noticiadas, não interessa o acontecido,
o que vale é a versão.
É inaceitável se considerar normal a atrofia de
conquistas da cidadania e zombar do Supremo Tribunal
Federal, como fizeram alguns setores. O fim almejado
é manipular a opinião massificada para ficar incontornável a degola do parlamentar. Com esse propósito,
desde 2008, estão no meu encalço quatro delegados
e dez agentes da Polícia Federal. E tudo o que conseguiram, em 250 mil horas de gravação, foram frases
soltas, editadas e montadas.
O conjunto probatório resultante é fraquíssimo,
mas a dor provocada pelo escândalo é quase insuportável. Meu coração não tem espaço mais para a
mágoa, bem como não possuo mais lágrimas a verter.
Uma das feridas mais profundas causadas pelo vazamento sistemático foi o isolamento. Compreendo as
razões de alguns me evitarem, pois a sanha punitiva
crava suas garras até sobre quem estende a mão para
me cumprimentar.
Os holofotes transformam em comparsa o colega
educado que apenas chega a mim com urbanidade. O
vazamento em gotas sobre minha fronte me legou a
chaga contagiosa do apodrecido pela exposição, não
pelos fatos.
Tudo que eu falava ao telefone, geralmente concordando para encurtar a ligação e me livrar logo do
interlocutor insistente, é tido como conversa que pode
me custar o mandato, ainda que nada tenha se realizado. Nada. Em virtude desses diálogos, divulgados a
conta-gotas num bem-sucedido ardil para minar a resis-
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tência dos que acreditam em mim, fui delineado como
o vilão que tanto combati. O que impulsiona contra mim
não é o teor das gravações, a maioria desconhecida
até dos advogados. O que coloca a população contra
o homem público são três providências tomadas pela
Polícia e o Ministério Público federais antes da divulgação: a edição, a montagem e a interpretação dos
diálogos. Vou tratar disso em outro pronunciamento,
mas adianto que aí se localiza a raiz das agressões.
Se fosse pouco me impelir tamanho sofrimento, agora se tenta contra o mandato confiado a mim
pelo povo de Goiás. Diante da evidente ilegalidade
das provas, apela-se para o chavão de que o Judiciário vai cuidar do julgamento jurídico, e o Legislativo
se encarregará do julgamento político. Como se algo
que a Justiça haverá de anular fosse aceito por esta
Casa com a única explicação de se atender à sanha
de quem quer a derrocada de um de seus integrantes.
O precedente seria perigoso, pois este Poder se encarregaria de sacrificar às pressas um Senador apenas
porque, melhor analisado, o conjunto probatório que
supostamente o incrimina não tem o menor valor probante. Deveria ser exatamente o contrário.
Todos os indícios constantes nas reportagens e
inseridos nos documentos do Conselho de Ética e da
Comissão de Constituição e Justiça foram extraídos
das operações Vegas e Monte Carlo. Segundo se divulgou, foram 250 mil horas de gravações telefônicas.
Ninguém conseguiu ouvir todas essas 250 mil horas
de gravações. A própria Polícia Federal degravou somente 0,001%; repetindo, a polícia degravou apenas
zero vírgula zero zero um por cento e ainda assim
encheu dezenas de volumes. No total já conhecido,
estimam-se em 150 minutos transcritos. Como no
meio dessa barafunda não há informações precisas,
unicamente palpites, algumas fontes falam em 30 mil
horas de escuta e não em 250 mil. Mesmo sendo 30
mil, as inúmeras reportagens de rádio, jornal, revista,
televisão e Internet foram produzidas com base em
60 vezes menos de meio por cento do que a polícia
gravou. Sessenta vezes menos de meio por cento em
30 mil horas, ou zero vírgula zero, zero um por cento
em 250 mil horas. E por que isso? Porque a Polícia
Federal selecionou para divulgação apenas os trechos
que interessavam às denúncias, as partes que supostamente me incriminariam. Se nas demais 249 mil e
997 horas e meia de conversas gravadas os diálogos
contiverem tese de defesa dos investigados, a polícia
não gastaria tanto tempo e estrutura propagando algo
que levasse a inocentar quem ela ficou quatro anos
tentando pintar como culpado.
Das 250 mil horas de gravações, o relatório que
embasa o pedido da cassação do meu mandato apro-
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veita menos de três minutos de diálogo. Ou seja, de 15
milhões de minutos gravados, foram necessários cinco
milhões de vezes menos tempo para fundamentar a
perda do mandato de um Senador. Cento e oitenta segundos em meio a 15 milhões de minutos ao telefone.
A ser correta a conta do delegado, de 416 conversas
minhas com Cachoeira, 1% foi tachado de relevante.
Nos cinco itens da representação, o considerado mais
grave é também o mais falado, de acordo com o qual
eu teria colocado o meu mandato a serviço de Cachoeira. Dentro dessa alegação, a parte mais lembrada é
a do “te pega”. Dentro de 250 mil horas de gravação,
pode ser cassado um mandato de mais dois milhões
de votos por causa de seis letras, três sílabas, duas
palavras e uma interpretação. Se o texto, mesmo pequeno, tivesse significado prejuízo para o Erário ou um
ilícito qualquer se poderia atribuir algum valor. Não é
o caso. O “te pega” é parte do contexto da pesquisa,
na Internet, de um projeto com trâmite no Congresso
Nacional, cujo inteiro teor é aberto a quantos se dispuserem a entrar nos sites das duas Casas, parado de
2004 até hoje. Este diálogo é de 2009. Tirar o mandato
de um Senador porque informa a alguém sobre uma
proposição é desproporcional, é um precedente dos
mais perigosos e assombrosos.
A expressão “te pega” ficou famosa e a explicação
para ela permanece no anonimato, ao que eu falei ninguém deu repercussão no Conselho de Ética, mesmo
tendo sido dada por mim, em transmissão ao vivo na
TV aberta e fechada, em portais e rádios.
Em meu depoimento ao Conselho de Ética, relembrei a necessidade de perícia nas gravações acostadas
aos autos. Lamentavelmente, não fui atendido, porque
há celeridade em jogar para os leões o corpo esquálido
que há 125 dias sangra nas manchetes. Mesmo rogando por perícia nas gravações, do pouquíssimo que me
recordo do diálogo travado há tantos anos, justifiquei
o teor do “te pega”. Nada mais é do que fragmento de
uma informação sobre um projeto de interesse legítimo de diversos setores da sociedade e até aqui do
Congresso. Tratarei desse assunto, até porque sobre
ele e demais temas em voga debati durante horas no
Conselho de Ética.
Para finalizar hoje, aproveito para me desculpar
com as Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que de
alguma forma se sentem decepcionados comigo, que
tinham de mim uma imagem e ela se dissipou nos 125
dias de noticiário incessante. Já dei as explicações necessárias no Conselho de Ética, já apresentei teses no
Supremo Tribunal Federal, mas ainda não conversei
com todos os senhores, com todas as senhoras. Não
tive oportunidade de falar e, quando tive, fiquei com
vergonha, não porque me faltasse argumento, mas
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porque me sobrava a memória dos bons momentos
que tivemos aqui, mesmo nos embates.
Peço perdão pelos constrangimentos que porventura causei, sobretudo aos que tiveram a gentileza de
me apartear no mencionado discurso de 6 de março.
Quem está aqui hoje é o mesmo homem daquele dia:
envergonhado, abatido, deprimido, cansado e esgotado, mas que sente a injustiça lhe corroer o peito. E é
de peito aberto que volto aqui, pedindo perdão pelos
erros e compreensão para impedir que a injustiça se
torne irreparável. Repito: mas que sente a injustiça lhe
corroer o peito, e é de peito aberto que volto aqui, pedindo perdão pelos erros e compreensão para impedir
que a injustiça se torne irreparável.
Eu peço desculpas então ao Sr. Senador Eduardo Suplicy.
Desculpe-me, Senador Lobão Filho.
Eu peço perdão para o Sr. Senador Luiz Henrique.
Perdoe-me também, Senador Jarbas Vasconcelos.
Peço perdão também ao Senador Pedro Simon.
Eu me escuso também com o Sr. Presidente do
Conselho de Ética, Antônio Carlos Valadares.
Peço desculpas, igualmente, ao Líder Eduardo
Braga.
Peço perdão ao Sr. Senador Waldemir Moka.
Desculpe-me, Corregedor Vital do Rêgo Filho.
Também ao Senador Cristovam Buarque peço
desculpas.
Peço desculpas ao Senador Alfredo Nascimento.
Desculpe-me, Senador Romero Jucá.
Peço perdão ao Senador Cyro Miranda
Peço perdão à Senadora Lúcia Vânia.
Peço perdão ao Líder Alvaro Dias.
Peço desculpas ao Líder Jayme Campos.
Peço desculpas ao Líder Blairo Maggi.
Apresento as minhas escusas ao Senador Pedro Taques.
Peço desculpas ao Líder Inácio Arruda.
Peço desculpas ao Senador Vicentinho Alves.
Perdoe-me, Senador Aécio Neves.
Peço perdão também ao Senador Roberto Requião.
Peço perdão, igualmente, ao Senador Mário Couto.
Peço perdão ao Presidente Eunício Oliveira.
Peço perdão ao Senador Rodrigo Rollemberg.
Peço perdão ao Senador Cássio Cunha Lima.
Desculpe-me, Senador João Ribeiro.
Peço desculpas ao Senador Benedito de Lira.
Peço desculpas também ao Senador Casildo
Maldaner.
Apresento minhas escusas ao Líder Randolfe
Rodrigues.
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Peço desculpas ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
Peço desculpas ao Senador Flexa Ribeiro.
Peço desculpas ao Líder Francisco Dornelles.
Peço desculpas à Srª Senadora Ana Amélia.
Peço desculpas ao Senador Paulo Paim,
Peço desculpas ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Peço desculpas ao Senador Jorge Viana.
Peço desculpas à Srª Vice-Presidente Marta Suplicy.
Peço perdão à Srª Senadora Kátia Abreu.
Perdoe-me, Senador Ricardo Ferraço.
Peço perdão ao Senador Armando Monteiro.
Peço perdão ao Senador Antonio Russo.
Peço perdão ao Líder José Agripino.
Peço perdão ao Senador Ivo Cassol.
Citei nominalmente os que me apartearam no
mais recente discurso nesta Casa, mas peço perdão
igualmente a todos os demais Senadores e Senadoras.
Agradeço pela atenção, rogo pela compreensão
de V. Exªs e anuncio que vou continuar vindo à tribuna para apresentar os fatos na dimensão da verdade,
não pelo viés que o achincalhe ininterrupto os impôs
ao Brasil na tentativa de se criar clamor público.
Estou ciente e seguro da injustiça das acusações. Hoje peço perdão por algum constrangimento
ou decepção possivelmente causados, e o motivo é
a desproporcional campanha difamatória, que pode
ter atingido de alguma forma e provocado o silêncio
das vozes de apoio. A campanha foi tão ostensiva,
tão cruel, que os Senadores e as Senadoras podem
realmente estar questionando e duvidando da minha
honradez, o que por si só já me fere de morte. Mas o
grito de indignação será dado agora mais forte e vigoroso do que nunca.
Mantenho a certeza de que agora, nesta reta final,
conseguirei mostrar a todos a injustiça e a impertinência
das acusações. Assim, V. Exªs verão que os apartes
àquele pronunciamento de 6 de março não foram em
vão, não mais lhes causarão qualquer decepção ou
constrangimento. Fora da precipitação empreendida
pela mídia nesses meses de sofrimento, provarei que
minha honradez e retidão são dignas daquele apoio
recebido num momento tão difícil e em virtude do qual
sou eternamente grato.
Tenham a certeza: sou inocente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Amanhã voltarei à tribuna.
Obrigado a V. Exª e obrigado a todos os presentes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esse foi o pronunciamento do Senador Demóstenes
Torres, como havia já anunciado, que virá à tribuna dar
a sua visão todos os dias até a próxima quarta-feira
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e, naturalmente, todas as vezes que assim entender
necessário.
Voltamos à fala dos oradores inscritos.
Está com a palavra, neste momento, por permuta
feita com a Senadora Angela Portela, o Senador Rodrigo Rollemberg, do PSB de Brasília.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
prezados telespectadores da TV Senado, prezados
ouvintes da Rádio Senado, jornalistas que cobrem a
sessão, o Brasil hoje enfrenta a mais abrangente greve de professores universitários, com adesão de 90%
das instituições federais, além de institutos tecnológicos e servidores, que já estão parados há cerca de
um mês. Um sintoma claro de uma carência histórica
vivida pelo ensino superior no Brasil frente a outros
segmentos da educação.
Durante muito tempo, economistas responsáveis
por popularizar a teoria do capital humano defenderam
que o gasto indispensável ao Governo em educação
era com o ensino básico. No entanto, não se pode ignorar a estreita relação da formação dos professores
com a qualidade do ensino superior. Essa visão conservadora aos poucos vem sendo superada, principalmente depois do impulso dado pelo Governo brasileiro
na expansão da rede universitária.
Ao mesmo tempo que o analfabetismo é a face
mais terrível da crise educacional no Brasil, com 14
bilhões de pessoas que não sabem ler e escrever, vivemos uma situação alarmante no ensino superior, em
que apenas 7,9% da população conseguem terminar
a graduação, segundo dados do IBGE.
O último Censo do ensino superior mostra que
quase a metade, 49% das vagas abertas em processos seletivos para o ensino superior, não é ocupada
no Brasil. O número de cadeiras ociosas ainda cresce
no decorrer do curso, já que apenas 53% dos matriculados conseguem concluir a graduação.
Não por acaso, apresentamos o menor índice
internacional de adultos com diploma universitário, segundo relatório sobre educação da OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
Como o Brasil pode estar realmente preparado
para crescer com grande parte da população despreparada para lidar com o crescimento? Somos, talvez,
a potência econômica que mais se destacou no mundo nos últimos anos, por combinar, em um ambiente
democrático consolidado, desenvolvimento com distribuição de renda.
A dimensão desse processo é ainda mais extraordinária se considerarmos que hoje vivemos os piores momentos do capitalismo desde a década de 30.
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No entanto, é a demanda de consumo e da ampliação
dos projetos de infraestrutura do País que tem ditado
as regras de nossa estratégia anticrise.
A ampliação de investimentos e divisas para o
País não está acompanhada da capacitação da mão
de obra, de modo que o Brasil conta com grandes
obras estruturadoras, mas vive um verdadeiro apagão
de profissionais capacitados a ocupar as vagas que
estão por vir.
Segundo pesquisa da Confederação Nacional da
Indústria, quase 70% das indústrias brasileiras se sentem prejudicadas pela falta de mão de obra qualificada.
Com o País em pleno crescimento, parece que esse
problema só tende a aumentar. Depois de ouvir mais
de 35 mil empregadores em 36 países, a consultoria
internacional de recursos humanos Manpower concluiu
que a escassez de mão de obra qualificada no Brasil
é uma das maiores do mundo.
O Governo da Presidenta Dilma Rousseff deu
importante avanço ao expandir e internacionalizar a
educação universitária do País com a criação do Programa Ciência sem Fronteiras. Também adotou uma
política sólida e abrangente de educação profissional
e tecnológica.
Hoje estamos começando a preencher esta lacuna, mas é preciso muito mais. É chegada a hora
de se pensar em uma reforma do ensino superior no
País, porque não adianta inflarmos as estatísticas de
alunos, de instituições e cursos, se não avançarmos
proporcionalmente em investimentos que se traduzam
na qualidade da formação, tanto para o aluno, quanto
para o professor.
Por isso, no momento em que os professores
fazem uma greve tão expressiva e paralisante para
o País, com quase 600 mil alunos sem aulas e praticamente todos os professores mobilizados, qualquer
hesitação pode ser desastrosa.
É preciso chegar a uma solução rapidamente,
que contemple a negociação aberta, em que haja real
disposição e vontade para resolver logo esse impasse.
Por isso, quero fazer um chamado ao Ministro Aloizio
Mercadante, que tem imensa sensibilidade, competência e conhecimento do que representa o avanço científico e tecnológico para o futuro do Brasil. Um apelo ao
Ministro para que se envolva diretamente no diálogo
com a classe, a fim de garantir uma negociação efetiva.
Estamos diante de uma crise de conjuntura, mas
só poderemos enfrentá-la com segurança e eficácia
se pensarmos nas estruturas. Resolver o problema
dos professores pode parecer impossível frente aos
riscos de agravamento da crise mundial, mas ela não
se justifica diante de um horizonte em longo prazo, em
que elementos conjunturais não são levados em conta.
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O economista Celso Furtado costumava dizer
que as frias relações entre as variáveis econômicas
escondem muitas vezes elementos de natureza não
econômica fundamentais para se entender a trajetória
de desenvolvimento dos países. E é preciso dizer: sem
capacitação, não há produtividade e, sem produtividade,
não há crescimento. O conjunto das atividades produtivas do nosso País depende diretamente da expansão
com qualidade da educação superior.
Se observarmos mais atentamente os índices
mundiais, veremos que, na última década, as economias que mais cresceram no mundo são também
as que mais investiram em seu sistema universitário.
Também sabemos que os países mais avançados são
os que detêm a maior proporção de jovens em universidades. O recorde mundial é da Coreia do Sul (com
100% dos habitantes entre 18 e 24 anos matriculados em cursos superiores). Em seguida, países como
a Escandinávia, Estados Unidos e Japão, atingem a
média de 60% a 70%.
Já no Brasil foi possível, na última década, se
aproximar bastante da meta estipulada pelo Governo
de 13% de jovens matriculados em universidades, o
que é muito pouco. Mas isso já faz diferença no País e
é um mérito dos governos do ex-Presidente Lula e da
nossa Presidenta Dilma Rousseff, que tiveram sensibilidade de reconhecer e enfrentar esse problema por
muito tempo abandonado pelo Estado brasileiro.
É um absurdo que, num País com tantos desafios
na educação como o Brasil, ainda tenhamos professores lutando por salários dignos e professores universitários ganhando salários tão baixos. Outros problemas
tão sérios que deveriam ser igualmente pautados nessa discussão, como educação continuada, valorização
da extensão e aperfeiçoamento da infraestrutura dos
campi, além de melhores condições de trabalho, acabam perdendo espaço pela reivindicação do que seria
mais básico e justo em um sistema de ensino, que é a
remuneração condizente com a função social exercida
pelos professores.
Espero, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que este seja um momento de lançarmos uma reflexão
muito maior do que recursos sobre carreira no magistério. É o momento de se pensar no conjunto de desafios que a educação impõe ao nosso desenvolvimento
como Nação. É hora de recuperar os fundamentos do
projeto arrojado de educação para a democracia e a
cidadania implantado por Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire e tantos outros mestres que o Brasil
gerou para enfrentar os novos desafios educacionais,
éticos e tecnológicos que se colocam de forma cada
vez mais acelerada na sociedade moderna e em seu
projeto de desenvolvimento. Esse é o momento opor-
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tuno para esse debate, que congrega as universidades
do País, hoje unidas pela greve, para que também se
unam pelo desafio de se abrirem ainda mais a sociedade, colocando-se mais a serviço do desenvolvimento.
Em 1962, quando a UnB foi criada, Darcy Ribeiro falava da necessidade de o Brasil refazer o sistema
universitário em suas bases. Dizia ele:
Em vez de ser mais uma universidade-fruto,
reflexo do desenvolvimento social e cultural
prévio da sociedade que a cria e a mantém, a
UnB deverá ser uma universidade-semente,
destinada a cumprir a função inversa de promover o desenvolvimento.
Obviamente, realizar essa tarefa hoje pressupõe
transformações no plano político que vão muito além
das fronteiras das universidades.
Que as palavras de Darcy sejam sempre uma
inspiração maior e um horizonte nesta caminhada.
Que comunidades e universidades possam caminhar
juntas na busca de soluções para as necessidades do
País. E que o caminho seja sempre o de aproximação
da ciência com a realidade brasileira, da vida universitária com a vida das comunidades e cidades que a
abrigam, os saberes das culturas e a renovação do
conhecimento, para o pleno desenvolvimento humano
e pela competência profissional das novas gerações.
Um país como o Brasil, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que ocupa cada vez mais uma importância
estratégica no cenário mundial, só se afirmará definitivamente como uma grande potência se investir, substantivamente, na melhoria da educação em todos os
níveis, especialmente a educação no ensino superior.
Importante ressaltar que um dos nossos grandes
desafios, quando se fala num processo de desindustrialização, é agregar conhecimento, é agregar valor
a nossa produção industrial. O Congresso Nacional
deu uma contribuição significativa ao aprovar a Lei
de Inovação, que permite uma interação maior entre
as universidades e as empresas, onde, efetivamente,
acontece a inovação. Mas só vamos dar, efetivamente, um salto de qualidade, definitivo, se valorizarmos
a carreira do magistério, do magistério superior, todo
o magistério no nosso País. Tivemos uma notícia alvissareira, semana passada – e vou-me pronunciar
especificamente sobre isso nos próximos dias – com
a aprovação do Plano Nacional de Educação.
Mas temos uma questão urgente para resolver
neste momento, que é a greve dos professores universitários do País, que tem provocado, tem feito com
que 600 mil estudantes em todo o País estejam neste
momento sem aula. E é preciso que todos nós possamos dar a nossa contribuição para resolver esse im-
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passe, para que possamos voltar à normalidade nas
nossas universidades e possamos iniciar, aprofundar
esse caminho de valorização do ensino superior no
nosso País e de valorização dos nossos professores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Este foi o Senador Rodrigo Rollemberg, que falou da
greve dos professores, que eu também havia comentado na Tribuna. Entendo que vossa fala, na mesma
linha de que se construa o diálogo, o entendimento e
com isso a greve poderá terminar.
Passamos a palavra agora à Senadora Angela
Portela, para seu pronunciamento.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, eu queria aqui, hoje, parabenizar os
bombeiros de todo o País. Hoje é o dia do Bombeiro
Militar brasileiro, um trabalhador que, na sua lida diária,
está, em geral, pondo sua vida em risco para salvar a
vida de outras pessoas.
Nas palavras do Tenente-Coronel Cidinei Lima da
Silva, lá de Roraima, ser bombeiro é “ter compromisso
com o que faz e saber trabalhar em diversas situações,
desde um afogamento até um incêndio.”
Os bombeiros são preparados para resgatar pessoas em situação de risco e de morte – asfixia, tentativa de suicídio, afogamentos, traumas em acidentes,
desaparecimentos em florestas e matas e socorro de
animais em situações difíceis. Mas os bombeiros também fiscalizam a segurança de empresas e desenvolvem projetos sociais e educativos.
A missão mais destacada desses profissionais
é a de mostrar a importância de se ter atitudes cidadãs, de manter a ordem da cidade, respeitar as leis e
cumprir com as obrigações.
Portanto, eu deixo aqui os meus parabéns a todos
esses profissionais que, desde 1856, trabalham para
a sociedade brasileira e que hoje recebem homenagens em todas as unidades federativas do nosso País.
Mas outro tema importante que trago aqui nesta
tarde de segunda-feira é o mesmo tema abordado pelo
Senador Rodrigo Rollemberg, a nossa grande preocupação com a greve dos professores universitários,
com a greve dos profissionais técnico-administrativos
das universidades federais e dos institutos federais de
ensino do nosso País. A greve nacional dessa categoria
está completando hoje quase dois meses.
Durante esse período, já houve reuniões entre
o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG), representado pelo secretário de Relações
do Trabalho, Sérgio Mendonça, e representantes dos

JULHO 2012

Julho de 2012

professores e servidores. Mas, infelizmente, não houve
ainda avanço nas negociações.
Os professores das universidades federais pleiteiam carreira única, com incorporação das gratificações em 13 níveis remuneratórios; pleiteiam também
variação de 5% entre níveis a partir do piso para o regime de 20 horas correspondente ao salário mínimo
do Dieese, R$2.329,35, e percentuais de acréscimo
relativos à titulação e ao regime de trabalho.
Na semana passada, já tinha chegado a 95% o
índice de adesão das instituições à mobilização nacional de professores das instituições federais de ensino.
Ou seja, como informou o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes),
os professores de 56 das 59 universidades federais
do País estão parados, reivindicando a reestruturação da carreira.
Também em greve desde o dia 11 de julho, os servidores técnico-administrativos estão apoiando a greve
dos professores e também têm as suas reivindicações.
Assim, 34 dos 38 institutos federais de ciência e tecnologia em 22 Estados estão com seu corpo técnico
parado, segundo afirmam dirigentes do Sindicato da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe).
Os técnicos têm como principais reivindicações
o aumento do piso salarial em 22,8% e a correção
das pendências da carreira desde 2007. O piso atual
é de R$ 1.034,00.
Srs. Senadores, considero esse cenário por demais preocupante, notadamente por observá-lo a partir
dos avanços que a área de educação, especialmente
a do ensino superior, obteve nos últimos dez anos.
Há que se reconhecer a evolução a partir dos números do programa de expansão das universidades.
Entre 2003 e 2009 foram criados 110 novos campi de
universidades federais nos 27 Estados da federação.
No final do governo Lula, o País tinha 126 novos campi
universitários e 214 novas escolas técnicas.
Com o novo projeto de expansão universitária do
Governo Dilma Roussef, o número de universidades
federais do País deverá passar para 63 instituições.
No caso das Instituições Federais de Educação
Profissional e Tecnológica (Ifets), as novas 120 unidades devem completar 500 escolas técnicas federais
no Brasil. Então, meus amigos, serão 250 mil novas
vagas abertas em universidades federais e cerca de
600 mil novas vagas nos institutos federais de ensino.
Ao todo, o Governo federal deseja entregar à
sociedade brasileira 208 unidades do ensino técnico
federal, devendo todas as escolas estar em funcionamento até o final de 2014.
Destaque-se, também, o Reuni (Programa de
Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
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Universidades Federais). Esse programa visa dotar
as universidades federais das condições necessárias
para a ampliação do acesso e permanência dos estudantes na educação superior.
Esse programa estabelece o provimento da oferta
de educação superior, por meio de bolsa, a pelo menos 30% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos,
até o final da década.
Vale lembrar, também, aqui o ProUni, que vem
disponibilizando bolsas a milhares de estudantes de
baixa renda do País, como forma de dar-lhes possibilidade de acesso à universidade.
Não posso deixar de falar também sobre o Programa Ciência sem Fronteiras, que visa promover a
consolidação, expansão e internacionalização da ciência, da tecnologia, da inovação e da competitividade
do País, por meio de intercâmbio de alunos de graduação e pós-graduação e da mobilidade internacional.
Esse programa vem dando a milhares de pessoas a
oportunidade de se especializar fora do País, podendo
voltar mais qualificados.
Mas, Sr. Presidente, o positivismo de tantos números perde-se diante dessa que é a segunda grande
greve da categoria dos nossos professores universitários nos últimos cinco anos.
Nesse momento, enquanto perdura o impasse
entre os membros do Governo e os representantes
dos professores, alunos e pais de alunos vivem sob
tensão, diante da ameaça de perda do ano letivo. E
atrasos no calendário escolar, como todos nós sabemos, implicam sérios problemas na vida dos nossos
estudantes; mas também causam impactos no desenvolvimento socioeconômico do Brasil.
A demora na solução do impasse entre governo e
docentes preocupa os alunos de Engenharia Química
da Universidade Federal de Pernambuco, que estão
abrindo mão de estagiar em uma companhia de bebidas e, agora, temem perder a vaga na pós-graduação
do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de
Petróleo e Gás Natural. Esse programa exige a graduação concluída até janeiro de 2013.
O impasse também preocupa estudantes que
dependem da conclusão do curso para serem efetivados em estágios, residências médicas, programas
de intercâmbio e outros compromissos.
O prolongamento da greve nas universidades
federais também deixa inseguros os estudantes da
turma de Medicina de 2007 da Universidade Federal
de Sergipe, que encerraria o curso em janeiro de 2013.
Outros estudantes aprovados em 48 das 56 instituições federais de ensino superior, que participaram
do Sistema de Seleção Unificada – Sesu, também estão impedidos de fazer as suas matrículas. Isto por-
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que o comando de greve da Fasubra (Federação dos
Sindicatos dos Trabalhadores da Universidade Pública
Brasileira), entidade que representa os professores e
servidores em greve decidiu suspender o processo
de matrículas.
Diante das tensões, impasses e dúvidas, considero que já está passando da hora de o Governo e os
grevistas construírem um entendimento. Compreendo
que só a disposição das partes ao diálogo será capaz
de encontrar saída para esse impasse.
O Executivo Federal precisa se sensibilizar diante
da situação das universidades, dos professores Federais, que, admitamos, há muito se ressentem com a
falta de valorização profissional por parte do Governo.
Os docentes universitários vivem diante da contradição de receberem baixos salários por demandas
sempre maiores e desafiadoras. A contradição é tanta
que reitores reconhecem a disparidade que há entre
volume de produção e valor de recompensa salarial.
O próprio MEC – Ministério da Educação –, o Ministro
Aloizio, Mercadante já anunciou que tem uma proposta
de plano de carreira pronta para ser apresentada e que
essa prioriza a dedicação exclusiva à titulação docente.
Defendo aqui, Sr. Presidente Senador Paim, os
professores universitários, os técnicos administrativos
porque considero que seus pleitos são justos. Esses
trabalhadores, que dedicam as suas vidas à pesquisa, ao ensino e à extensão, precisam ser valorizados,
reconhecidos na sua condição econômica e social.
Por fim, entendo que nenhuma Nação consegue
crescer se a educação e seus trabalhadores de fato não
forem encarados como uma prioridade em nosso País.
Quero aqui registrar, para encerrar, que essa
greve das universidades Federais do País precisa ser
resolvida o mais breve possível, para que os nossos
estudantes, para que os nossos professores tenham
a consciência da importância da educação superior
em nosso País.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senadora Angela Portela, parabéns pelo seu
pronunciamento. Quero me somar e, se permitir, assine
embaixo. Eu havia comentado, na minha fala, também
sobre a importância do nosso Governo pelo diálogo
mais amplo com os professores das nossas universidades e, assim, construir um grande entendimento.
Parabéns mesmo pelo seu pronunciamento.
Passamos a palavra, neste momento, ao Senador
Aníbal Diniz, do PT do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
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Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores,
telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado.
Quero, primeiramente, Senador Paim, externar a
minha solidariedade à família do Pastor Apóstolo Afif
Arão, que faleceu ontem na cidade de Manaus e está
sendo sepultado agora à tarde. Acredito que já tenha
sido sepultado lá em Rio Branco. Um líder religioso
de grande respeitabilidade, que teve um trabalho excepcional.
Exatamente por isso estou apresentando um voto
de pesar, um requerimento solicitando voto de pesar
por ocasião do falecimento ocorrido no domingo, dia 1º
de julho de 2012, do Apóstolo Afif Arão, um dos maiores líderes espirituais do Estado do Acre.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário da Casa, que seja consignado nos Anais do Senado Federal voto de pesar por
ocasião do falecimento do Apóstolo Afif Arão, um dos
maiores líderes espirituais do Estado do Acre.
Requeiro ainda que este voto de pesar seja encaminhado ao conhecimento dos seus pais Zely Alves da Costa e Sisnande Sales da Costa, dos filhos
Lucas e Dayane e de sua esposa e companheira de
vida, Apóstola Dayse Costa e, por seu intermédio, aos
membros da Igreja Renovada.
Afif Arão é um acriano de Sena Madureira e completaria 48 anos de idade no próximo dia 8 de agosto.
Formado em Pedagogia pela Universidade Federal do
Acre e em Teologia pela Faculdade Teológica Batista
de Brasília, deixa um legado de fé, esperança e uma
vida dedicada à obra de Deus, um sonhador e plantador de sementes. Junto com sua esposa levantou o
maior Ministério da visão celular no Estado do Acre.
A igreja Renovada, da qual era líder, reúne hoje
mais de cinco mil integrantes.
Afif Arão era conhecido por seu carisma e conseguia arrebanhar multidões em torno da palavra de
Deus. Prova disso eram as marchas para Jesus que,
neste ano de 2012, ao lado de várias autoridades do
Estado, levaram mais de 50 mil pessoas às ruas e foram consideradas o maior evento evangélico do Acre.
Afif Arão gozava de grande prestígio em todos os
setores da sociedade, inclusive com o reconhecimento
internacional por sua dedicação ao Evangelho, contribuindo ainda com outros Estados brasileiros.
Quero deixar aqui a minha irrestrita solidariedade à família do Pastor Apóstolo Afif Arão e dizer que
nós todos, tanto o Governo do Estado do Acre, quanto a Prefeitura de Rio Branco, os dirigentes do Partido
dos Trabalhadores e tenho certeza de que o Senador
Jorge Viana, e eu estou fazendo também, temos um
grande reconhecimento pelo trabalho desenvolvido
pelo Pastor Apóstolo Afif Arão, que conseguiu fazer a
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maior Igreja Renovada do Acre e conseguiu com isso
um grande número de seguidores.
Outro aspecto que marcava muito a vida do Apóstolo Afif Arão é que ele contava com o respeito de todas as denominações evangélicas. Era uma liderança
que reunia todos os requisitos de respeitabilidade, de
carisma e, por isso, era seguido por um grande número de fiéis.
Nesse sentido, a Igreja Batista do Bosque fez
publicar uma nota de pesar na imprensa acriana. E eu
quero também fazer um registro dessa nota de pesar,
solicitando ao Senador Paim que seja registrado, na
íntegra, nos Anais do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) –
“Caiu um príncipe em Israel”. Foi num domingo.
Dia do Senhor. Dia em que os pastores servem
a Deus sendo percebidos pela comunidade de
discípulos com mais intensidade. Dia em que
os pastores cantam, louvam, pregam, ministram, oram pelo seu povo e recebem Dele a
intercessão. Foi num domingo que Deus escolheu convocar seu filho Arão. Nos domingos
o Apóstolo Afif Arão passou, seguramente, os
melhores dias de sua existência na Terra. E
neste domingo louvamos a Deus, que deu ao
Apóstolo Afif Arão uma grande recompensa.
A coroa da glória.
Foi essa a nota da Igreja Batista do Bosque, de
Rio Branco.
Aos seus pais, Zely Alves da Costa e Sisnande
Sales da Costa, aos filhos Lucas e Dayane e à Apóstola Dayse Costa, sua companheira de vida e de ministério, a nossa mais irrestrita solidariedade, votos de
pesar e nossa oração no sentido de que Deus conforte
essa família e que a mantenha sempre unida na fé,
fazendo aquilo que o Apóstolo Afif Arão fez com mais
sentimento, com mais gosto com mais vocação, que
foi pregar o Evangelho e conduzir milhares e milhares
de pessoas no caminho do bem, mostrando que o caminho da paz, o caminho do bem é o melhor caminho
para uma sociedade justa e fraterna que sempre todos
desejamos para todas as famílias acrianas e brasileiras.
Era esse, Sr. Presidente, o meu registro inicial e
gostaria de aproveitar também este momento da segunda-feira para reforçar o que já disse aqui na última
quinta-feira, que era o esforço que todos os partidos
estavam fazendo na última semana de junho, que era
para realização de suas convenções e definição de
suas candidaturas. E assim foi também no Estado do
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Acre com os nossos 22 Municípios. Nós realizamos
convenções em todos esses Municípios.
Tive a oportunidade, apesar da minha agenda
sempre muito puxada, de estar presente em 16 das
22 convenções do Partido dos Trabalhadores no Acre
e, dessa forma, levar a minha contribuição, juntamente
com o Governador Tião Viana, o Senador Jorge Viana
também pôde estar em algumas delas, no sentido de
convocar a população a refletir neste momento em que
acontecem as eleições, que é exatamente o período
para fazer o grande debate a respeito de quais são as
prioridades para cada uma das prefeituras, quais são
os grandes problemas que afetam a vida das pessoas em cada um dos Municípios e, ao mesmo tempo,
fazer com que as pessoas participem, porque a política, apesar de um grande esforço para classificar a
política como sendo uma atividade suja, uma atividade
que não deve inspirar os mais jovens, nós temos feito
exatamente o caminho inverso. Nós temos convocado
a juventude e temos insistido em um discurso de que
temos que fazer um pacto de gerações na política.
Ou seja, é chegada a hora de chamar os jovens
a assumirem mais e mais as suas responsabilidades
e, na medida do possível, se prepararem para assumir a condução, porque a política é o melhor caminho
para se promover justiça social, para se promover inclusão social, e é esse o caminho que foi trilhado pelo
Presidente Lula, é esse o caminho que está sendo
trilhado pela Presidenta Dilma e, da mesma forma,
a gente quer que essas eleições municipais sejam
bem sucedidas no sentido de a gente escolher líderes municipais comprometidos, atentos aos clamores
das suas comunidades e, principalmente, que reúnam
competência técnica e sensibilidade política na hora
das tomadas de decisões.
E, diante dessa reflexão a respeito do pacto de
gerações, o Partido dos Trabalhadores do Acre procurou, na medida do possível, priorizar as candidaturas jovens. Foi assim na capital Rio Branco, a mais
importante cidade do Acre, onde trabalhamos com a
candidatura do Marcus Alexandre, que é um jovem
engenheiro e que tem na sua chapa, como candidato
a vice-prefeito, o Prof. Márcio Batista, que também é
um jovem educador, sonhador. Juntos, eles formam
uma chapa pautada pelo espírito jovem, com muita
competência, muita determinação.
Da mesma forma aconteceu lá no Município de
Tarauacá, onde temos o jovem Dr. Rodrigo, um médico sanitarista, obstetra, que tem uma relação muito
fraterna com a comunidade. Também foi homologado
como candidato a prefeito lá em Tarauacá, o jovem
Dr. Rodrigo.
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Lá na cidade de Epitaciolândia, também temos
outro jovem, o Marcos Fernandes, professor de História, também um jovem sonhador, com toda energia
e toda disposição de fazer um bom trabalho. É uma
jovem liderança que conhece profundamente os problemas da cidade e da região e está disposto a colocar
a sua vida, a doar-se completamente para fazer um
trabalho em benefício da comunidade ali no Município
de Epitaciolândia.
A mesma coisa a gente pode dizer de Sena Madureira, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Acre.
Nessa cidade também foi escolhido o jovem Mano Rufino, juntamente com outro de espírito jovem, o filósofo,
jornalista, professor e ativista cultural, Hermano Filho,
como vice. Então, a gente tem também mais um jovem lá em Sena Madureira, mostrando esse esforço
no sentido de revitalizar a política com pessoas jovens
assumindo os postos de comando.
Outro aspecto que eu gostaria de reforçar, Senador Paim, é que a Frente Popular do Acre, além de
apostar na juventude, que é algo que tem acontecido
desde os primeiros momentos – por exemplo, quando
Jorge Viana foi candidato ao governo em 1990, ele tinha
30 anos e, depois, ele acabou sendo eleito Governador
com 38 anos. Dessa maneira, a cada nova eleição, a
Frente Popular do Acre, com o PT como uma espécie
de cabeça dessa aliança, sempre tem apostado em
candidaturas jovens, em novas lideranças.
E outro aspecto que a gente deve considerar é
que todos os partidos integrantes da Frente Popular do
Acre têm candidatos a prefeito em algum Município do
Acre. Então, nós temos em Rio Branco, nossa capital,
o candidato a prefeito pelo PT o Marcos Alexandre,
com vice do PCdoB Márcio Batista; em Cruzeiro do
Sul, o segundo maior colégio eleitoral, nós temos um
candidato a prefeito que é do PV, do Partido Verde, o
Deputado Henrique Afonso, tendo como vice o Prof.
Marcelo Siqueira, do Partido dos Trabalhadores. No
Município de Acrelândia, o candidato a prefeito é do
PSDC e o vice é do PCdoB. No município de Capixaba, o candidato a prefeito é do PCdoB e o vice é do
Partido dos Trabalhadores. Assim, a gente vai pegando
em cada Município. Em Sena Madureira, o candidato
Mano Rufino, o jovem Mano Rufino é do PR, partido
do nosso Ministro Marcelo Crivella; ele é candidato a
prefeito, com o vice do PCdoB.
Dessa maneira, um dos aspectos presentes na
análise da conjuntura política do Acre nos dias de hoje
é que a Frente Popular do Acre, formada originariamente pelo PT, PCdoB, PSB, PDT, PSB, PV e outros
partidos, procura dar oportunidades para cada um dos
partidos que a integram. Por isso, temos conseguido
trazer esta trajetória de vitórias e realizações. A reali-
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dade do Acre vem mudando para melhor ao longo dos
últimos 13 anos, justamente porque tem sido feita esta
política de revezamento e interação entre os partidos
em que a cada momento há novidades.
Por exemplo, nas últimas eleições, em 2010, Senador Paulo Paim, nós tínhamos duas vagas para o Senado. A primeira vaga foi disputada pelo Senador Jorge
Viana, que foi eleito, e a segunda vaga, foi disputada
por um companheiro do PCdoB. Não conquistamos a
segunda vaga; quem venceu foi o Petecão, mas houve
uma distribuição entre os partidos da Frente Popular.
Dessa mesma forma, temos feito essas composições. O resultado disso tem sido um conjunto de
vitórias importantes e, mais do que isso, muitas realizações que têm contribuído para melhorar a vida do
povo acriano.
Volto a repetir aqui, Senador Paim: às vezes, há
pronunciamentos que procuram criar uma cortina de
fumaça sobre a verdadeira realidade, dizendo que os
nossos pronunciamentos ou a forma como conduzimos
a política do Acre deixa passar a ideia de que nós queremos mostrar o Acre como um paraíso. Não se trata
disso; nós estamos falando de uma realidade que era
muito pior e que deu passos significativos, mas está
muito aquém, estamos ainda muito distantes do Acre
dos nossos sonhos, com condições dignas de vida
para todos. Temos um índice de pobreza muito alto,
temos um índice de analfabetismo ainda muito alto a
ser superado, temos indicadores sociais muito desfavoráveis no Estado do Acre. Todos os esforços que têm
sido empreendidos pelo Governador Tião Viana, pelos
nossos prefeitos, com a ajuda da Presidenta Dilma,
com a ajuda que recebemos do Presidente Lula, todos
esses esforços contribuíram para darmos um salto no
sentido de nos aproximar da realidade nacional, mas,
certamente, precisamos de muitos anos de trabalho
ainda para chegar aos patamares mínimos de dignidade para todos os cidadãos acrianos.
O Governador Binho, quando estava no exercício do seu mandato, costumava dizer que o Acre participava, com os demais Estados brasileiros, de uma
corrida, só que todos os outros Estados haviam saído
muito na frente. Então, por mais que acelerássemos o
nosso motor poderíamos aproximar-nos dos que estavam na frente, mas dificilmente nós os passaríamos
num curto espaço de tempo.
É exatamente isso. Quando pegamos os indicadores nacionais, seja da educação, seja da saúde pública, vemos que houve avanços significativos,
conseguidos nos últimos treze anos pelo Governo do
Estado do Acre, mas seguramente, precisamos dar
passos mais importantes ainda, com muito mais tra-
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balho, com muito mais determinação, com muito mais
dedicação para atingirmos patamares mais elevados.
Então, Senador Paim, quando eu trago aqui essa
reflexão a respeito deste período das eleições municipais, é justamente para conclamar a sociedade de
todos os Municípios do Acre a fazer essa reflexão, a
questionar os seus candidatos, a fazer uma reflexão
profunda sobre quais são os problemas vividos em
cada um dos Municípios e que propostas os candidatos trazem para a superação desses problemas. Tem
Municípios que estão em situação absolutamente deplorável, por causa de gestões que não tiveram o cuidado de tratar dos problemas com o devido respeito e
cuidado com a comunidade, e tem outros Municípios
que conseguiram alguns avanços, mas precisam de
um choque de gestão também. Então, este momento
do período eleitoral é o momento em que as pessoas devem se dedicar a essa reflexão e, quanto mais
debate houver no sentido de identificar quais são os
verdadeiros problemas e os passos que devem ser
dados, melhor para todos os munícipes que vão escolher seus representantes e certamente se sentirão
mais felizes com os resultados do trabalho que esses
futuros prefeitos desenvolverão.
Então, da parte do Partido dos Trabalhadores, a
gente vai procurar incentivar o bom debate. Tanto eu,
quanto o Senador Jorge Viana, tenho certeza de que
o Governador Tião também, vamos estar empenhados
nesse sentido, e a gente espera sempre o melhor para
o Acre e para cada um dos Municípios. E por onde a
gente tem passado, a gente tem procurado fazer essa
reflexão de maneira transparente, porque esse nosso
momento de exercício da democracia é um momento
muito especial, foi fruto de conquistas. Esse nosso direito ao voto foi um direito adquirido com muito, muito
esforço, e a gente tem que valorizar ao máximo, porque, se a gente não valorizar essa nossa democracia,
quem vai valorizar?
Então, exatamente por isso, a gente quer conclamar as pessoas a participarem. Quanto mais participação, melhor. Com questionamento, com perguntas,
com exigências e, principalmente, exigência de compromisso, porque os candidatos precisam assumir
compromissos frente aos problemas mais cruciais que
a população enfrenta. E a gente espera que esse período de campanha eleitoral seja um período frutífero,
no sentido de muitos compromissos serem assumidos
e, de preferência, que sejam cumpridos.
Era isso, Senador Paim. Muito obrigado pela
atenção.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 617, DE 2012
Requer Voto de Pesar por ocasião do falecimento ocorrido no domingo, dia 1º de
julho de 2012, do Apóstolo Afif Arão, um
dos maiores líderes espirituais do Estado
do Acre.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, Voto de Pesar por ocasião
do falecimento do Apóstolo afif arão, um dos maiores
líderes espirituais do Estado do Acre.
Requeiro, ainda, que este Voto de Pesar seja encaminhado ao conhecimento de seus pais, Zely Alves
da Costa e Sisnande Sales da Costa; dos filhos Lucas
e Dayane, de sua esposa e companheira de vida, Apóstola Dayse Costa, e, por seu intermédio, aos membros
da Igreja Renovada.
Justificação
Acreano de Sena Madureira, Afif Arão completaria 48 anos de idade no próximo dia 8 de agosto.
Formado em pedagogia pela Universidade Federal
do Acre e teologia pela Faculdade Teológica Batista
de Brasília, deixa um legado de fé, esperança e uma
vida dedicada à obra de Deus.
Um sonhador e plantador de sementes, junto com
sua esposa levantou o maior Ministério da Visão Celular do Estado do Acre. A Igreja Renovada, da qual era
Líder, reúne, hoje, mais de 5 mil membros.
Afif era conhecido por seu carisma e conseguia
arrebanhar multidões em torno da palavra de Deus.
Prova disso eram as Marchas para Jesus, que, este
ano, ao lado de várias autoridades do Estado, levaram
mais de 50 mil pessoas às ruas e foram consideradas
o maior evento evangélico do Acre.
Afif Arão gozava de grande prestígio em todos os
setores da sociedade, inclusive com reconhecimento
internacional por sua dedicação ao Evangelho, contribuindo, ainda, com outros Estados brasileiros.
Dele me despeço com tristeza e emoção, pedindo
aos meus nobres pares do Senado Federal que aprovem essa justa homenagem que ora requeiro.
Sala das Sessões, 2 de julho de 2012. – Senador
Anibal Diniz, PT/AC.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Senador Anibal Diniz, quero convidar V. Exª para
assumir a Presidência, porque o Senador Antonio
Russo está no elevador, a caminho, e eu faria uma in-
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tervenção pela ordem enquanto ele chega. É um compromisso que assumi com a Assessoria dele.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
pela ordem só para registrar um artigo que escrevi
e que foi publicado no Sul21, sobre acessibilidade
e eleições.
As eleições 2012 se aproximam e é neste contexto que olhamos para o processo eleitoral brasileiro,
um dos mais modernos do mundo, totalmente informatizado. A votação eletrônica acontece em 100% das
cidades e é possível saber o resultado das votações
em questão de horas.
Mas, precisamos atentar para o princípio da acessibilidade universal no processo eleitoral. Tema este
que passa despercebido para a maioria de nós e que
está ligado, também, a aspectos sociais e humanos e
não somente a aspectos tecnológicos.
Como o Senador já chegou, o meu compromisso era com ele, por isso estava falando pela ordem.
Na verdade, no meu artigo, cumprimento o Tribunal Superior Eleitoral, porque atentou para acessibilidade e, nas eleições futuras, as pessoas com deficiência
terão acesso aos locais de votação, terão mais facilidade com a urna eletrônica. O artigo que escrevi foi
um cumprimento ao Tribunal Superior Eleitoral, porque,
com o exemplo dado no Brasil, outros países também
acabarão optando pela urna eletrônica e implantando
o mesmo sistema de acessibilidade.
Ao mesmo tempo, no final, eu conclamo os Deputados Federais a aprovarem o Estatuto da Pessoa
com Deficiência, que está há quase seis anos parado
na Câmara e que vai contemplar com novas políticas
públicas 45 milhões de pessoas.
Era isso, Senador Presidente Anibal Diniz.
Senador, compromisso cumprido. Indiretamente
eu o estou convidando, mas quem vai convidar será o
Anibal Diniz para V. Exª usar a tribuna.
Só considere na íntegra o meu pronunciamento,
Sr. Presidente.
Obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º do Regimento Interno.)
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SUL 21 – Artigo
O voto pela acessibilidade
– Senador Paulo Paim (PT/RS)
As eleições de 2012 se aproximam e é neste contexto que olhamos para o processo eleitoral brasileiro,
um dos mais modernos do mundo, totalmente informatizado. A votação eletrônica acontece em 100% das
cidades e é possível saber o resultado das votações
em questão de horas.
Mas, precisamos atentar para o princípio da acessibilidade universal no processo eleitoral. Tema este
que passa despercebido para a maioria de nós e que
está ligado, também, a aspectos sociais e humanos
e não somente a aspectos tecnológicos. São milhões
de eleitores com deficiência que querem votar e não
basta apenas o direito ao voto, mas dar acessibilidade ao voto.
Nesse sentido elogiamos a resolução do TSE,
que aprovou o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral destinado ao eleitor com deficiência ou
mobilidade reduzida. Essa medida tem como objetivo
eliminar barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação e de atitudes para dar segurança e autonomia às
pessoas com deficiência nas eleições. Um exemplo é
o acesso aos locais de votação – os estacionamentos
serão liberados e vagas serão reservadas a esse eleitor.
A resolução do TSE prevê também celebração de
convênios de cooperação técnica com a administração
dos prédios onde vão funcionar as seções eleitorais.
Convênios também serão firmados com representantes
de pessoas com deficiência para ajudar a aperfeiçoar
a acessibilidade na justiça eleitoral. Neste contexto
de modernidade, as urnas, que já possuem teclas em
Braille, contarão com sistema de áudio para votação
de pessoas com deficiência visual.
Os TREs deverão traçar planos para promover a
acessibilidade plena nos locais de votação. Deverão,
por exemplo, incentivar o cadastramento de mesários e
colaboradores habilitados em Libras (Língua Brasileira
de Sinais) e adaptar seus sites para o pleno acesso
das pessoas com deficiência visual.
O problema da falta de acessibilidade nos locais
de votação é maior do que imaginamos. A maioria das
seções eleitorais está em locais ou escolas que não
são acessíveis.
A promoção da acessibilidade não é algo que irá
facilitar a vida apenas das pessoas com deficiência, mas
a vida de todos! É uma questão de justiça social! Esse
é um assunto que deve estar na pauta, sendo encampado por todos, antes, durante e depois das eleições.
Precisamos ainda mudar nosso olhar em relação
aos candidatos que são pessoas com deficiência, preci-
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samos de um olhar livre de preconceito. Os candidatos
podem desempenhar um papel importante, pontuando
não só as questões que envolvem as pessoas com deficiência, mas as necessidades de toda comunidade.
Lembramos que a resolução do TSE vem ao encontro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, proposta
de nossa autoria que aborda tais pontos. O Estatuto foi
aprovado no Senado e atualmente está tramitando na
Câmara, aguardando votação dos deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido nos termos do Regimento.
Obrigado, Senador Paim.
Agora, com a palavra o Senador Antonio Russo.
O SR. ANTONIO RUSSO (Bloco/PR – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, muito obrigado.
Acima de tudo, muito obrigado ao nosso querido
Paim, nosso ícone dentro deste Senado. Já admirávamos o Paim de fora do Senado com suas palavras
sempre presentes, defensor não só do nosso querido
Rio Grande do Sul, mas com teses de Brasil. O senhor é uma das joias do Senado. Eu me orgulho de
ser seu amigo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois
da Rio+20, estabeleceram-se alguns consensos que
devem perdurar no debate político brasileiro. Mesmo
que o documento final do evento possa ter frustrado
alguns segmentos da sociedade brasileira, acredito
que em muitos pontos o processo tenha avançado e
que, pouco a pouco, disseminará a ideia de que, sem
políticas adequadas de produção econômica e proteção ambiental (ambas desenvolvidas de maneira
combinada), não vamos criar, no futuro, condições de
crescimento para atender às demandas das futuras
gerações.
Estou fazendo esse rápido preâmbulo para dar
uma boa notícia a esta Casa: o Mato Grosso do Sul
está se tornando a unidade federativa com os melhores indicadores de sustentabilidade do País.
Considero de extrema importância dar esta informação ao Brasil porque estamos conquistando, na
prática, sem alarde, e com muita responsabilidade,
aquilo que vem se tornando o sonho de muitos que
desejam ver um mundo melhor nas próximas décadas.
As mudanças substanciais que vêm ocorrendo
no nosso Estado há alguns anos são desconhecidas
da grande mídia.
São dados que, na maior parte das vezes, passam ao largo de acontecimentos surpreendentes que
ocorrem em regiões interioranas de nosso País.
O fato é que esses indicadores estão ajudando a
criar uma nova realidade brasileira. Temos que difundir
essas informações para que a população brasileira co-
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nheça o esforço que está sendo realizado para tornar
o nosso Estado a principal referência de sustentabilidade brasileira.
É importante que todos saibam que o Mato Grosso do Sul está no centro de um processo de renovação
de conceitos socioeconômicos.
O Estado, criado há 34 anos, vem promovendo
uma revolução estratégica de desenvolvimento que
pode servir de exemplo para muitas outras regiões fora
e dentro do Brasil. Aos poucos, essa realidade está se
aflorando, ganhando espaços, tornando-se conhecida
além dos grupos de especialistas e pesquisadores.
Sem alarde e de maneira continuada, o Mato
Grosso do Sul ingressou num período histórico de concretização daquilo que vem sendo almejado no mundo
inteiro como estágio avançado de conquistas sociais: a
economia verde, processo pelo qual as cadeias produtivas crescem sem causar prejuízos ao meio ambiente.
Esses dados surpreendentes devem ser analisados com critério e discernimento. Sustentabilidade transformou-se num assunto da moda. A palavra
“sustentável” está se tornando, assim, cada vez mais
gasta, em função inclusive do uso abusivo por parte
de governos e instituições não governamentais.
Poucos conseguem, neste sentido, dar aplicabilidade à ideia e demonstrá-la de maneira concreta
e efetiva.
Não é o caso de Mato Grosso do Sul.
O conceito de que o desenvolvimento econômico e social pode ser realizado com garantias de preservação ambiental ganha cada vez mais espaço na
opinião pública, só que poucos percebem como isso
ocorre na prática.
Os créditos de carbono, por exemplo, são coisas
faladas, medidas, mas são invisíveis do ponto de vista
material. Por isso, pela própria dificuldade em se criar
um padrão monetário para essa unidade, a população
não consegue medir sua importância no atual contexto.
No fim, sobram discursos, com quase nada de
resultado prático. Só que o caso de Mato Grosso do
Sul é diferente.
Pesquisadores da Embrapa – empresa cuja reputação e credibilidade dispensam apresentações – foram
a campo no ano passado e mediram objetivamente
o que vem ocorrendo em todo o Mato Grosso do Sul
com a finalidade de compreender como vem se dando o fenômeno do crescimento com sustentabilidade.
A Rio+20 fez deste assunto pauta preferencial
da mídia mundial, escrutinando os avanços e recuos
deste processo, tratando de importantes questões,
com resultados positivos.
Nesse aspecto, acredito que Mato Grosso do Sul
está fazendo o dever de casa com louvor.
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Os pesquisadores da Embrapa, juntamente com
várias outras instituições estaduais, descobriram que
o setor produtivo mais importante do Estado – notadamente o agronegócio – conseguiu obter um crescimento acima de todas as médias nacionais, mantendo,
fiquemos atentos, praticamente intocável o uso dos
seus recursos naturais. Ou seja: o Estado está se desenvolvendo e preservando ao mesmo tempo.
Mais ainda: Mato Grosso do Sul vem turbinando
sua economia praticamente sobre a mesma base territorial dos últimos anos, sem que isso signifique avanço
indiscriminado sobre áreas virgens ou preservadas.
Melhor ainda: tem conseguido reduzir as queimadas
e está mantendo estrito controle sobre o uso de seus
mais diversos biomas. Milagre? Sorte? Movimento
espontâneo da economia? Não. Simples resultado da
perfeita aliança de planejamento, incentivos fiscais,
marcos regulatórios, programas governamentais bem
organizados, parcerias público-privadas adequadas e,
acima de tudo, credibilidade e governança qualificada.
O Governo do Estado, nesse aspecto, conseguiu
realizar uma proeza inédita: desenvolver políticas públicas estreitamente conectadas com ações práticas,
resultando em melhora global da qualidade de vida da
população, obtendo altos padrões de uma economia
sustentável.
Os números são eloquentes. Para começar, a região do Pantanal sul-mato-grossense, bioma conhecido
mundialmente como um dos lugares mais belos e exóticos do Planeta, representando 25% do total dos 36
milhões de hectares do território estadual, tem índice
de preservação comprovado de mais de 80%.
No restante do Estado, a cadeia produtiva vinculada ao campo vem obtendo ganhos cada vez mais
elevados de produtividade, e reduzindo, paralelamente,
as emissões de gases que aumentam o fenômeno do
efeito estufa e poluem o meio ambiente.
Nos últimos anos, esse processo representou
melhoria expressiva no seqüestro de CO2, evitando
emissões de quase 50 milhões de toneladas do gás
na atmosfera.
O que mais surpreende é que tudo isso foi obtido
com o aumento de produtividade, elevação da renda,
melhoria da empregabilidade e dos investimentos sociais em todos os Municípios do Estado.
O manancial de boas informações nesse sentido impressiona. Para o lado que se olha, os dados
demonstram que o Estado encontrou seu caminho e
tem tudo para se transformar em uma das Unidades
Federativas mais importantes do Brasil nas próximas
duas décadas.
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O cinquentenário de Mato Grosso do Sul, que
ocorrerá em 2029, consistirá na colheita dos bons frutos que estão plantados desde agora.
Nesse aspecto, na agricultura, levando em conta os dez anos passados, a produtividade de soja aumentou 90%; do milho, 64%; e do algodão, 139%; e,
dessa maneira, isso aconteceu em praticamente todas
as culturas e atividades do campo.
Paralelamente, o setor de energia verde explodiu: a cana-de-açúcar teve crescimento de 311%; e
novas florestas ganharam espaço em regiões antes
degradadas: cresceram 165%, (30% em média, nos
últimos anos).
Qual a grande vantagem de tudo isso? Esse
vertiginoso expansionismo não representou, em contrapartida, a abertura de áreas para plantio com desmatamentos ou queimadas em larga escala. Tudo foi
feito de maneira sustentável. E essa tendência permanecerá daqui para frente.
Os ganhos proporcionados pelas inovações tecnológicas do setor evitaram a abertura de mais de 1,5
milhão de hectares de novas áreas, sem contar que a
fixação biológica de nitrogênio, no caso da soja, evitou a emissão de 1,7 milhão de toneladas de CO2/ano.
Só para se ter uma ideia estatística desse processo, basta considerar o seguinte número: enquanto em
2006 o Governo do Estado autorizou o desmatamento
de 67 mil hectares, em 2010, as autorizações baixaram
para 18 mil, ou seja, uma redução de mais de 70%.
Noutras palavras, o Estado cresce, a economia
se fortalece, e o meio ambiente mantém-se cada vez
mais preservado.
A promoção do desenvolvimento econômico nestes segmentos altamente agregadores de valores e
renda – e fundamentais para a geração de commodities –, são atualmente responsáveis por mais de 20%
do PIB estadual (cerca de R$ 8,5 bilhões por ano).
Nesse sentido, a produção de gado de corte, fibras e alimentos em regiões cuja diversidade ambiental merece um aproveitamento racional, devido à sua
crescente fragilidade, tem colocado o Mato Grosso do
Sul num processo de “crescimento inteligente”, conforme avaliam os pesquisadores da Embrapa.
Srªs. e Srs Senadores, esse quadro evolutivo não
para por aí. Só de áreas degradadas – que hoje não
estão sendo aproveitadas pelo setor pecuário, o Mato
Grosso do Sul – há um total de dez milhões de hectares que precisam se tornar urgentemente produtivos. E
a sua recuperação gradual significará incorporar mais
ganhos à economia, sem que haja qualquer dano ao
meio ambiente. O projeto será viabilizado com recursos
em parceria com o Governo Federal. Ou seja: à medida
que as áreas degradadas sejam incorporadas à produ-
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ção, menos prejuízos ao meio ambiente acontecerão e
maior a nossa capacidade de produção de alimentos.
Reunindo num só pacote todos os programas do
Governo do Estado é possível concluir que o nível de
sustentabilidade da economia de Mato Grosso do Sul
estará acima dos países mais avançados do planeta.
A Embrapa Gado de Corte criou o Programa de
Avanços na Pecuária do Mato Grosso do Sul – PROAPE, com o subprograma “Novilho Precoce”, estabelecendo novos paradigmas de sustentabilidade no Estado.
Reunindo o “Novilho Precoce” com os incentivos
para renovação de pastagens e também a conversão
de pastos em áreas de reflorestamento e cultivo de
cana-de-açúcar, os ganhos estão sendo estupendos.
Com a redução do tempo de abate dos animais,
foi possível evitar a emissão de 655 mil toneladas de
CO2 em 2010, o que representou nas últimas décadas
uma redução de gases que provocam efeito estufa da
ordem de cinco milhões de toneladas.
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, os números
da “economia verde” são eloqüentes. Eles demonstram
que é possível unir num só projeto desenvolvimento
econômico e redução de danos à natureza.
O Governo do Mato Grosso do Sul, por meio do
trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e
Produção, sob o comando da nossa Secretária Tereza
Cristina Corrêa da Costa, em parceria com a Embrapa Gado de Corte, atualmente vem realizando uma
verdadeira revolução silenciosa no campo, devendo
constituir-se em objeto de estudo para ser adaptado
às outras unidades federativas. Sentimos que estamos
no caminho certo. Acredito que, dentro de algumas
décadas, seremos a unidade federativa com uma das
melhores qualidades de vida do País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senador Antonio Russo.
Pergunto ao Senador Pedro Simon se vai usar
da palavra.
Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, situação delicada em que nos encontramos! Se olharmos no contexto geral, nós vamos
verificar que estamos a viver um verdadeiro desafio.
Eu deveria estar em Montevidéu, em uma reunião
do Mercosul, mas problemas pessoais me impediram
de estar lá. Deve ser muito importante a reunião que lá
está se realizando, sem a presença do Paraguai, afastado temporariamente até a vinda, melhor dito, até a
realização das novas eleições e a eleição de um novo
presidente pelo povo. E se analisará, exatamente sem
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a representação do Paraguai, a entrada da Venezuela,
que o Brasil já tinha aprovado, o Uruguai também, a
Argentina também, e o MERCOSUL estava a espera
da decisão, exatamente, do Paraguai, cujo Senado
ainda não tinha decidido.
Aqui, vivemos, depois de, eu diria, uma interrogação, alguns momentos importantes no Senado Federal.
A CPI vai se reunir. Eu creio, Sr. Presidente, que, afinal
de contas, a essa altura, vai convocar o ex-presidente
da Delta e o Sr. Pagot.
Muito estranha a posição do ilustre relator, se
aprofundando. Levamos um dia inteiro discutindo as
reformas que foram feitas no apartamento – não sei
nessa altura de quem é; era do governador de Goiás;
não sei, hoje, a quem pertence –, uma tarde inteira. A
decoração, quanto saiu? Papel parede; não sei mais
o quê. E, no entanto, o relator ainda não se decidiu a
convocar o Sr. Pagot, que se oferece, que pede para
ser convocado e que talvez seja ouvido lá em Goiás.
A Assembleia Legislativa de Goiás está votando,
acho que hoje, o requerimento, pedindo a convocação,
lá, do Sr. Pagot, porque o relator não quer ouvir aqui.
Eu creio que, a esta altura, não resta à CPI outro
caminho senão, amanhã, fazer a convocação. Há um
movimento, inclusive, que pensa convocar de modo
especial o ex-presidente do DNIT, numa reunião paralela à da CPI.
E eu me preocupo com isso. Qual é a imagem que
ficaria do Senado ao se fazer uma convocação paralela, porque a CPI convocada para isso não quer fazer?
Convocam um arquiteto para discutir as minúcias da reforma do apartamento e não querem ouvir
o ex-presidente do Dnit, que diz que tem muito a contar. Muito, muito, e coisas muito importantes. Ele diz
que quer, e se oferece para falar. E o relator geral não
concorda. Delicada a posição desse rapaz, por quem
eu tenho muito respeito. E tenho admiração por sua
firmeza, e surpresa por essa ação.
Nós já tivemos CPIs que não deram em nada, por
acordo das lideranças, que não quiseram que dessem
em nada. Das Ongs e dos cartões corporativos. PT e
PSDB fizeram acordo, um não quis investigar o outro,
ninguém investigou nada, e ficou zero a zero.
Nessa é diferente. Nessa não é investigar. A CPI
foi criada pelo Sr. Lula para verificar o que já tinha sido
investigado pela Polícia Federal e pela Procuradoria
da República. Os fatos já existem, já aconteceram, e
parece que alguns da CPI querem abafar. Não querem deixar que eles venham à tona. E aí soa grotesco,
muito grotesco.
O Sr. Pagot disse: Eu sei dos casos em que me
solicitaram para pedir ajuda para determinado partido.
Eu não fiz, mas eu pedi a essas empresas que dessem
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auxílio para determinado partido. O Sr. Pagot disse: Eu
sei que lá, em São Paulo, no empreendimento tal, teve
desvio que facilitou ao partido tal.
Se ele está dizendo! E vem o relator e diz: Não,
mas nós não fomos reunidos para isso. Nós não vamos discutir isso. Nós vamos discutir as reformas no
apartamento, 500 mil, coisa muito cara.
Onde nós vamos ficar, Sr. Presidente? Eu creio
que, amanhã, a CPI vai convocar o Sr. Pagot e o ex-presidente da Delta, empresa considerada inidônea
pelo Governo Federal. A aquisição da Delta pelo frigorífico de Goiás ou de Mato Grosso, sei lá, já estava
feita, já estava decidida. Eu fui um dos que veio a esta
tribuna protestando, cobrando da Presidente Dilma
que ela seria responsável. Mas como? Uma empresa considerada inidônea pelo Governo Federal ia ser
comprada por outra que tinha nascido pela ação do
Governo Federal, via BNDES, que transformou um
açougue de Goiás no maior frigorífico do mundo, em
uma sociedade com o BNDES? E, agora a empresa
que era um açougue que virou um grande frigorífico,
ia comprar uma empreiteira e entrar nessa empreiteira
considerada inidônea? E o Governo voltou atrás. Meus
cumprimentos a D. Dilma. O Governo voltou atrás e
suspendeu, e suspendeu.
E nós não convocamos o Sr. Cavendish? E ele
não vem depor? Convocamos o Governador de Brasília, e bem convocado. Convocamos o Governador
de Goiás, bem convocado. Mas o Sr. Pagot, que quer
depor, e o Sr. Cavendish, que tem que depor, não vamos convocar porque o Relator disse que ainda não
é tempo. Não vamos convocá-lo para isso.
Olha, há prazo para tudo. Há prazo para tudo!
Não há dúvida nenhuma e o prazo da CPI está se esgotando. Eu tenho certeza de que as lideranças vão
entender, que o PT, de um modo especial, vai entender.
Vai ficar marcada na história, na biografia, no carimbo
do PT o seu rompimento definitivo com o seu passado
se a convocação não for feita.
Há momentos e há circunstâncias na nossa vida
que temos que agir e temos que avançar, custe o que
custar. Vivemos esse momento aqui nesta Casa.
Amanhã vai ser a reunião da CPI do Sr. Cachoeira. Amanhã vamos ter que tomar a decisão.
Eu confio. Não pertenço à CPI. O meu partido
tem tido uma posição neutral com relação a isso. Por
isso, falo da tribuna. Falo aqui o que eu gostaria poder
falar amanhã. Se tivesse condições, falaria lá na CPI,
que era o meu lugar. Mas lá não tem chance, porque
lá falam todos os membros titulares, depois todos os
membros suplentes, depois todos os líderes. E já fiquei lá, uma vez, cerca de quatro horas, mas não tive
chances. Por isso, falo aqui.
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Sr. Relator, não manche a sua biografia dessa
maneira, que ela será manchada de uma maneira irreversível! Será carimbada.
Já tivemos uma CPI aqui que foi apelidada de
CPI Chapa Branca, porque se fez uma composição no
sentido de dar em nada. O presidente, o relator, era
para não dar nada. Mas os fatos foram aparecendo, e
ela terminou no mensalão. Terminou denunciando tudo
o que tinha que ser denunciado. O presidente era e
continua sendo do PT. O relator era e continua sendo
governista. Foram para a CPI, acredito, colocados no
sentido de se esforçar para que as coisas não acontecessem. Mas aconteceram. Eles não mancharam as
suas biografias. Eles foram até o fim e provaram o que
tinha que ser aprovado.
Essa é a situação, Sr. Relator. Aliás, mais grave,
porque lá eles buscaram a verdade e foram encontrar
os fatos no decorrer do andamento da Comissão! Aqui,
não. Aqui é um fato raríssimo em que a CPI foi convocada não para buscar, não para apurar, não para fazer
a sindicância, mas, pela primeira vez, a CPI foi criada
em cima do fato já provado, já feito e que alguns não
querem constatar.
Eu espero amanhã. Eu confio na boa vontade de
amanhã. Eu espero que Deus ilumine o Sr. Relator, e
Deus proteja os membros daquela CPI.
Outro fato que me chama a atenção, Presidente
– e eu não quis me meter, não dei palpite; procurado
pela imprensa, não falei com ninguém: o problema
da candidatura do PT à prefeitura de São Paulo. Não
tenho nada que ver. Sei que aquela fotografia do ex-presidente Lula na casa do Sr. Maluf repercutiu e teve
amplos e amplos debates. Não falei nada, mas hoje
saiu uma manchete em que um Ministro da Presidente Dilma – Ministro pelo qual tenho o maior respeito e
o maior carinho – diz em declaração que é manchete que, realmente, no entendimento do PT com o PP,
com o Sr. Maluf, para o apoiamento ao candidato do
PT em São Paulo, houve entendimento, e o Sr. Maluf
indicou alguém para determinado cargo. Mas não houve dinheiro – diz o Ministro. Mas houve a transação!
Realmente houve o troca-troca: o Maluf apoiou o PT
em São Paulo, e o Governo deu um determinado cargo. Interessante até que, no final da Rio+20, um cargo
diretamente ligado ao meio ambiente.
Eu me lembro do ainda hoje Presidente do PTB,
e era Presidente do PTB na CPI, quando ele chegou
lá e disse “na verdade, o Sr. Presidente da República
distribuía os Ministérios entre os partidos que o apoiavam, e cada Ministério com os seus departamentos”,
dando a entender que eles que se virassem”.
Srª Presidente Dilma, é isso que se chama troca-troca. É isso que não faz bem ao Governo. O PP
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apoiar o Governo tudo bem. O PP discutir e ter cargos
em troca do apoio ao Governo tudo bem. Mas dar esse
cargo para apoiar aquele candidato naquela cidade?
Não me parece que essa seja a forma de governar.
Essa é a forma do troca-troca. Essa é a forma que
submete o Governo aos interesses, ou deste partido
ou daquele cidadão.
É muito triste essa manchete. Interessante que
ela diz: “Não se falou em dinheiro!” Então, ficou claro:
não houve troca-troca de dinheiro; não foi tanto, nem
tanto; foi apenas um cargo.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mas,
aliás, dinheiro é uma forma última que de repente está
aparecendo, principalmente agora, com o Sr. Cachoeira: é tanto para lá, é tanto para cá. Mas a forma tradicional, antiética e imoral do troca-troca é: “Eu te dou
um cargo aqui, e eu te apoio ali”.
E parece que é o que foi feito.
A Senhora Presidenta está no auge do seu prestígio. E eu vejo com muito respeito a Senhora Presidenta.
Não tenho nenhuma intimidade com Sua Excelência,
não participo de nenhum tipo de atividade com ninguém
de seu Governo, mas aqui estou sempre disposto a dar
apoio e a reconhecer o esforço que Sua Excelência
faz no sentido do andamento.
Acho que foi difícil a posição de Sua Excelência
na questão do Paraguai. Difícil! Acho que o Itamaraty
não agiu como deveria. Sou informado agora de que
o Embaixador do Brasil no Paraguai teria informado
dez vezes ao Itamaraty o que estaria acontecendo
na véspera de acontecer. A Presidenta ficou sabendo pelo jornal, depois de ter acontecido. Mas se saiu
bem a Presidenta, acho que agiu com competência.
Acendeu uma vela para Deus, uma vela para... Saiu
o Paraguai, mas não em definitivo. Há uma garantia
de que vai vir eleição, tanto que, se não vier a eleição
no prazo previsto, ele sairá em definitivo. Aproveitou
que o Paraguai não está, numa atitude sobre a qual
há uma interrogação com relação a ela, sobre o que
é, e sobre o que não é, e admitiu a entrada da Venezuela, que o Brasil já tinha aprovado – nós, Congresso
brasileiro, inclusive; que a Argentina já tinha aprovado
– e o Congresso argentino, inclusive; que o Uruguai
já tinha aprovado – e o Congresso uruguaio inclusive;
mas que o Senado paraguaio não tinha aprovado. Por
isso, não entraram.
Então, aproveitou-se dessa situação. O Governo
paraguaio está protestando. Como o Paraguai está suspenso, está fora, entra a Venezuela para o Mercosul,
independentemente do apoio do Senado paraguaio. A
Venezuela e o Sr. Chávez estavam na véspera de um
rompimento de fornecimento de petróleo, e ia come-
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çar uma briga de intercâmbio. Ela solicitou, e Chávez
concordou em não fazer isso.
Mas a Senhora Presidenta devia dizer uma palavra sobre essa afirmativa do Sr. Ministro reconhecendo
que houve negociação não em dinheiro, mas de cargo
para o PP apoiar o PT em São Paulo.
É interessante: as pesquisas colocam o Senado
muito em situação humilhante, e o Judiciário também;
e, pela primeira vez na história, quem está subindo
é a Presidenta. Ela! Ela, pessoalmente; seu estilo de
governo, como ela está governando. “Como o senhor
acha da forma como ela está governando?” O povo
acha ótimo, na sua maioria.
Isso é importante, e, na minha opinião, a Presidenta tem feito por merecer. Mas há momentos em
que a posição deve ser tomada. E precisa ser tomada.
Quando a Presidenta diz que não vai se meter
nas eleições no primeiro turno, porque são vários os
partidos que apoiam, e eles estão divididos para lá e
para cá... No Rio Grande do Sul, são quatro candidatos,
e os quatro apoiam o Governo da Presidenta Dilma.
Eu acho que ela está correta: não tem por que se
meter, não tem por que se meter. E São Paulo não é
diferente, e o Sr. Maluf também não é diferente.
Vamos ver esses dias. Vamos ver se nós entramos
nesse recesso, se é que ele é necessário. Podemos
até abrir mão dele. Vamos olhar para o Supremo, que
teve uma grande vitória. Eu vim a esta tribuna e bati
na mesa, confiando que o Sr. Ministro revisor haveria
de dar o voto, o seu voto no momento exato, para não
trancar a votação da matéria do mensalão, e, naquele
dia, exatamente naquele, ao final daquele dia, S. Exª
entregou. Entregou o seu voto, e, entregando o seu
voto, o mensalão vai ser votado, no momento exato
como deve ser votado.
Que bom que isso vai acontecer. Que bom, Sr.
Presidente, que o Supremo vai votar! E que possamos
encerrar essa triste situação, dolorosa, mas que considero importante.
Por isso, vamos todos aguardar a nossa comissão, a nossa CPI amanhã, e vamos fazer a convocação, que nós esperamos.
Com relação à Presidenta, que ela siga no seu
rumo, resistindo ao troca-troca; que a governabilidade que ela tem que praticar – porque não há maioria
sem uma composição de vários partidos – que ela o
faça. Mas sem que isso signifique o triste troca-troca.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, nesta
hora e neste momento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Pedro Simon.
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Agora, com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues, pela Liderança do PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Desculpe-me: declino deste para amanhã, em melhor
momento e oportunidade. Eu lhe agradeço.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Randolfe.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – AC)
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 224, DE 2012
Obriga beneficiários de bolsas de estudos
de programas da União a prestarem colaboração a estabelecimentos públicos de
educação básica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei visa articular os programas federais de concessão de bolsas de estudos para a educação superior com as redes públicas de educação básica.
Art. 2º O estudante beneficiário de bolsa de estudos custeada com recursos públicos federais fica
obrigado a prestar serviços de divulgação, formação
e informação científicas e educacionais, de no mínimo
quatro horas semanais, em estabelecimentos públicos
de educação básica.
Art. 3º Caberá aos órgãos federais competentes,
em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de educação, regulamentar e definir as formas de
participação dos bolsistas nas atividades das escolas.
Art. 4º Os bolsistas no exterior cumprirão o compromisso quando do retorno ao Brasil, durante período
igual ao de duração da bolsa.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Se o Brasil quiser superar o modelo de ilhas de
excelência, transformando-se em um efetivo continente do Conhecimento, precisará promover o gosto e a
iniciação científica. Esse ideal só será realidade se,
desde a infância, os pequenos brasileiros conhecerem
cientistas, tendo a oportunidade de ouvi-los, aprender
com eles e admirá-los.
Nossa cultura faz com que, desde muito cedo, as
crianças saibam tudo de profissionais da música e dos
esportes. Contudo, poucas são as que se interessam
pela ciência. Muitas não veem, não ouvem, nem sabem
o nome de um único de nossos cientistas.
Hoje, temos dezenas de milhares de cientistas em
formação, como bolsistas, a um custo de milhões de
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reais por ano, financiados por órgãos do governo, em
suma, pela sociedade brasileira. Com o recém-editado
programa “Ciência sem Fronteira” este número é acrescido de mais 75 mil bolsistas, passando o investimento na área a contar com quase 800 milhões por ano.
Não temos dúvida de que o Brasil ganhará muito
se esses bolsistas, durante seus cursos realizados no
Brasil, ou após a realização de estudos no exterior, forem aproveitados como divulgadores científicos entre
a jovem população que frequenta nossas escolas de
educação básica.
Os bolsistas do Programa Universidade para Todos, o PROUNI, deverão igualmente ser aproveitados
entre aqueles que não forem da área de ciência, como
alfabetizadores de adultos ou estagiários em escolas
de educação básica. Essa seria uma forma de envolvê-los, no futuro, com as demandas dessas escolas,
tornando-se agentes de sua transformação.
Acredito, senhores Senadores e senhoras Senadoras, que a aplicação desta medida – inspirada
por uma fala do famoso físico, astrônomo e cosmólogo brasileiro Marcelo Gleiser, no dia 14 de junho de
2012, durante o seminário “Caminhos para a Inovação”, promovido pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) desta
Casa – poderá contribuir para que o Brasil seja alçado
à condição de sociedade do conhecimento, superando
a expectativa de mera sociedade de consumo.
Por essas razões, pedimos o seu apoio à aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam Buarque.
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(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Educação, Cultura e Esporte –
decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) –A Presidência recebeu o Aviso nº 38, de 2012
(nº 65/2012, na origem), do Banco Central do Brasil,
que encaminha, em atendimento ao disposto na Lei nº
9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do real
referente ao mês de maio de 2012, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais
a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 65/2012-BCB
Brasília, 28 de junho de 2012
Assunto: Demonstrativo das emissões do real
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, que estabeleceu as condições
para emissão do real, a fórmula de apuração das emissões realizadas e as bases para o acompanhamento e
controle monetário, encaminho a Vossa Excelência o
anexo demonstrativo das emissões referentes ao mês
de maio de 2012, as razões delas determinantes e a
posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Atenciosamente, – Alexandre Antonio Tombini, Presidente.

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 3

367

29869

368

29870 Terça-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Julho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 3

369

29871

370

29872 Terça-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Julho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 3

371

29873

372

29874 Terça-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Julho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 3

373

29875

374

29876 Terça-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Julho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 3

375

29877

376

29878 Terça-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Julho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 3

377

29879

378

29880 Terça-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Julho de 2012

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Aviso nº 38, de 2012, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os Srs. Senadores Mário Couto, Alvaro Dias,
Cícero Lucena e Flexa Ribeiro enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno, combinado com o inciso
I e § 2º do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “O ponto fraco
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de homens fortes”, publicada pela revista Veja em sua
edição de 15 de fevereiro de 2012.
A matéria destaca que a advogada Christiane
Araújo deu um depoimento revelando uma história
cheia de ingredientes picantes que mistura sexo e poder entre os homens fortes do poder do PT.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§ 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do artigo de autoria do Ex-Presidentre
da República, Fernando Henrique Cardoso, intitulado:
“Ainda as privatizações”, publicado pelo jornal O Globo
em sua edição de 04 de março de 2012.
Segundo o autor, não basta fazer concessões
e privatizar. É preciso fazê-las com critérios pré-definidos, elaborar editais claros, exigir que se cumpram
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as cláusulas das licitações e evitar que as agências
reguladoras se transformem em balcões partidários.
Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§ 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada, “Investigação contra
Ministro Mantega foi aberta e depois suspensa”, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo em sua edição de
03 de abril de 2012.
A matéria destaca que quando a Procuradoria da
República do Distrito Federal apurava eventual prática de improbidade administrativa pelo ministro Guido
Mantega, o caso foi paralisado.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Convênios para
acelerar o PAC servem para contratar secretária e recepcionista”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo
em sua edição de 13 de fevereiro de 2012.
A matéria destaca que em vez de se dedicar exclusivamente a fornecer técnicos para acompanhamento
de obras, contratos da Fundação Ricardo Franco com a
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Secretaria de Portos e Dnit são usados para empregar
mão de obra terceirizada para serviços administrativos.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco/PT –
AC) – 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 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: Senador Gim Argello
(Sobrestando a pauta a partir de: 22.04.2012)
Prazo final prorrogado: 05.07.2012
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 10, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 562, de
2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 10, de 2012, que dispõe sobre o
apoio técnico ou financeiro da União no âmbito
do Plano de Ações Articuladas; altera a Lei nº
11.947, de 16 de junho de 2009, para incluir
os polos presenciais do sistema Universidade
Aberta do Brasil na assistência financeira do
Programa Dinheiro Direto na Escola; altera a
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, para
contemplar com recursos do FUNDEB as instituições comunitárias que atuam na educação
do campo; altera a Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, para dispor sobre a assistência
financeira da União no âmbito do Programa
de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos; altera
a Lei nº 8.405, de 9 de janeiro de 1992; e dá
outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 562, de 2012).
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Parecer sob nº 5, de 2012, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Padre João (PT/MG) e Relator Revisor: Senador José Pimentel (PT/CE),
favorável à Medida Provisória, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão nº 10, de 2012.
(Lido no Senado Federal no dia 29.6.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 5.5.2012)
Prazo final prorrogado: 1º.8.2012
3
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 278, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 606, de 2012 – art. 336, II)
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 (estabelece no mínimo
um Conselho Tutelar em cada Município e em
cada Região Administrativa do DF).
A matéria depende de pareceres das Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Constituição, Justiça e Cidadania.
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
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– 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.
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 Emen-
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da 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
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício Oliveira, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com voto
vencido do Senador Eduardo Braga.
10
REQUERIMENTO Nº 493, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 493, de 2012, do Senador Eduardo Lopes, solicitando o desapensamento do Pro-
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jeto 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).
11
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).
12
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).
13
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).
14
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).
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15
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).
16
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.
17
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).
18
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.
19
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
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2011; e 182, de 2012, por regularem matéria
correlata (ausência do empregado ao serviço).

21
REQUERIMENTO Nº 576, DE 2012

20
REQUERIMENTO Nº 547, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento nº
576, de 2012, do Senador Ciro Nogueira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(proibição da venda de produtos de tabaco em
determinados locais).

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).

O SR. PRESIDENTE (Aníbal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 11 minutos.)
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AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
JOSÉ SARNEY
2-7-2012
segunda-feira
16h

Ordem do dia
Plenário
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY NA SESSÃO
DO DIA 14 DE JUNHO DE 2012, QUE, RETIRADO PARA TRADUÇÃO, ORA SE PUBLICA.

A Renda Básica de Cidadania para a Construção
da Democracia e Justiça
Palestra apresentada ao Projeto NOPOOR
em Paris, 12 de junho de 2012
Eduardo Matarazzo Suplicy1
É uma honra ser convidado para participar deste
Encontro de Abertura do Projeto NOPOOR, organizado
pelas Instituições de Desenvolvimento & Globalização
(DIAL na sigla em francês) e pelo Instituto de Pesquisa
para o Desenvolvimento (IRD na sigla em francês) e
realizado em Paris, de 11 a 13 de junho, principalmente por se tratar de uma oportunidade muito importante
para a troca de ideias a respeito das experiências de
muitos países dos sete continentes sobre como podemos melhorar o nível de justiça em nossas sociedades,
com liberdade, por meios democráticos, para viver com
um senso de solidariedade e paz.
Como Senador do Brasil, membro do Partido
dos Trabalhadores, autor da Lei nº 10.835/2004 que
institui a Renda Básica de Cidadania para todos os residentes no Brasil, inclusive estrangeiros que residem
no Brasil por cinco ou mais anos, não importando a
origem, raça, sexo, idade ou condição socioeconômica, e também como Co-Presidente de honra da Rede
Mundial de Renda Básica (BIEN na sigla em inglês),
tenho prazer em informar sobre o que ocorre em meu
país e sobre o desenvolvimento dessa proposta em
outras partes do mundo.
1 Eduardo Matarazzo Suplicy nasceu no dia 21 de junho de 1941
em São Paulo, Brasil. Graduou-se na Escola de Administração de
Negócios em São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde se
tornou professor de economia em 1966. Em 1968, concluiu seu
mestrado e em 1973 seu doutorado em Economia na Universidade
de Michigan. Em 1978, foi eleito deputado estadual por São Paulo.
No dia 10 de fevereiro de 1980, tornou-se um dos co-fundadores
do Partido dos Trabalhadores. Em 1982, foi eleito deputado federal.
Em 1988, foi eleito vereador e presidente da Câmara Municipal de
São Paulo. Em 1990, 1998 e 2006, foi eleito senador pelo Estado
de São Paulo e pelo PT por três mandatos de oito anos. Como senador, aprovou a Lei que instituiu a Renda Básica de Cidadania
que um dia tornar-se-á incondicional. Sua principal obra é “Renda
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de Cidadania. A Saída é pela Porta”, editada pela Fundação Perseu
Abramo e Editora Cortez, 1ª Ed.2002, 6ªed. 2010.

De acordo com a lei aprovada por consenso, em
dezembro de 2002, no Senado Federal, e em dezembro
de 2003, na Câmara dos Deputados, e depois sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia
08 de janeiro de 2004, a Renda Básica de Cidadania
tornar-se-á um benefício monetário anual, equitativo
para todos, suficiente para atender às necessidades
básicas de cada pessoa. A renda poderá ser paga mensalmente, em parcelas iguais. Seu nível considerará o
nível de desenvolvimento da nação e as possibilidades financeiras. Será instituída de maneira gradual, a
critério do Poder Executivo, levando em consideração,
em primeiro lugar, os mais necessitados, nos atuais
moldes do Programa Bolsa Família.
Em seu livro The Idea of Justice (Ideia de Justiça,
Penguin Books, 2009), o ganhador do Prêmio Nobel,
o economista Amartya Sem nos conta a respeito da
importância da busca pela justiça, da construção da
democracia, de um governo construído por meio do
debate, bem como da natureza, da viabilidade e da extensão das demandas dos direitos humanos. Ele menciona o senso de percepção das claras injustiças que
poderiam ser superadas e que caracterizam as ações
dos parisienses na Revolução Francesa de 1789, de
Mahatma Ghandi, na Índia e de Martin Luther King Jr.
nos Estados Unidos.
Amartya Sen menciona diversos exemplos de
como a democracia, a liberdade de expressão e de
imprensa contribuíram para que as sociedades resolvessem seus problemas, inclusive os problemas de
fome intensa.
Sen afirma que a história do Oriente Médio e dos
muçulmanos inclui um grande número de episódios a
respeito de discussões públicas e da política participativa por meio do diálogo. Nos reinos muçulmanos
centralizados no Cairo, em Bagdá e Istambul, no Irã, na
Índia ou mesmo na Espanha, houve muitos defensores
das discussões públicas. O economista salienta que o
grau de tolerância em relação aos diferentes pontos de
vista foi frequentemente excepcional em comparação
à Europa nos séculos XVI e XVII.
O ponto de partida de Sen é a Teoria da Justiça
como Equidade, elaborada por John Rawls. Em sua
A Theory of Justice (Uma Teoria da Justiça, Harvard
University Press, 1971), Rawls estabelece os princípios de Justiça que deveriam ser colocados em prática
em uma sociedade:
1) Cada pessoa possui igual direito ao sistema
mais abrangente de liberdades básicas equitativas compatíveis com um sistema similar de
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liberdade para todos (princípio da liberdade equitativa);
2) As desigualdades das vantagens socioeconômicas só se justificam se a) contribuírem para
melhorar a situação dos menos favorecidos da
sociedade (princípio da diferença), e se b) forem
vinculadas às posições de que todos possam
desfrutar de oportunidades iguais (princípio da
igualdade de oportunidades).
Em 2005, tive a oportunidade de assistir à primeira palestra proferida em conjunto pelos professores
Amartya Sen e Philippe Van Parijs, em sua disciplina
“Justiça e Diversidade Cultural”, para os estudantes
de mestrado da Universidade de Harvard. Van Parijs
perguntou aos estudantes quem possuía língua materna diferente do inglês. Um terço levantou a mão. Ele
observou que mesmo com diferentes formações – em
termos de origem, raça, idioma, religião, e assim por
diante – poderíamos ter pontos de vista comuns sobre
os critérios para construir uma sociedade justa.
Em seguida, Amartya Sen explicou que naquela
disciplina eles iriam examinar quais instituições que
nos ajudariam a melhorar o nível de justiça. Por exemplo, quando a escravidão foi abolida, o nível de justiça
na sociedade aumentou. Se conseguirmos prover um
bom nível de educação para todos os meninos e meninas na sociedade, estaremos melhorando o nível de
justiça. “Neste curso, examinaremos”, disse Sen, “até
que ponto a Renda Básica Incondicional, como argumentado a favor pelo professor Philippe Van Parijs e
pelo senador Eduardo Matarazzo Suplicy, que nos visita hoje, poderá ou não melhorar o nível de justiça na
sociedade”. Fiquei satisfeito.
Poderíamos pensar em outros instrumentos que
ajudariam nesse sentido, como o estímulo às cooperativas, à expansão do microcrédito, à reforma agrária, um bom sistema de saúde pública, o orçamento
participativo e assim por diante. John Rawls menciona
em “Uma Teoria da Justiça” que um imposto de renda
negativo que garantisse uma renda mínima a todos
contribuiria para a aplicação dos princípios de justiça.
De acordo com o professor Philippe Van Parijs,
em Real Freedom for all. What (if anything) may justify
capitalism? (Liberdade Verdadeira para todos. O que
pode (se é que pode) justificar o capitalismo?” 1995,
Oxford), mais do que o Imposto de Renda Negativo,
o que garante uma Renda Mínima é a Renda Básica
Incondicional para todos, independentemente de origem, sexo, raça, idade ou condição socioeconômica,
com o propósito de aplicar os três princípios da justiça.
O que segue é o desenvolvimento do documento
de trabalho que preparei para o Livro de Ensaios de
Philippe Van Parijs, intitulado Arguing about Justice
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(“Argumentações sobre a justiça”, editado por Axel
Grosseries e Yannick Vanderborght 2011, UCL, Presses
Universitaires de Louvain), por ocasião de seu vigésimo ano à frente da Hoover Chair de ética econômica
e social da Universidade Católica de Louvain, bem
como pela passagem de seu sexagésimo aniversário.
Como a Renda Básica inspirou a política social
do Brazil
Foi no período de 1966-68, e no período de 197073, quando eu cursava o Mestrado e o Doutorado em
Economia na Michigan State University nos EUA, que
me deparei com o conceito de garantia de renda por
meio do imposto de renda negativo. Quando voltei
ao Brasil, interagi com o professor Antonio Maria da
Silveira que, em 1975, na Revista Brasileira de Economia, propôs a instituição de um imposto de renda
negativo no Brasil no artigo “Moeda e Redistribuição
de Renda”. Quando fui eleito senador pelo PT-SP, pela
primeira vez em 1990, chamei o professor Antonio
Maria da Silveira para colaborar na proposta do Programa de Garantia da Renda Mínima – PGRM. Todo
brasileiro com 25 anos de idade ou mais que ganhasse menos de 45 mil cruzeiros por mês, teria direito a
receber do Estado um suplemento de 30% a 50% – a
critério do Poder Executivo – da diferença entre aquele valor (na época cerca de US$ 150 por mês) e sua
renda. O projeto foi aprovado por consenso de todos
os partidos pelo Senado Federal em 16 de dezembro
de 1991. Foi enviado à Câmara dos Deputados onde,
na Comissão de Finanças e Tributação, recebeu um
entusiástico parecer por escrito do deputado Germano
Rigotto (PMDB-RS).
A partir daí, surgiu o debate sobre o tema no
Brasil. Em 1991, durante debate com cerca de 50
economistas ligados ao PT, Antonio Maria da Silveira
e eu apresentamos a proposta do PGRM. O professor
José Márcio Camargo observou que a garantia de uma
renda mínima era um bom passo, mas que deveria ser
concedida a famílias necessitadas, com filhos em idade
escolar que frequentassem a escola com regularidade.
Dessa forma, essas crianças não seriam levadas a trabalhar para ajudar na subsistência da família.
Em 1995, levando em consideração o acima exposto, o prefeito de Campinas, José Roberto Magalhães
Teixeira (PSDB), e o governador do Distrito Federal,
Cristóvam Buarque (PT) deram início a programas de
renda mínima vinculados a oportunidades de educação, o Bolsa-Escola. Cada família que à época não
tivesse uma renda equivalente a meio salário mínimo
per capita teria o direito a receber: a) em Campinas:
o valor necessário para completar metade do salário
mínimo per capita para a família; b) no DF: um salário
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mínimo integral, não obstante o tamanho da família
ou quantas pessoas na família estivessem trabalhando. Essas experiências inspiraram vários outros municípios. Vários projetos de lei foram apresentados ao
Congresso Nacional, definindo o nível de apoio que o
Governo Federal forneceria aos municípios que dessem início a programas de renda mínima vinculados
a oportunidades educacionais.
Em 1996, convidei o professor Philippe Van Parijs para participar de audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso e o Ministro da Educação,
Paulo Renato Souza. Van Parijs afirmou que a renda
básica incondicional seria um first-best, mas também
reconheceu que a garantia de uma renda mínima associada a oportunidades de educação era um bom
passo, uma vez que estava relacionada com investimento em capital humano. Foi então que o presidente
Fernando Henrique Cardoso deu sinal verde para que
seus partidários no Congresso Nacional aprovassem
uma lei que autorizava o governo federal a conceder
um apoio financeiro de 50% do montante gasto pelos
municípios com a renda mínima associada a oportunidades de ações sociais e educativas.
Em março de 2001, novamente sob o impulso do
presidente Fernando Henrique Cardoso, o Congresso
Nacional aprovou outra lei autorizando o governo federal a celebrar acordos com os municípios brasileiros
para implementar a Bolsa-Escola. Mais tarde, o governo
também instituiu os programas Bolsa-Alimentação e
Auxílio-Gás. Em 2003, o governo de Luiz Inácio Lula
da Silva instituiu o programa Vale-Alimentação.
Em outubro de 20032, o governo do presidente
Lula resolveu unificar e racionalizar esses programas
em um único programa denominado Bolsa Família, que
tinha registradas 3,5 milhões de famílias em dezembro
de 2003. O número aumentou para 6,5 milhões de famílias em dezembro de 2004; 11 milhões de famílias
em dezembro de 2006 e 13.394.893 de famílias, ou
aproximadamente 50 milhões de brasileiros, em abril
de 2012.
2 Fontes: Estudo nº 30 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), primeira análise sobre os resultados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2008, publicada em 24 de
setembro de 2009 juntamente com o PNAD 2009 e os resultados
do Censo de 2010 oficialmente publicados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia & Estatística (IBGE) em 2010 e 2011.

O Bolsa Família: uma história de sucesso
O programa Bolsa Família, entre outros instrumentos de política econômica, contribuiu para a redução da
pobreza absoluta e do nível de desigualdade no Brasil. O coeficiente de Gini atingiu 0,599 em 1995, mas
diminuiu gradativamente a cada ano, atingindo 0,581
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em 2003, 0,544 em 2008, 0,530 em 2009, e 0,526 em
2010². A proporção de famílias abaixo da linha de extrema pobreza, com renda per capita abaixo de 93,75
reais, que era de 17,5% em 2003, diminuiu para 8,8%
em 2008. A proporção de famílias pobres, com renda
per capita abaixo de 187,50 reais, diminuiu de 39,4%
em 2003 para 25,3% em 2008. Estes resultados favoráveis também podem ser mostrados da seguinte forma:
Os 20% das famílias mais pobres tiveram crescimento
de renda per capita 47% mais rápido do que a renda
das 20% mais ricas. Enquanto em 2001 a renda média
dos 20% das famílias mais ricas era 27 vezes maior
que a renda média dos 20% das famílias mais pobres,
em 2008 foi 19 vezes maior, uma redução de 30% na
desigualdade em 7 anos.
A presidente Dilma Rousseff foi eleita em 31 de
outubro de 2010, no segundo turno, com quase 55,7
milhões de votos, ou seja, 56% do total. No dia de sua
posse, 1º de janeiro de 2011, Dilma anunciou que a
erradicação da miséria ou extrema pobreza no Brasil
seria sua primeira e mais importante prioridade.
No dia 11 de junho, a presidente Dilma Rousseff
anunciou o Programa Brasil Sem Miséria. O propósito
é incluir no programa 16,27 milhões de pessoas que
ainda não foram beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, apesar de serem pessoas que, de acordo com
o Censo 2010, vivem com menos de 70 reais per capita. A presidente anunciou que o governo começará
uma intensa busca por essas pessoas, onde quer que
estejam. Como muitas dessas pessoas são crianças
de até 14 anos de idade, o Bolsa Família aumentou o
benefício de três para cinco crianças de até 15 anos
de idade que podem receber os 32 reais por criança.
Há uma expectativa de que a medida alcance mais 800
mil famílias, até 2014, e mais 1,3 milhões de crianças.
Desde junho de 2011, quando a recém-eleita
presidente Dilma Rousseff anunciou o Programa Brasil
sem Miséria e um ajuste no programa, o Bolsa Família
começou a funcionar da seguinte maneira: se a renda
per capita de uma família for inferior a R$70 por mês,
a família tem o direito de receber um benefício básico
de R$70 por mês3. Todas as famílias com renda per
capita mensal inferior a R$ 140 têm direito a R$ 32,
R$ 64, R$ 96, R$ 128 ou R$ 160 se tiverem, respectivamente, um, dois, três, quatro, cinco ou mais filhos
com menos de 16 anos, bem como R$38 para cada
adolescente entre 16 e 18 anos de idade (até o máximo de dois). Portanto, o benefício médio por família
aumentou para R$ 120 por mês, com um mínimo de
R$ 32 e um máximo de R$ 306 por mês.
Em agosto de 2011, a presidente Dilma Rousseff
assinou acordos com diversos governadores de estado
do Brasil, inclusive o governador de São Paulo. Por meio
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desses acordos, todos os níveis de governo, com a assistência de organizações civis, ajudariam a encontrar
todas as famílias cuja renda per capita as qualificaria
para o Programa Bolsa Família. No caso do estado de
São Paulo, o Governo de São Paulo complementará
o que for necessário para que cada família tenha, ao
menos, uma renda per capita de R$ 70 por mês.
3 A partir de 1º de junho de 2011, R$1,00 equivalia a US$0,63
e €0,44.

Em maio de 2012, a presidente Dilma Rousseff
lançou uma nova fase do Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, pelo qual, todas as famílias brasileiras com
um ou mais filhos com até seis anos de idade terão
assegurados pelo menos R$ 70 mensais per capita.
Também estão sendo tomadas medidas para criar mais
vagas para crianças em berçários públicos, bem como
mais assistência médica.
A média brasileira de pessoas por família é 3,3.
A média é um pouco mais alta para as famílias que
se beneficiam do programa. Essas famílias precisam
preencher requisitos importantes. Se a mãe estiver
grávida, ela deverá dirigir-se à rede pública de saúde
para exames e monitoramento pré-natais. Os pais deverão levar seus filhos de até seis anos de idade para
serem vacinados, de acordo com o calendário elaborado pelo Ministério da Saúde. Crianças de sete a 16
anos de idade deverão frequentar a escola, com uma
média de 85% de presença. Crianças de 16 a 18 anos
de idade deverão frequentara escola com um mínimo
de 75% de presença.
Apesar do progresso alcançado, O Brasil ainda
é um dos países que possuem os maiores índices de
desigualdade no mundo. De acordo com o Censo 2010
do IBGE, enquanto os 10% mais pobres vivem com
1,1% da renda nacional, os 10% mais ricos vivem com
mais de 44,5%. Sem dúvida, a criação e a expansão do
Programa Bolsa Família tiveram resultados positivos.
Entretanto, a fim de avançar rumo a uma erradicação
mais eficiente e mais direta da pobreza absoluta, bem
como alcançar uma maior equidade e assegurar uma
liberdade real e maior para todos, o Brasil deveria implementar uma verdadeira Renda Básica de Cidadania (RBC).
Rumo à RBC
Durante a década de 1990, tive uma maior interação com os fundadores da Rede Mundial de Renda
Básica (BIEN)4, participando em seus congressos bianuais. Convenci-me então de que, uma Renda Básica
incondicional para todos era muito melhor do que programas condicionais ou mesmo do que um Imposto de
Renda Negativo (IRN). Por essa razão, em dezembro
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de 2001, apresentei um novo projeto de lei perante o
Senado para a instituição de uma Renda Básica de
Cidadania, a RBC. Após ter analisado a proposta, o
senador Francelino Pereira (PFL-MG), me disse que
a RBC teria de ser compatibilizada com a Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com a qual para cada
despesa é necessário ter uma receita correspondente.
O senador Francelino sugeriu a inclusão de um parágrafo acrescentando que a RBC teria de ser instituída passo a passo, a começar com as pessoas mais
necessitadas, até que um dia se tornasse incondicional para todos, não obstante a renda. Tal fato fez-me
lembrar da recomendação de James Edward Meade
no último capítulo da Agathotopia. O importante é que
nossos objetivos estejam claros, e avançar de forma
firme, e gradativa, naquela direção.
4 Em 2004, a BIEN transformou-se em Rede Mundial de Renda
Básica

Devido a esse aspecto, o projeto de lei foi aprovado por consenso de todos os partidos no Senado,
em dezembro de 2002, e na Câmara dos Deputados,
em dezembro de 2003. Quando o projeto de lei chegou ao presidente para exame, o ministro da Fazenda,
Antônio Palocci, disse-lhe: “já que o programa deverá
ser instituído de forma gradual, é viável e Vossa Excelência pode sancioná-lo”. Em 8 de janeiro de 2004,
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei
no. 10.835/2004, que institui a RBC, de forma gradual,
a critério do Poder Executivo, a começar com as pessoas mais necessitadas, da mesma forma que o Programa Bolsa Família. Mais tarde, então, teremos uma
RBC equitativa para todos como um direito individual
a participar na riqueza da nação. Nesse mesmo dia o
presidente recebeu a seguinte mensagem do economista Celso Furtado:
“Neste momento em que Vossa Excelência
sanciona a Lei de Renda Básica de Cidadania, quero expressar minha convicção de que,
com essa medida, nosso país se coloca na
vanguarda daqueles que lutam pela construção de uma sociedade mais harmoniosa. O
Brasil foi frequentemente mencionado como
um dos últimos países a abolir a escravatura.
Agora, com esse ato, que resulta dos princípios
da boa cidadania e da ampla visão social do
senador Eduardo Matarazzo Suplicy, o Brasil
será referido como o primeiro a instituir um
sistema abrangente de solidariedade e, mais
do que isso, que foi aprovado pelos representantes de seu povo”.
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Uma RBC de verdade, em minha opinião, deveria
ser a mais alta possível para atender às necessidades
vitais de cada pessoa, e deveria ser paga a todos os
habitantes de uma comunidade, município, estado,
país, ou mesmo, algum dia, a toda a população de um
continente ou mesmo do mundo. Independentemente
da origem, raça, sexo, idade, condição civil, social e
econômica, todos terão direito a receber a RBC como
sendo o direito a participar na riqueza daquela comunidade, município, estado, país, continente ou planeta. Tal proposta possui muitas vantagens. Deixe-me
mencionar algumas.
Em primeiro lugar, toda a burocracia envolvida no
levantamento da renda de cada pessoa nos mercados
formal e informal seria eliminada. Isso também permitiria
a eliminação de qualquer estigma ou vergonha, já que
os indivíduos não teriam de informar aos servidores
públicos: “eu ganho apenas tanto, assim, preciso de
um complemento de renda para minha sobrevivência”.
Segundo – e talvez essa seja a vantagem mais
importante da RBC –, o programa aumenta o nível
de dignidade e liberdade de todos. Do ponto de vista
de Amartya Sen, em Development as Freedom (“Desenvolvimento como Liberdade”, 1999, Nova Iorque,
Knopf): “O desenvolvimento, para ser significativo, deverá exprimir um maior nível de liberdade para todos
na sociedade”. Consideremos o exemplo de uma menina que não tenha outra alternativa para sobreviver
a não ser vender o corpo. Ou de um jovem que, para
sustentar a si e sua família, é forçado a trabalhar para
o tráfico de drogas. Se existisse uma Renda Básica
de Cidadania, eles poderiam rejeitar essas alternativas, e esperar oportunidades condizentes com seus
gostos e vocações.
Terceiro, uma renda básica elimina o fenômeno
da dependência. Os programas condicionais funcionam da seguinte forma: se a renda de uma pessoa
for inferior a determinado valor, a pessoa tem direito
a um renda suplementar. Quando a pessoa conseguir
um emprego, ela perderá (parte do) benefício. Logo,
a pessoa poderá decidir não aceitar aquele emprego
e ficar no desemprego ou na armadilha da pobreza.
Com a renda básica universal, a pessoa terá mais opções de trabalho.
Uma das objeções mais frequentes à Renda
Básica é a de que estimularia a ociosidade. A Constituição Brasileira e as leis, bem como as leis de tantos
países, garantem o direito à propriedade privada. Isso
significa que os proprietários de fábricas, propriedades
rurais, hotéis, restaurantes, bancos, imóveis e títulos
financeiros têm direito a receber receitas de capital,
isto é, lucros, alugueis e juros. As leis brasileiras, ou da
maioria dos outros países, mencionam que para receber
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essas receitas, os proprietários de capital devem mostrar que estão trabalhando? Não, e eles normalmente
trabalham, e muitos deles também dedicam uma boa
parte de seu tempo ao trabalho voluntário. Eles precisam demonstrar que seus filhos frequentam escola?
Não. No entanto, seus filhos normalmente frequentam
as melhores escolas.
Logo, se assegurarmos àqueles que têm mais recursos o direito a receber suas receitas sem condições,
por que não estender a todos, ricos e pobres, o direito
a participar na riqueza da nação como nosso direito
de ser brasileiros? Se quisermos eliminar a pobreza
absoluta, e nos tornar uma sociedade mais equitativa
e justa e garantir a dignidade e a real liberdade a todos
na sociedade, instituir a Renda Básica de Cidadania é
uma solução tão simples como sair de casa pela porta.
Um ponto importante é o efeito que a implementação da Renda Básica terá na competitividade da
economia em relação a situação de outros países. No
Brasil, costumo dizer que as nações desenvolvidas
usam programas de transferência de renda como o
Crédito de Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho
(EITC, na sigla em inglês) ou o Crédito Fiscal das Famílias (FTC, na sigla em inglês) nos EUA e no Reino
Unido que tornam suas economias mais competitivas
em relação às outras que não têm esses programas.
Portanto, nós, nos países em desenvolvimento, deveríamos utilizar programas similares ou ainda melhores.
Um instrumento ainda melhor que o EITC ou FTC é a
renda básica incondicional. Há alguma prova disso?
O fato de que o Alaska, depois de 29 anos da aplicação de um dividendo igual pago a todos os habitantes,
tornou-se o estado mais equitativo entre todos os 50
estados dos EUA, sem dificultar o crescimento de sua
economia, é um resultado excelente. O coeficiente de
Gini dos EUA em 2011 era de 0,47. O mais alto era
o do Distrito da Columbia, de 0,533. No Alaska, era
somente de 0,40.
Por fim, é bem mais fácil para todos compreender que todos temos o direito a participar na riqueza
da nação, de forma equitativa, pelo menos de forma
parcial, por meio de uma Renda Básica de Cidadania
incondicional.
Tornar a Renda Básica uma realidade no Brasil
No Brasil, poderíamos considerar a instituição
da Renda Básica de Cidadania (RBC) como algo em
consonância com os valores defendidos pelas comunidades indígenas, pelos quilombolas e abolicionistas
e por todos os pesquisadores e cientistas que lutam
pela criação de uma nação justa.
Da mesma forma que os primeiros programas
de renda mínima vinculados a oportunidades educa-
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cionais tiveram início localmente, em Campinas e no
Distrito Federal, é possível dar início à Renda Básica
de Cidadania em comunidades e municípios.
Consideremos o exemplo da Recivitas – Instituto
pela Revitalização da Cidadania, uma organização que
criou uma biblioteca e uma brinquedoteca gratuitas na
Vila de Paranapiacaba (Serra do Mar, 1.200 habitantes).
A instituição recentemente propôs a criação da RBC.
A presidente da Recivitas Bruna Augusto Pereira e o
coordenador Marcos Brancaglione dos Santos, aguardam agora que o prefeito de Santo André, execute o
projeto. Enquanto esperam, deram início a uma experiência pioneira em outro município, Quatinga Velha,
onde, desde o início de 2009, eles pagam R$ 30, ou
US$ 18, mensais a 83 pessoas. Isso é possível graças
às contribuições voluntárias de vários cidadãos.
Outra experiência promissora ocorre em Santo
Antonio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, a 177 km
de São Paulo, com 6.560 habitantes. Lá, em 29 de
outubro de 2009, a Câmara Municipal, por votação
unânime dos seus nove vereadores, aprovou o projeto
de lei municipal para a criação de uma Renda Básica.
O referido projeto foi apresentado pelo prefeito José
Augusto Guarnieri Pereira do PT. Dos 5565 municípios
brasileiros, foi o primeiro a aprovar uma lei instituindo
a RBC. O artigo 1º da lei diz o seguinte:
“Com o objetivo de transformar Santo Antonio
do Pinhal em um Município que harmoniza o
desenvolvimento socioeconômico sustentável com a aplicação dos princípios de justiça,
que signifiquem a prática da solidariedade
entre todos os seus moradores, e sobretudo
garantir maior grau de dignidade a todos os
seus habitantes, fica instituída a Renda Básica de Cidadania (RBC) de Santo Antonio do
Pinhal. Tal medida constituir-se-á no direito de
todos os residentes registrados ou residentes
no Município por pelo menos cinco anos, não
obstante sua condição socioeconômica, de
receber um benefício monetário.”
Exatamente como na lei federal, a lei municipal
acima referida declara que a RBC será alcançada de
forma gradativa, com prioridade para os segmentos
mais necessitados da população. Para financiar o pagamento da RBC, um Fundo Municipal será criado.
A fim de viabilizar a RBC para todo o país, contudo, seria necessário coletar uma grande quantidade
de recursos. Se a RBC quiser representar um avanço,
ainda que modesto, em relação ao Programa Bolsa
Família, o Brasil deveria começar com um valor no
mínimo mais alto do que a média paga pelo Bolsa
Família, ou seja, 120 reais por família, o que significa
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algo em torno de 40 reais por pessoa em uma família
de três membros. Assim, se considerarmos uma RBC
de 40 reais, isto significaria 240 reais por mês para
uma família de 6 membros. Em 12 meses, o valor anual seria de 480 reais por pessoa. Se considerarmos
que a população brasileira está na iminência de atingir
191 milhões em 2011, teríamos necessidade de 91,68
bilhões de reais, algo em torno de 2,71% do PIB de
3,338 trilhões de reais, ou 2,287 trilhões de dólares
em 2010, cerca de 6,7 vezes o orçamento do Bolsa
Família, que é de 13,6 bilhões de reais em 2010, ou
seja, um salto considerável.
Na verdade, em função das novas medidas anunciadas, o valor inicial da RBC deveria ser de pelo menos
R$ 70 por mês ou R$ 840 por ano para 191 milhões
de brasileiros, ou seja, um valor de R$ 169,44 bilhões.
Os valores de R$ 40, ou US$ 20, ou mesmo R$70,
ou US$ 35 por mês, são modestos, mas com o tempo
e com o progresso do país e a crescente aprovação
da população, a RBC poderia ser de R$100, depois
de R$1000 e assim por diante. Um jeito de viabilizar
isso seria a criação do Fundo Brasileiro de Cidadania,
de acordo com o Projeto de Lei nº 82/1999, que apresentei ao Senado. Já foi aprovado por consenso pelo
Senado, e está em tramitação na Câmara dos Deputados, onde foi aprovado pela Comissão da Família
e Seguridade Social. Esse fundo seria constituído de
50% dos recursos gerados pela autorização ou concessão da exploração de recursos naturais; 50% das
receitas de aluguéis de imóveis do governo federal,
que pertencem a toda a população; 50% das receitas geradas por concessão, serviços, obras públicas
e outros recursos. O total gerado pelos investimentos
dos recursos do Fundo, tal qual o Fundo Permanente
do Alaska, seria usado para pagar a RBC a todos os
residentes no Brasil.
A legislação sobre o Fundo de Cidadania do
Brasil está à espera de aprovação pela Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Um
novo relator foi indicado, o deputado federal Cláudio
Puty (PT-PA). Ele poderá apresentar um relatório favorável desde que seja autorizado pelo Poder Executivo.
Isso não é tão fácil, apesar de eu sempre afirmar que
estou a disposição para aceitar quaisquer sugestões
para tornar a proposta viável, tal como diminuir as
proporções apresentadas na proposta. É importante
considerar que o Congresso aprovou em 2010 a iniciativa do presidente Lula de regulamentar os recursos
oriundos do petróleo encontrado na camada do Pré-Sal
no Oceano Atlântico. A legislação tem como principais
objetivos a erradicação da pobreza, a expansão das
oportunidades educacionais, o progresso científico e
tecnológico e melhores atividades ambientais e cultu-

410

29912 Terça-feira 3

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

rais. Há um forte litígio, entretanto, entre os deputados
das Unidades da Federação, ou seja, dos vinte e seis
estados e do Distrito Federal, em como distribuir os
recursos oriundos da exploração do pré-sal. A maneira
como serão distribuídos tais recursos é objeto de nova
legislação a ser decidida no segundo semestre de 2012.
Outra alternativa promissora foi sugerida pelo
professor Philippe Van Parijs, ao citar o excelente livro
de Edward Glaeser The Triumph of the City (“O Triunfo
da Cidade”, Penguin, 2011, p. 221):
“Um ambientalismo inteligente precisa abraçar
incentivos (...) Em todo o mundo, podemos
adotar um imposto sobre emissão global que
cobra das pessoas por seus atos danosos
oriundos de suas emissões de carbono (...)
os opositores da forte presença do estado se
preocupam de forma compreensível que esse
tipo de política se torne simplesmente outra
fonte de renda para o governo, mas essa preocupação pode ser diminuída com um compromisso público de reduzir os impostos para
os cidadãos como dividendo da energia, da
mesma forma que o estado do Alaska paga a
cada um de seus cidadãos um dividendo anual
de todas as receitas”.
Quanto mais pessoas compreenderem como a
RBC poderia contribuir para a construção de um Brasil
justo e mais civilizado, mais vozes dirão ao presidente,
aos governadores e prefeitos: “É uma boa proposta.
Vamos colocá-la em prática imediatamente”.
Conclusão: Quais são as perspectivas imediatas?
Durante o IV Congresso Nacional do PT em Brasília, de 19 a 21 de fevereiro de 2010, pelo voto unânime
de 1350 delegados, o texto a seguir foi acrescido ao
Programa Nacional de Dilma Rousseff, que se tornou
candidata à presidência por consenso:
“A Grande Transformação
O crescimento acelerado e a luta contra as
desigualdades raciais, sociais e regionais,
bem como a promoção do desenvolvimento
sustentável serão o eixo da estrutura do desenvolvimento econômico.
19) A expansão e o fortalecimento do consumo
de bens populares, que produz um impacto
positivo sobre o sistema de produção, será
atingido por meio da:
a) ...
f) Melhora permanente dos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, para
erradicar a fome e a pobreza, para facilitar o
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acesso da população ao emprego, educação,
saúde e rendas mais elevadas;
g) Transição do Programa Bolsa Família para
a Renda Básica de Cidadania (RBC), incondicional, como um direito de cada pessoa a
participar da riqueza da nação, tal como estabelecido pela lei nº 10.835/2004, de iniciativa do PT, aprovada por todos os partidos no
Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 8 de
janeiro de 2004”.
Seria racional que o Bolsa Família e os programas
sociais do estado se tornassem unificados, pois são
parecidos. Ambos poderiam ter os valores aumentados e incluir mais pessoas, de modo a criar uma RBC.
Representará um enorme desafio para uma instituição de 150 anos de existência, como a Caixa Econômica Federal, uma Caisse des Dépôts, administrar o
direito incondicional de todos os 191 milhões de brasileiros, ainda mais no futuro. Mas para uma instituição
que foi capaz de aumentar o número de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, de 3,5 milhões
de famílias em dezembro de 2003 para 13 milhões
em dezembro de 2011, o que corresponde a cerca de
50 milhões de habitantes, e de maneira tão eficiente,
administrar a Renda Básica de Cidadania para todos
os brasileiros, é um objetivo viável. Meu propósito é
ajudar a presidente Dilma Rousseff e seus ministros a
tomar as medidas necessárias para instituir a Renda
Básica de Cidadania até 2014.
(Fim da minha palestra para o Projeto NOPOOR. Minha apresentação oral será de 20
minutos, conforme estabelecido pela organização. A dissertação a seguir contém
informações completas sobre as origens
da proposta da Renda Básica e sua elaboração, inclusive o mundo Árabe e a África,
principalmente o Iraque e a Namíbia)
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Boas notícias sobre o avanço da Renda Básica
Incondicional
Parte da palestra ministrada durante o
10º Congresso Norte-Americano sobre a
Garantia da Renda Básica Incondicional
Nova York, 27 de fevereiro de 2011
Eduardo Matarazzo Suplicy
As pessoas que estavam presentes ao Congresso
de Garantia de Renda Básica dos Estados Unidos (USBIG na sigla em inglês), ocorrido em Washington D.C.,
em 2004, lembrar-se-ão de que, em uma de nossas
conferências mais importantes, tive a honra de compor
a mesa com o ex-governador do Alasca, Jay Hammond
(1922-2005). Na ocasião, falei sobre o desenvolvimento da proposta de uma Renda Básica de Cidadania
no Brasil. Falei que o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva havia sancionado a Lei 10835/2004, que institui
a RBC, passo a passo, de acordo com os critérios do
Executivo, beneficiando primeiramente as pessoas mais
necessitadas, da mesma forma que o faz o Programa
Bolsa Família, até o dia em que tivermos uma renda
igual para todos como direito a participar da riqueza
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da nação. Jay Hammond fez seu discurso sobre como
ele havia primeiramente proposto a criação de um fundo que pertenceria a todos na vila de pescadores da
Baía de Bristol e como, em 1976, como governador,
ele propôs que as pessoas separassem 25% dos royalties provenientes da exploração de recursos naturais
para construir o que se tornou a história bem sucedida do sistema do Fundo Permanente de Dividendos
do Alasca. Naquele dia, perguntei a Jay Hammond se
ele havia lido, antes de fazer as propostas, o ensaio
Agrarian Justice (“Justiça Agrária”) de Thomas Paine,
escrito em 1795 e dirigido à Assembléia Nacional da
França. Hammond não havia lido. Mencionei, e ele se
mostrou feliz por isso, pois havia colocado em prática
as ideias expressas dois séculos antes por um dos ideólogos mais importantes das Revoluções Americana e
Francesa. Mais do que isso, Hammond me disse que,
da mesma forma que eu estava tentando fazer com
que o Iraque seguisse o exemplo do Alasca, ele também estava tentando persuadir seu colega do Partido
Republicano, o presidente George W. Bush, a propor
que os iraquianos seguissem o exemplo do Alasca, já
que possuíam muitas reservas de petróleo.
Bem, as pessoas que estavam aqui em Nova York
em 2009 lembrar-se-ão de que lhes contei sobre minha viagem ao Iraque, em janeiro de 2008. Convidado
pelo presidente do Conselho de Deputados do Iraque,
passei dois dias em Bagdá, conversando com vários
ministros e membros do parlamento sobre como eles
poderiam democratizar e pacificar aquela nação por
meio da introdução de uma Renda Básica de Cidadania,
que faria com que todos sentissem que participavam
da riqueza da nação. Mostrei aos senhores o vídeo de
quando cheguei lá, muito bem protegido por um capacete e um colete à prova de balas. Em fevereiro de
2011, em Brasília, fui convidado para almoço com o
embaixador do Iraque no Brasil, com o presidente da
Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Iraque e com
dois principais assessores do presidente iraquiano. Eles
queriam me dizer que as propostas por mim apresentadas em Bagdá, em 2008, haviam sido, recentemente,
tema de uma mensagem enviada pelo presidente Jalal
Talabani, para apreciação do Parlamento, para instituir que as reservas de petróleo do Iraque pertencem
ao povo e às províncias, e que cada família iraquiana
deveria ter o direito de receber cerca de US$ 65 por
mês, o que significaria aproximadamente de US$ 15 a
US$ 20 mensais para todos os 30 milhões de iraquianos. No dia 5 de janeiro de 2012, o senhor Jalal Jamed
Dawwod Chaya, presidente da Câmara de Comércio
e Indústria Iraque-Brasil, enviou a lei, que se encontra
anexa, sobre Gás e Petróleo, na Arábia, já aprovada
pelo Conselho de Deputados do Iraque, que agora está
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sendo examinada pelo presidente para ser sancionada,
provavelmente, em março de 2012.
No Congresso de Renda Básica dos Estados
Unidos de 2009, Guy Standing falou sobre a experiência pioneira em fase de implantação na aldeia rural de
Otjivero, na região de Omitara, na Namíbia, a 100 km
de Windhoek, a capital do país. Standing sugeriu que
todos os presentes naquele momento contribuíssem
para o fundo que foi criado a partir de contribuições
voluntárias de cidadãos da Namíbia, de outras pessoas mundo afora e de contribuições de igrejas alemãs,
que foram convencidas a ajudar, principalmente, pelos
esforços do bispo Zephania Kameeta, presidente da
Coalizão da Namíbia em Prol da Concessão da Renda
Básica. De 6 a 12 de fevereiro de 2011, visitei a Namíbia para ver com meus próprios olhos os resultados da
concessão de mil dólares namibianos por mês (cerca
de US$ 13) para os quase mil habitantes de Otjivero,
que faziam jus a esse direito, se estivessem morando
lá desde dezembro de 2007. Os residentes receberam
esse valor no período de janeiro de 2008 a dezembro
de 2009. A partir de janeiro de 2010, o valor diminuiu
para 80 dólares namibianos por mês. Fomos do aeroporto de Windhoek diretamente a Otjivero junto com o
bispo Kameeta, Dirk, Claudia Haarmann e outros entusiastas da Coalizão da Namíbia em Prol da Concessão
da Renda Básica, acompanhados pelo embaixador
brasileiro na Namíbia, José Vicente Lessa. Quando
chegamos, por volta das 13 horas e debaixo de um
sol escaldante, saímos dos carros para andar junto ao
povo, que nos recebeu com músicas e danças, até pararmos debaixo de uma grande acácia, onde mais de
300 pessoas esperavam sentadas para falar conosco.
Disse-lhes como estava feliz por vivenciar aquela
experiência, uma vez que, no Brasil, uma lei que instituía a Renda Básica de Cidadania, que seria instituída
gradualmente, havia sido aprovada. Disse, também,
que estava estimulando experiências locais, como a
de implementar a renda básica. Por outro lado, pude
ver o quanto eles queriam que as autoridades namibianas do poder executivo, assim como as autoridades da
Assembléia Nacional, conhecessem as vantagens do
que estava ocorrendo, de forma a realmente abraçar
a causa e implementá-la em toda a Namíbia.
O Bispo Kameeta nos contou como a experiência
de Otjivero tinha feito com que compreendêssemos
melhor o milagre da multiplicação do pão e do peixe.
Na Galileia, quando os apóstolos chamaram a atenção de Jesus para o fato de que 5000 pessoas que
ouviam a palavra estavam cansadas e famintas, Ele
disse aos discípulos que dessem comida ao povo. Mas
só temos cinco pães e cinco peixes, eles disseram.
Jesus então, não disse às pessoas que alguns deles
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mereciam e outros não; que algumas delas deveriam
formar uma fila e outras não. Ele simplesmente disse
para que distribuíssem igualmente entre todos. A partir desse momento, um novo sentido de solidariedade
surgiu, de modo que cada um começou a ofertar aos
outros qualquer coisa que pudesse. Uma vez que uma
nova demanda, ainda que modesta, começou a surgir
naquele vilarejo, na Namíbia, algumas pessoas começaram a cultivar hortaliças e frutas, outras faziam pão,
produziam tijolos, roupas e assim por diante. As atividades econômicas e o empreendedorismo começaram a
desenvolver-se, o desemprego diminuiu, a desnutrição
praticamente desapareceu, as crianças começaram a
frequentar mais a escola, a evasão escolar diminuiu
de 40% para zero, a criminalidade diminuiu 42%, um
novo sentimento de ajuda surgiu, de uma forma que
as pessoas ajudavam quem estivesse doente a ir ao
hospital e assim por diante.
Visitei as casas e pude ver uma mulher que cultivava mais de 10 tipos de hortaliças e frutas em torno
da casa; outra acordava às 5h da manhã para assar
pães no forno de sua própria casa, para serem vendidos
a um dólar namibiano; as outras costuravam roupas;
outras ainda produziam tijolos e assim por diante. Visitei a clínica e a escola primária do vilarejo para cerca
de 350 crianças. Decidi voltar na terça-feira seguinte
para falar novamente com eles e visitar as crianças em
um dia de aula. Todas de uniforme, cantaram para nós
belas canções, como África, África, África. Li para elas
uma história em quadrinhos de um dos melhores cartunistas brasileiros, Ziraldo, que me havia sido oferecido
como presente para as pessoas entenderam melhor
o que é a renda básica. Eles gostaram muito do desenho. Em retribuição, cantei para elas a música “Blowin’
in The Wind”, de Bob Dylan. Em Windhoek, participei
de reuniões com o presidente Hifikepunye Pohamba,
com o primeiro-ministro Nahas Angula, o ministro de
Comércio e Indústria, Hage Geingob, e o ministro da
Saúde e Assuntos Sociais, Richard Kamvi, o diretor da
Comissão Nacional de Planejamento, Tom Alwendo, o
presidente da Câmara, Theo-Ben Gurirab, e o líder da
bancada da Organização do Povo do Sudoeste Africano (SWAPO na sigla em inglês) e Peter Katjavivi, no
Parlamento. Falei para todos eles sobre a relevância
daquela experiência pioneira e os bons resultados que
ela estava mostrando para todos nós que acreditamos
na Renda Básica nos cinco continentes. Também tive
a oportunidade de participar de grandes conferências
da Igreja Luterana de Katutura, uma grande região popular de Windhoek, bem como de outras conferências
organizadas pela Fundação Friedrich Ebert.
As origens da proposta começam com a história
da humanidade
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É uma proposta sensata. Seus fundamentos surgiram durante o desenrolar da história do ser humano
e estão presentes em todas as religiões e no pensamento de filósofos, economistas e pensadores de várias correntes.
Quando vocês saíram de casa hoje, saíram pela
janela ou por outro lugar?
Pela porta? Bem, tal como disse Confúcio 520
anos antes de Cristo “a incerteza ainda é até pior que
a pobreza” e “pode alguém sair de casa sem ser pela
porta?”
Queremos demonstrar que, se quisermos eliminar a pobreza absoluta, tornando-nos uma sociedade
mais equitativa e mais justa, garantindo dignidade e
liberdade real para todos na sociedade, a instituição
da Renda Básica de Cidadania é uma solução tão
simples como sair de casa pela porta.
Trezentos anos antes de Cristo, na sua obra “Política”, o filósofo Aristóteles ensinava que a política é
a ciência que mostra como alcançar uma vida justa
para todos – o bem comum. Para isso, é necessária
uma justiça política, que deverá ser precedida de uma
justiça distributiva, que torna mais iguais aqueles que
são tão desiguais.
Qual é a palavra hebraica mais citada na Bíblia
Sagrada, 513 vezes no Antigo Testamento? É Tzedaka, que significa justiça social, justiça na sociedade,
que era o grande anseio do povo judeu, bem como do
povo palestino.
No Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos
podemos observar que eles decidiram juntar tudo o
que tinham e viver solidariamente, de forma a prover
a cada um de acordo com suas necessidades. Nas
parábolas de Jesus, tal como a do “Senhor da Vinha”,
encontramos princípios semelhantes. O dono da vinha contratou vários trabalhadores rurais durante o
dia. Com cada um deles acordou o valor que ambos
consideraram justo. Ao fim da jornada ele começou a
pagar, começando com os que haviam chegado por
último e dando a todos o mesmo valor. Quando chegou
a vez do primeiro trabalhador, este se queixou: você
está me pagando o mesmo valor que pagou ao que
chegou por último e eu trabalhei muito mais do que
ele. E o dono da vinha respondeu: mas não entendes
que eu estou pagando exatamente o que nós concordamos ser o valor justo e que aquele que chegou por
último também tem o direito de receber o suficiente
para atender às necessidades da sua família?
Na Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios,
São Paulo recomenda a todos que sigam o exemplo
de Jesus. Apesar de muito poderoso, Jesus decidiu
juntar-se aos pobres e viver entre eles. Como está escrito, para que haja justiça e igualdade: “O que muito
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colheu não teve de mais; e o que colheu pouco não
teve de menos.”
Da mesma forma, os seguidores de Muhammed,
do Alcorão e do Islamismo adotam princípios semelhantes nesse aspecto. No Hadith, o segundo dos
quatro califas, Omar, afirmou: “Quem possuir muitos
bens deverá separar uma parte para o que tem pouco
ou não tem nada”.
No Budismo, o Dalai Lama, na sua Ethics for the
New Milenium (“Ética para o Novo Milênio”) afirma
que para aceitar o consumo luxuoso dos muito ricos,
deveremos primeiro garantir a sobrevivência de toda
a humanidade.
Ao avançar na História, deparamo-nos no princípio do séc. XVI com os ensinamentos de um grande
humanista, Thomas More. Em 1516, ele escreveu um
livro muito importante, a “Utopia”, um lugar onde tudo
funciona. No livro, há um relato de um diálogo sobre
a pena de morte que, introduzida na Inglaterra, não
contribuiu para a redução dos crimes violentos. Assim, o personagem comenta que, em vez de infligir
essas horríveis punições àqueles a quem não resta
outra alternativa senão a de se tornar primeiro ladrão
e depois cadáver, seria muito melhor garantir a sobrevivência de todos. Com base nessa reflexão, um
amigo de Thomas More, Juan Luis Vives, apresentou
a primeira proposta de renda mínima para o prefeito
da cidade de Bruges, um tratado sobre a subvenção
aos pobres, no qual pela primeira vez ele propunha a
garantia de uma renda mínima.
Dois séculos mais tarde, Thomas Paine, considerado um dos principais ideólogos das revoluções americana e francesa, falando à Assembleia Nacional da
França, em 1795, sobre justiça agrária, argumentava
que a pobreza é criada pela civilização e pela propriedade privada. Na América, onde ele havia estado antes
da independência, ele não tinha visto tanta privação e
pobreza quanto nas aldeias e cidades europeias. Mas
considerava ser de bom senso que todo aquele que
cultivasse a terra e acrescentasse alguma melhora
tivesse o direito de receber o resultado desse cultivo.
Contudo, ele deveria separar uma parte dessa renda
para um fundo comum. Acumulado, esse fundo deveria
pagar um capital e uma renda básica a cada residente
do país, não como ato de caridade, mas como direito
de todos a participar da riqueza da nação, que lhes foi
tirada com a instituição da propriedade privada. Essa
era uma proposta para todos os países.
Outro inglês, professor primário, Thomas Spence,
num panfleto publicado em Londres com o título The
Rights of Infants (“Direitos das Crianças”, 1797), propôs que cada cidade tivesse leilões para cobrir todas
as despesas públicas, aí incluídas as construções e a
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manutenção dos imóveis, bem como os impostos pagos ao governo, com distribuição trimestral, em partes
iguais, do excedente entre todos os residentes, garantindo sua subsistência.
Em 1848, Joseph Charlier, em sua obra Solution
du problème social, afirmou que todos os homens têm
direito a usufruir dos recursos naturais criados pela
Providência para que possam prover às suas necessidades. Na obra Principles of Political Economy (“Princípios da Economia Política, 1848), o economista e
filósofo inglês John Stuart Mill defendeu a atribuição
a cada pessoa de um valor mínimo de subsistência,
tivesse ou não a capacidade de trabalhar.
Joseph Charlier viveu em Bruxelas, mesma cidade e não muito longe de onde Karl Marx e Friedrich
Engels escreveram o Manifesto Comunista, em 1948,
como me mostrou Philippe Van Parijs. Mais tarde,
eles escreveram os volumes de “O Capital”. Em 1875,
Karl Marx escreveu “Crítica ao Programa de Gotha”,
onde declarava que em uma sociedade mais madura as pessoas vão se comportar de tal maneira que
serão capazes de adotar como moto: “de cada qual,
segundo sua capacidade; a cada qual, segundo suas
necessidades”.
Certa vez, quando ministrei uma palestra para
uma organização de trabalhadores rurais e para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom
Cândido Mendes de Almeida, seu presidente, chamou
minha atenção para o fato de que eu não precisava
citar Karl Marx para argumentar a favor da renda garantida, já que a proposta foi muito bem defendida por
São Paulo na Segunda Epístola aos Coríntios. Desde
então, eu sempre cito os dois.
No século XX, filósofos e economistas de várias tendências, após examinar diversas ideologias e
propostas, chegaram a uma conclusão comum, como
mostrado por Bertrand Russel, em 1918, na obra Roads to Freedom: Socialism, Anarchism and Syndicalism
(“Caminhos para a Liberdade: Socialismo, Anarquismo
e Sindicalismo”).
O Plano que defendemos reduz-se essencialmente a isto: que uma renda pequena e certa, suficiente
para prover as necessidades, deveria ser garantida
a todos, quer trabalhem ou não, e uma renda maior
– tanto maior quanto o permita a quantidade total de
bens produzidos – deveria ser proporcionada aos que
estiverem dispostos a dedicar-se a algum trabalho que
a comunidade reconheça como útil.
Em 1920, no seu Scheme for a State Bonus
(“Programa para Receber um Bônus Estatal”, o casal
Dennis e Mabel Milner propunham que:
“Todo indivíduo, a todo tempo, deveria receber de um fundo central uma pequena soma
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em dinheiro suficiente para manter a vida e a
liberdade se tudo o mais falhasse; toda pessoa
deveria receber uma parte de um fundo central, de maneira que todos tivessem um tipo
de renda, com a qual contribuíssem de forma
proporcional a sua capacidade.”
Em 1937, a grande economista Joan Robinson em
sua obra Introduction to the Theory of Full Employment
(“Introdução à Teoria do Pleno Emprego”) sugeriu que
aos sábados se distribuísse a todos uma libra esterlina.
Seu colega na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, James Edward Meade, que também era amigo
de John Maynard Keynes, e que recebeu o Prêmio
Nobel de Economia em 1977, foi um dos defensores
da Renda de Cidadania. Desde que escreveu A Guide
of Economic Policy for a Labor Government (“Guia de
Política Econômica para um Governo Trabalhista”) em
1935 até os trabalhos mais maduros como a trilogia
sobre Agathotopia, em 1989, 1992 e 1995, ele elaborou uma bela argumentação.
Meade relatou sua longa jornada em busca da
Utopia. Por mais que tentasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de volta, entretanto, deparou-se com a
Agathotopia. Um economista que se tornou seu amigo
disse-lhe que os agathotopianos que sabiam onde ficava Utopia, mas que não iriam contar, pois havia uma
grande diferença entre eles e os utopianos. Esses eram
seres humanos perfeitos, que viviam num lugar perfeito, enquanto os agathotopianos eram seres humanos
imperfeitos, que cometiam suas bobagens e perfídias,
mas que, afinal, tinham conseguido construir um bom
lugar para viver.
Meade observou que, em Agathotopia, eles haviam criado instituições e soluções sociais que eram as
melhores e que permitiam, simultaneamente, alcançar
os objetivos de liberdade, no sentido de cada um poder trabalhar conforme sua vocação e poder gastar o
que recebe no que bem lhe aprouver; a igualdade, no
sentido de não haver grandes disparidades de renda
e de riqueza; e a eficiência, no sentido de se alcançar
o maior padrão de vida possível com os recursos e a
tecnologia vigentes.
E quais eram essas soluções? Flexibilidade de
preços e de salários para alcançar a eficiência na
alocação de recursos; formas de associação entre
empreendedores e trabalhadores, de maneira que
os trabalhadores fossem contratados não apenas por
salários, mas também por participação na produção;
e finalmente, um dividendo social para prover uma
renda garantida para cada cidadão. Meade propõe
que se chegue a esses objetivos por passos graduais, mas firmes.
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O maior economista do século XX, John Maynard
Keynes, em 1939, na sua obra How to Pay for the War?
(“Como Pagar pela Guerra?”), publicado no jornal “The
Times”, procurou persuadir seus compatriotas, antes
de entrar na guerra, de que eles deveriam se aprontar para a defesa e, também, para separar cerca de
2% do PIB, ou seja, 100 milhões de libras esterlinas
à época, de um total de 5 bilhões de libras esterlinas,
para assegurar a todas as pessoas uma renda básica.
Abba Lerner, que trabalhou com Oskar Lange na
obra On the Economic Theory of Market Socialism (“Sobre a Teoria Econômica do Socialismo de Mercado”),
em 1944, publicou The Economics of Control: Principles of Welfare Economics (“A Economia de Controle:
Princípios da Economia do Bem-Estar Social”), onde
propõe a instituição de uma soma fixa na forma de
imposto de renda negativo para todos.
Outros economistas laureados com o Prêmio Nobel de Economia, defensores do sistema de mercado,
argumentaram a favor da renda mínima garantida para
aqueles que não têm o necessário para sua subsistência. Assim também o fez Friedrich Hayek, em The
Road to Serfdom” (“O Caminho da Servidão”), em 1944.
George Stigler, em The Economics of Minimum Wage
Legislation (“A Economia da Legislação do Salário
Mínimo”, em 1946, publicado na “American Economic
Review” nº 36 de 1946, observou que, se quisermos
erradicar a pobreza absoluta e promover o emprego,
melhor que uma renda mínima seria a instituição de um
imposto de renda negativo que oferecesse uma renda
mínima àqueles que não ganhassem o necessário com
seus rendimentos próprios. O mesmo tema foi popularizado de forma bem didática por Milton Friedman, em
Capitalism and Freedom (“Capitalismo e Liberdade”),
em 1992. Também o Nobel de Economia, James Tobin,
nas décadas de 60 e 70, realizou grande esforço na
elaboração e defesa de uma renda mínima garantida
por meio de um imposto de renda negativo. Tobin era
em muitos aspectos diferente de Friedman, pois defendia as propostas de Keynes. Em 1972, James Tobin
assessorou o candidato democrata George McGovern
na elaboração da proposta de um “Demogrant” de US$
1.000 por ano para todos os americanos, exatamente
o conceito da renda básica.
James Tobin, Paul Samuelson, John Kenneth
Galbraith, Robert Lampman, Harold Watts e outros
1.200 economistas, em 1968, enviaram um manifesto
ao Congresso Americano em favor da adoção de uma
renda garantida complementar. Em 1969, o Presidente
Richard Nixon convidou Daniel Patrick Moynihan, arquiteto dos programas sociais dos governos de John
Kennedy e Lyndon Johnson, para elaborar o Plano de
Assistência Familiar, que instituía uma renda mínima
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garantida por meio de um imposto de renda negativo.
O plano foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas
foi rejeitado pelo Senado. Nessa época, quem envidou
grandes esforços em defesa de uma renda garantida
foi Martin Luther King Jr., o que se pode observar nos
seus vários ensaios publicados em 1997, sob o título
Where Do We Go From Here: Chaos or Community?
(“Para onde Vamos Daqui para a Frente: Caos ou Comunidade?”), onde afirma: “Agora estou convencido
de que a abordagem mais simples provará ser a mais
eficaz – a solução para a pobreza é aboli-la de forma
direta por meio de uma medida atualmente muito discutida: a renda garantida.”
Em 2005, quando estava nos EUA, telefonei ao
ex-senador McGovern, que tinha perdido as eleições
presidenciais para Richard Nixon em 1972, para lhe
dizer que o Brasil tinha aprovado a instituição da Renda
Básica de Cidadania, um conceito semelhante ao que
ele defendia em 1972. Ele ficou feliz com a notícia e
me disse: “As pessoas dizem que eu era um homem
com ideias avançadas para o meu tempo”.
Em 1974, o Congresso americano aprovou uma
proposta de imposto de renda negativo parcial apenas
para aqueles que trabalham e não atingem certo nível
de renda, com o nome de Crédito Tributário por Renda
Recebida (“Earned Income Tax Credit – EITC”), que
teve um importante desdobramento. Esse complemento
de renda beneficia hoje mais de 23 milhões de famílias
e ultrapassa em média dois mil dólares por ano. Esse
plano foi agregado ao Programa de Auxílio às Famílias
com Filhos Menores, substituído em 1996 pelo Programa de Ajuda Temporária a Famílias Necessitadas, pelo
Auxílio Desemprego, pelos Cupons de Alimentação e
pela Seguridade Social. Nas últimas décadas, quase
todos os países europeus criaram programas de garantia e transferência de renda, tais como a Renda
Mínima de Inserção na França, o Programa de Renda
Mínima Familiar em Portugal e benefícios para crianças
de forma geral. Nos países latino-americanos, programas de transferência condicional de renda se disseminaram, tais como o Oportunidades no México, o Chile
Solidário no Chile, o Jefes y Jefas Del Hogar e, mais
recentemente, o Assignación Familiar na Argentina,
o Avancemos na Costa Rica e o Ingresso Ciudadano
no Uruguai.
Em 1986, na cidade de Louvain, na Bélgica, um
grupo de cientistas sociais, economistas e filósofos,
dentre eles Philippe van Parijs, Guy Standing, Claus
Offe e Robert van der Veen, fundaram a BIEN (Basic
Income European Network), a Rede Europeia da Renda
Básica, com a finalidade de criar um fórum de debate
sobre as formas de transferência de renda em vários
países e propor que em cada país seja instituída uma
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Renda Básica Incondicional. Desde então, a BIEN tem
realizado congressos internacionais a cada dois anos.
Em 2004, durante o congresso realizado em Barcelona,
e como estavam presentes pesquisadores dos cinco
continentes, decidiu-se alterar a designação da BIEN
para Rede Mundial de Renda Básica. Por ocasião do
12º. Congresso Internacional da BIEN, em Dublin, em
junho de 2008, foi perguntado a nós, brasileiros, se
poderíamos sediar o próximo evento, o 13º Congresso
Internacional da BIEN. Ficou então decidido que o 13º
Congresso seria realizado na Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de São
Paulo, FEA-USP, e de fato foi realizado com grande sucesso entre os dias 30 de junho e 2 de julho de 2010.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu a diretoria executiva da BIEN, em 29 de junho, para uma
audiência de 90 minutos na qual explicou os avanços
de seu governo na erradicação da pobreza.
No início da década de 1960, o prefeito de uma
aldeia de pescadores observou que uma grande quantidade de riqueza era produzida sob a forma de pescado,
mas que muitos dos habitantes da aldeia eram ainda
pobres. Assim, o prefeito falou aos habitantes sobre a
criação de um imposto de 3% sobre o valor do pescado a fim de instituir um fundo de propriedade de toda
a comunidade. Ele teve de enfrentar uma resistência
enorme: “Outro imposto? Sou contra”.
Levou cinco anos para persuadir a comunidade.
Uma vez instituído, o imposto foi tão bem sucedido que,
dez anos mais tarde, esse prefeito foi eleito governador do estado do Alasca, onde uma enorme reserva
de petróleo havia sido descoberta no final da década
de 1960. Em 1976, o governador Jay Hammond disse
aos seus 300 mil co-cidadãos: “Não deveríamos pensar apenas na nossa geração, mas também na próxima. O petróleo, tal como outros recursos naturais, não
é renovável. Por isso, vamos separar uma parte dos
royalties oriundos da exploração dos recursos naturais
para a constituição de um fundo que pertencerá a todos os residentes do estado do Alasca”. A proposta
foi aprovada por 76 mil votos a favor e 38 mil contra,
uma razão de 2 para 1. De acordo com a lei, 25% da
renda derivada da exploração de recursos naturais são
separados e investidos em títulos do governo americano, ações de empresas sediadas no Alasca, contribuindo assim para diversificar a economia do estado,
em ações de empresas americanas e internacionais,
incluindo algumas das 30 empresas mais rentáveis
do Brasil, tais como a Petrobrás, Vale do Rio Doce,
Itaú e Bradesco, o que significa que nós, brasileiros,
estamos contribuindo para o êxito desse sistema. O
capital do Fundo Permanente do Alasca aumentou de
US$ 1 bilhão no início da década de 1980, para US$
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40 bilhões nos últimos anos. Em 2009 e 2010, esse
valor caiu devido à crise econômica, mas já está em
fase de recuperação.
Qualquer pessoa que residisse no Alasca por um
ano ou mais, mesmo que tivesse viajado no decorrer do
período, poderia preencher formulário de uma página,
entre 1º de janeiro e 31 de março, informando o endereço comercial e residencial, o número de membros
da família até 18 anos, não sendo necessário informar
sua renda ou patrimônio, além de outros dados e o
testemunho de duas pessoas sobre a veracidade das
informações. Quem assim procedeu a partir do início
da década de 1980, todos os anos até o início de outubro, recebeu na sua conta bancária, por transferência
eletrônica, ou por cheque enviado à sua residência,
primeiro cerca de US$ 300 e gradualmente um valor
maior até atingir US$ 3269 por pessoa em 2008. É interessante verificar que os dividendos estipulados pelo
Fundo Permanente do Alasca em 2008 foram estabelecidos em US$ 2069. Considerando que os preços de
fontes energéticas como o petróleo aumentaram muito
naquele ano, a governadora Sarah Palin determinou o
pagamento extra de US$ 1200, oriundos do orçamento
estadual do Alasca, a todos os habitantes. Gostaria de
perguntar a Sarah Palin porque ainda não propôs uma
Renda Básica para todo o país. Em 2009, o valor caiu
para US$ 1305, devido à crise econômica que afetou a
economia e reduziu os preços do petróleo e das ações
na Bolsa de Nova York.
Conforme o estudo do Professor Scott Goldsmith,
da Universidade do Alasca, em Anchorage, apresentado no IX Congresso Internacional da BIEN, em 2002,
em Genebra, o Fundo Permanente do Alasca distribuiu
cerca de 6% do Produto Interno Bruto, nos últimos 28
anos, a todos os habitantes do estado – hoje um total
de cerca de 700 mil, dos quais 611 mil cumpriram com
as exigências em 2008 – tornando o Alasca o mais
igualitário entre os 50 estados dos EUA.
No período de 1989-99, enquanto a renda familiar
per capita dos 20% das famílias mais ricas dos EUA
aumentou 26%, a renda per capita dos 20% mais pobres aumentou 12%. No estado do Alasca, devido aos
dividendos pagos igualmente a todos os seus habitantes, o aumento da renda familiar per capita dos 20%
das famílias mais ricas foi de 7%. O aumento da renda
familiar per capita dos 20% das famílias mais pobres
foi de 28%, ou seja, quatro vezes mais. Isso significa
que a experiência teve imenso êxito no objetivo a que
se propunha – criar uma sociedade mais justa. Esses
resultados foram mostrados por Scott Goldsmith em
sua palestra durante o XI Congresso Internacional da
BIEN, em Genebra, em 2002. Goldsmith mencionou
que, hoje em dia, constitui suicídio político para qual-
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quer liderança no Alasca propor o fim do sistema do
Fundo Permanente de Dividendos do Alasca.
Gostaria de congratular Karl Widerquist, Michael Howard e Scott Goldsmith por suas iniciativas em
organizar o Workshop sobre o Dividendo do Fundo
Permanente do Alasca, no dia 22 de abril de 2011,
em Anchorage, assim como por terem escrito um livro
sobre esse belo exemplo. Tal iniciativa deve ser conhecida em todo o planeta.
Em 1999, os professores da Universidade de
Yale, Bruce Ackerman e Ann Alstott, publicaram o livro “The Stakeholder Society” (A Sociedade das Partes Interessadas). Com base na proposta de Thomas
Paine, propuseram que todos nos Estados Unidos, ao
completarem 21 anos, recebessem um capital básico
de 80 mil dólares para iniciar a sua vida adulta, com a
possibilidade de gastar esse valor no que quisessem,
concluir seus estudos, fundar uma empresa ou qualquer outra coisa. Um dos seus alunos de pós-graduação, membro da Fabian Society, apresentou a ideia ao
seu amigo pessoal, o ex-Primeiro-Ministro Tony Blair.
Quando Blair anunciou que a sua esposa Cherie estava
grávida do seu quarto filho, Alexander, ele afirmou que
daquele momento em diante cada criança nascida na
Inglaterra receberia por ocasião do nascimento e ao
completar 6, 11 e 16 anos, um depósito bancário nos
valores de 250, 50, 50 e 50 libras esterlinas, respectivamente. Se a família da criança tivesse uma renda
familiar anual inferior a certo nível, cerca de 17 mil libras
esterlinas, esses valores passariam a ser de 500, 100,
100 e 100 libras, respectivamente. A medida que esses
depósitos rendessem juros, quando a criança fizesse
18 anos, teria à sua disposição um valor de cerca de
4 ou 5 mil libras esterlinas, a título de direito de participação na riqueza da nação. Com o nome de Fundo
Fiduciário para a Criança (“Child Fund Trust”), essa lei
foi aprovada pelo Parlamento do Reino Unido em 13
de maio de 2003. Finalmente, a proposta de Thomas
Paine, formulada em 1975, foi aplicada em sua terra
natal, ainda que de forma modesta. O atual Governo
Conservador do Reino Unido, devido à crise econômica, decidiu abolir o Fundo Fiduciário para a Criança.
No Brasil, poderíamos considerar a instituição da
Renda Básica de Cidadania como algo em consonância
com os valores defendidos pelas comunidades indígenas, pelos quilombolas e abolicionistas e por todos os
pesquisadores e cientistas que lutam pela criação de
uma nação justa no Brasil. Entre eles podemos citar
Caio Prado Junior, Milton Santos, Josué de Castro e
Celso Furtado. Em 1956, Josué de Castro, autor das
obras “Geografia da Fome” e “Geopolítica da Fome”,
quando deputado federal pelo PTB, em um discurso
sobre a desigualdade de renda na Câmara dos Depu-
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tados, afirmou: “Defendo a necessidade de darmos o
mínimo a cada um, de acordo com o direito que têm
todos os brasileiros de ter um mínimo necessário para
sua subsistência”.
Fiquei satisfeito por participar, em abril de 2011,
da Conferência sobre Garantia de Renda Básica dos
Estados Unidos e Canadá em Montreal. É importante
lembrar que quando o Major Clifford H. Douglas criou
o Movimento em favor de um Crédito Social, na Inglaterra, o que era uma forma de renda básica, teve grande repercussão em diversos países, particularmente
na província de Alberta, no Canadá, onde o Partido
do Crédito Social foi criado em 1935. Recentemente
a Província de Alberta decidiu pagar a todos os seus
habitantes dividendos equitativos graças aos bons
resultados obtidos com as receitas da exploração de
petróleo naquele ano. Até onde sei, entretanto, essa
iniciativa não teve continuidade. É muito relevante que
a experiência pioneira e bem sucedida de uma renda
básica no mundo exista no estado norte-americano
do Alasca, vizinho ao Canadá. Os resultados positivos
daquela experiência, como mencionados acima, deveriam, obviamente, incentivar o povo dos EUA e do
Canadá a seguir esse exemplo.
Também fiquei satisfeito por participar do Encontro Ecumênico sobre Garantia de Renda Básica em
Munique, em junho de 2011, que conclamou tantos
interessados na construção de uma sociedade justa,
onde todos pudessem participar da Mesa da Fraternidade. É bom saber que as Igrejas Alemães estão
trabalhando para realizar uma experiência pioneira
de Renda Básica na vila de Otjivero/Omitara, na Namíbia. Também, que a proposta de Renda para Todos
(“Einkommen für Alle”), como defendido desde os anos
80 pelo Professor Clauss Offe e, mais recentemente,
no livro do Professor Götz W. Werner, está se disseminando por toda a Alemanha e pelo mundo.
Também foi bom ter estado em Seul, em janeiro
de 2010, com o professor Philippe Van Parijs no Congresso Internacional Sul-coreano de Rede de Renda
Básica. O professor Guy Standing nos informou que
participou, em março último, no 1º congresso japonês
da BIEN, no Japão, com 250 participantes.
Uma experiência de grande pioneirismo também
está ocorrendo no Irã desde que uma nova lei foi promulgada, de acordo com a qual, a fim de compensar
o fim dos subsídios oriundos das fontes de energia, o
governo decidiu pagar o equivalente a US$ 80 a cada
dois meses para todos os 70 milhões de cidadãos. É
uma experiência que deveria ser seguida com grande zelo por todos interessados na renda básica. Essa
informação foi fornecida pelo professor Hamid Taba-
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tabai, em seu trabalho para o XIII Congresso Internacional da BIEN
É ótimo saber que cerca de 192 trabalhos de
especialistas de 31 países de todos os continentes
foram apresentados e debatidos na XIII Conferência
Internacional da BIEN, realizada na Universidade de
São Paulo nos dias 1º e 2 de julho de 2010. A maioria desses trabalhos pode ser lida no site http://www.
bien2010brasil.com, e mais informações podem ser
obtidas nos sites http://www.basicincome.org e http://
www.senado.gov.br/eduardosuplicy. Gostaria de convidá-los para participar do XIV Congresso Internacional
da BIEN, a ser realizado em Munique, na Alemanha,
em setembro de 2012
Foi um ótima experiência ter sido convidado,
juntamente com o professor Philippe Van Parijs, pelo
Grupo de Teatro Flamengo, em 21 de dezembro de
2010, para proferir uma palestra especial sobre a Erradicação da Pobreza Absoluta e sobre a Perspectiva da Renda Básica para todos os que trabalham no
teatro e para participantes de movimentos sociais em
Bruxelas, na Bélgica.
Tenho certeza de que em breve, a Namíbia será
capaz de expandir a Renda Básica de Cidadania dos
1000 cidadãos de Otjivero para os 2,2 milhões de habitantes do país em um prazo razoável. Boas notícias
estão vindo do Irã e do Iraque. A boa nova está sendo levada a todos os lugares graças aos esforços de
pessoas como Philippe Van Parijs, Guy Standing, Karl
Widerquist, Clauss Offe e tantos outros. Farei o melhor
possível para ajudar a presidente Dilma Rousseff e
seus ministros a tomar as medidas necessárias para
instituir a Renda Básica de Cidadania até 2014.
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