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Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Julho de 2012

Ata da 125ª Sessão, Não Deliberativa,
em 6 de Julho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Sra Ana Amélia e do Sr. Gim Argello
(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 2 minutos e
encerra-se às 12 horas e 4 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes;
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JULHO 2012
32670

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

115

Julho de 2012

116

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32671
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32672

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

117

Julho de 2012

118

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32673
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32674

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

119

Julho de 2012

120

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32675
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32676

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

121

Julho de 2012

122

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32677
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32678

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

123

Julho de 2012

124

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32679
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32680

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

125

Julho de 2012

126

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32681
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32682

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

127

Julho de 2012

128

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32683
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32684

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

129

Julho de 2012

130

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32685
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32686

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

131

Julho de 2012

132

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32687
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32688

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

133

Julho de 2012

134

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32689
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32690

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

135

Julho de 2012

136

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32691
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32692

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

137

Julho de 2012

138

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32693
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32694

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

139

Julho de 2012

140

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32695
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32696

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

141

Julho de 2012

142

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32697
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32698

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

143

Julho de 2012

144

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32699
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32700

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

145

Julho de 2012

146

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32701
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32702

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

147

Julho de 2012

148

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32703
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32704

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

149

Julho de 2012

150

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32705
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32706

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

151

Julho de 2012

152

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32707
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32708

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

153

Julho de 2012

154

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32709
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32710

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

155

Julho de 2012

156

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32711
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32712

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

157

Julho de 2012

158

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32713
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32714

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

159

Julho de 2012

160

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32715
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32716

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

161

Julho de 2012

162

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32717
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32718

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

163

Julho de 2012

164

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32719
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32720

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

165

Julho de 2012

166

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32721
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32722

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

167

Julho de 2012

168

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32723
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32724

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

169

Julho de 2012

170

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32725
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32726

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

171

Julho de 2012

172

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32727
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32728

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

173

Julho de 2012

174

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32729
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32730

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

175

Julho de 2012

176

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32731
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32732

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

177

Julho de 2012

178

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32733
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32734

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

179

Julho de 2012

180

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32735
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32736

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

181

Julho de 2012

182

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32737
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32738

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

183

Julho de 2012

184

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32739
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32740

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

185

Julho de 2012

186

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32741
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32742

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

187

Julho de 2012

188

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32743
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32744

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

189

Julho de 2012

190

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32745
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32746

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

191

Julho de 2012

192

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32747
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32748

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

193

Julho de 2012

194

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32749
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32750

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

195

Julho de 2012

196

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32751
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32752

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

197

Julho de 2012

198

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32753
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32754

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

199

Julho de 2012

200

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32755
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32756

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

201

Julho de 2012

202

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32757
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32758

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

203

Julho de 2012

204

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32759
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32760

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

205

Julho de 2012

206

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32761
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32762

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

207

Julho de 2012

208

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32763
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32764

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

209

Julho de 2012

210

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32765
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32766

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

211

Julho de 2012

212

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32767
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32768

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

213

Julho de 2012

214

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32769
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32770

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

215

Julho de 2012

216

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32771
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32772

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

217

Julho de 2012

218

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32773
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32774

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

219

Julho de 2012

220

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32775
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32776

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

221

Julho de 2012

222

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32777
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32778

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

223

Julho de 2012

224

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32779
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32780

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

225

Julho de 2012

226

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32781
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32782

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

227

Julho de 2012

228

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32783
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32784

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

229

Julho de 2012

230

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32785
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32786

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

231

Julho de 2012

232

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32787
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32788

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

233

Julho de 2012

234

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32789
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32790

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

235

Julho de 2012

236

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32791
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32792

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

237

Julho de 2012

238

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32793
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32794

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

239

Julho de 2012

240

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32795
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32796

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

241

Julho de 2012

242

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32797
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32798

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

243

Julho de 2012

244

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32799
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32800

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

245

Julho de 2012

246

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32801
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32802

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

247

Julho de 2012

248

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32803
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32804

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

249

Julho de 2012

250

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32805
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32806

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

251

Julho de 2012

252

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32807
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32808

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

253

Julho de 2012

254

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32809
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32810

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

255

Julho de 2012

256

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32811
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32812

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

257

Julho de 2012

258

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32813
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32814

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

259

Julho de 2012

260

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32815
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32816

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

261

Julho de 2012

262

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32817
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32818

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

263

Julho de 2012

264

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32819
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32820

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

265

Julho de 2012

266

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32821
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32822

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

267

Julho de 2012

268

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32823
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32824

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

269

Julho de 2012

270

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32825
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32826

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

271

Julho de 2012

272

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32827
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32828

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 124, de
2012, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Decreto
Legislativo nºs 256; 302; 323; 325; 346; 410 e 438, de
2011; 8; 10; 38; 40; 41; 46; 47; 49; 52; 85; 86; 87; 91;
93; 94; 95; 96; 97; 103; 104; 106; 109; 113; 114; 115;
117; 126; 127; 130; 131; 133; 134; 138; 139; 141; 142;
143; 144; 145; 146; 147; 148; 150; 151; 155; 156; 157;
158; 159; 163; 176; 180; 188; 196; 198 e 239, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 124/2012 – CCT
Brasília, 7 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em
caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 256, 302, 323, 325, 346, 410 e 438 de 2011; 8, 10,
38, 40, 41, 46, 47, 49, 52, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95,
96, 97, 103, 104, 106, 109, 113, 114, 115, 117, 126,
127, 130, 131, 133, 134, 138, 139, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 150, 151, 155, 156, 157, 158, 159,
163, 176, 180, 188, 196, 198 e 239 de 2012.
Atenciosamente, – Senador Eduardo Braga,
Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com referência ao Ofício nº 124, de 2012, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
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recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência comunica que foi publicado, no Diário
do Senado Federal de 5 de julho do corrente, o Parecer nº 11, de 2012-CN, da Comissão Mista destinada
a emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 563, 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 número 18,
de 2012 e foi encaminhado à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu da Presidência da República a Mensagem nº 236, de 2012, na origem, que
restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº
8, de 2012 (1.832/2011, na Casa de Origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe
sobre a criação de Varas do Trabalho na jurisdição do
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei
nº 12.658, de 2012.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente da República, a Mensagem nº 57, de 2012 (nº
311/2012, na origem), submetendo à apreciação do
Senado a indicação da Srª MAGDA MARIA DE REGINA CHAMBRIARD para ser reconduzida ao cargo de
Diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis – ANP.
É a seguinte a Mensagem:

JULHO 2012
32864

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

309

Julho de 2012

310

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32865
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32866

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

311

Julho de 2012

312

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO32867
2012

Sábado 7

JULHO 2012
32868

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

313

Julho de 2012

314

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Mensagem nº 57, de 2012, vai à Comissão
de Serviços de Infraestrutura.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2012
Dispõe sobre o preenchimento de cotas pelos beneficiários reabilitados ou pessoas
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com deficiência, de que trata o artigo 93 da
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
Art. 93-A. A empresa que não observar o disposto no artigo 93 recolherá ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT, valores equivalentes à remuneração mensal dos cargos não
preenchidos, acrescidos dos valores correspondentes aos encargos patronais que sobre
eles incidiriam.
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§ 1º O recolhimento dos valores previstos no
caput poderá ser feito somente em caráter excepcional e temporário, não sendo substitutivo
à determinação do artigo 93, nos termos do
regulamento.
§ 2º Os recursos recolhidos na forma deste
artigo serão destinados exclusivamente aos
programas de qualificação dos beneficiários
reabilitados e das pessoas com deficiência.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Até a divulgação do Censo 2010, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Ministério do Trabalho e Emprego considerava a existência
de cerca de 24 milhões de pessoas com deficiência
no Brasil.
A Convenção nº 159, de 1983, da Organização
Internacional do Trabalho – OIT, ratificada pelo Brasil
por meio do Decreto Legislativo nº 51, de 28 de agosto
de 1989, tem como princípio garantir o emprego adequado e a possibilidade de integração ou reintegração
das pessoas com deficiência na sociedade.
Ao tratar da ordem econômica, o artigo 170 da
Constituição Federal enuncia claramente que essa
ordem deve ser desenvolvida dentro dos parâmetros
da justiça social, bem como assegurar a satisfação de
uma vida digna, realizando a busca do pleno emprego e reduzindo as desigualdades sociais. Mais ainda,
a ordem econômica fundamenta-se na livre iniciativa,
desde que cumprida a função social, ou seja, a função das empresas é atender, prioritariamente, às necessidades básicas das pessoas. Assim, a atividade
econômica só se legitima e cumpre seu papel quando
gera empregos, fomenta a sociedade e garante uma
existência digna às pessoas.
Por isso, às empresas cabe a implementação de
programas de formação profissional e, por consequência, a flexibilização de exigências para o preenchimento
de seus quadros de pessoal, de modo a, efetivamente,
permitir o acesso ao trabalho às pessoas com deficiência, um grupo social que se encontra em evidente
estado de vulnerabilidade.
O Ministério Público do Trabalho tem atuado no
sentido de possibilitar às empresas que estejam em
desacordo com a lei a correção de sua conduta por
meio do cumprimento de obrigações e condições fixadas em termos de compromisso, mediante o Termo de
Ajuste de Conduta – TAC, visando ao preenchimento
das vagas para pessoas com deficiência.
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Infelizmente, após quase duas décadas da implementação de política de cotas na iniciativa privada,
ainda resta metade das vagas a serem preenchidas.
Não são poucas as alegações pelas pessoas com
deficiência e pelas empresas para não cumprirem as
cotas de vagas de trabalho. De uma forma geral, as
maiores causas são o preconceito, pouca qualificação
e a falta de políticas governamentais efetivas para tornar mais acessível às empresas um sistema de rápida identificação de interessados às vagas e o correto
mapeamento das funções dentro da empresa por tipo
de deficiências compatíveis.
Nesse contexto, com o intuito de imprimir maior
efetividade às políticas de integração social e de apoio
às pessoas com deficiência, estamos propondo que,
eventualmente, a empresa que não efetivou o preenchimento da cota de vagas de trabalho possa recolher
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o montante que
seria despendido com o salário e os encargos legais
referentes ao cargo que não foi ocupado.
O projeto é inspirado na legislação francesa,
que prevê uma “cota-contribuição” a ser depositada
pela empresa no Fundo para Integração Profissional
do Deficiente (instituído para incentivar a contratação
e manutenção no emprego de pessoas com deficiência), se ela não pode cumprir integralmente as normas
quanto ao preenchimento das cotas.
Por essas razões, e diante do indiscutível alcance social de nossa iniciativa, esperamos contar com
o apoio necessário dos membros deste Congresso
Nacional para a aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Benedito de Lira.
LEGISLAÇÃO CITADA
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
http://www81.dataprev.gov.br/sislex/
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Da Finalidade e dos
Princípios Básicos da Previdência Social
....................................................................................
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com
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beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:
I – até 200 empregados ...................................... 2%;
II – de 201 a 500 ................................................. 3%;
III – de 501 a 1.000 ............................................. 4%
IV – de 1.001 em diante ...................................... 5%
....................................................................................
Brasília, em 24 de julho de 1991; 170º da Independência e 103º da República. – FERNANDO COLLOR
– Antonio Magri.
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Direitos Humanos e Legislação Participativa,
cabendo à última decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2012
Estabelece diretrizes para aplicação dos recursos financeiros públicos administrados
pela Caixa Econômica Federal, no contexto
da Política Nacional de Desenvolvimento
Regional.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Caixa Econômica Federal, na aplicação
de recursos financeiros públicos, respeitará as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), instituída pelo Decreto nº 6.047, de 22
de fevereiro de 2007, e concederá prioridade à promoção do desenvolvimento nas áreas de atuação das
Superintendências de Desenvolvimento do Nordeste
(Sudene), da Amazônia (Sudam) e do Centro-Oeste
(Sudeco), nos termos da presente lei.
§ 1º A área de atuação da Sudene abrange os
Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia
e as regiões e os Municípios do Estado de Minas Gerais de que tratam as Leis nos 1.348, de 10 de fevereiro
de 1951, 6.218, de 7 de julho de 1975, e 9.690, de 15
de julho de 1998, bem como os Municípios de Águas
Formosas, Angelândia, Aricanduva, Arinos, Ataléia,
Bertópolis, Campanário, Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Formoso, Franciscópolis, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itambacuri, Jenipapo de Minas,
José Gonçalves de Minas, Ladainha, Leme do Prado,
Maxacalis, Monte Formoso, Nanuque, Novo Oriente
de Minas, Ouro Verde de Minas, Pavão, Pescador,
Ponto dos Volantes, Poté, Riachinho, Santa Fé de Minas, Santa Helena de Minas, São Romão, Serra dos
Aimorés, Setubinha, Teófilo Otoni, Umburatiba e Veredinha, todos em Minas Gerais, e ainda os Municípios
do Estado do Espírito Santo relacionados na Lei nº
9.690, de 15 de julho de 1998, bem como o Município
de Governador Lindemberg.
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§ 2º A área de atuação da Sudam abrange os
Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso,
Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e do Maranhão
na sua porção a oeste do Meridiano 44º.
§ 3º A área de atuação da Sudeco abrange os
Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás
e o Distrito Federal.
Art. 2º A Caixa Econômica Federal aplicará proporções crescentes do montante total dos recursos
financeiros públicos sob sua administração, na concessão de empréstimos e financiamentos para as áreas
de atuação da Sudene, da Sudam e da Sudeco.
Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal adotará procedimentos para que, no prazo de dois anos,
contados a partir da data de publicação desta lei, pelo
menos quarenta e cinco por cento do total de recursos
públicos sob sua administração, provenientes do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de outros fundos
federais, sejam destinados às áreas de atuação da
Sudene, da Sudam e da Sudeco.
Art. 3º Os encargos financeiros totais incidentes
sobre os contratos de empréstimos e financiamentos
previstos no art. 2º deverão ser equivalentes aos menores encargos financeiros totais vigentes para operações similares concedidas pela Caixa Econômica
Federal nas demais regiões do País.
Parágrafo único. No conceito de encargos financeiros de que trata o caput deste artigo, incluem-se os
juros e todos os adicionais imputados aos contratos
de financiamento ou de empréstimo, a qualquer título,
efetuados pela Caixa Econômica Federal.
Art. 4º A Caixa Econômica Federal enviará às
comissões temáticas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal que tratam de assuntos ligados ao desenvolvimento regional, semestralmente, no prazo de
90 dias após o encerramento do semestre, relatório circunstanciado de suas atividades no cumprimento desta
Lei, informando, dentre outros aspectos, os seguintes:
I – normas, diretrizes e manuais operacionais
que orientaram estas atividades;
II – relação das solicitações de empréstimos
e financiamentos com recursos públicos em
tramitação, por regiões, indicando o estágio
em que se encontram, localização, objetivos
e alcance esperado e outras informações relevantes;
III – listagem das operações contratadas com
recursos públicos, classificadas de acordo
com suas finalidades, acompanhadas de um
resumo das principais variáveis e condições
do apoio financeiro concedido;
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IV – avaliação dos aspectos financeiros da execução do semestre anterior e o planejamento
para o semestre vigente.
Art. 5º Quando não for atingido o limite mínimo
estabelecido no parágrafo único do art. 2º, os valores
correspondentes às diferenças não aplicadas ficarão
acumulados para concessão de empréstimos e financiamentos nas áreas de atuação da Sudene, da Sudam
e da Sudeco, no exercício seguinte.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Caixa Econômica Federal (Caixa) é uma instituição financeira federal constituída sob a forma de
empresa pública, criada nos termos do Decreto-Lei
nº 759, de 12 de agosto de 1969, vinculada ao Ministério da Fazenda. A Caixa é uma importante agência
de desenvolvimento social, uma instituição chave na
execução das políticas de desenvolvimento urbano,
habitação e saneamento.
A principal fonte de financiamento da Caixa é
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
instituído pela Lei nº 5.107, de 1966, sendo regulado
atualmente pela Lei nº 8.036, de 1990, regulamentada pelo Decreto nº 99.684, de 1990. Os recursos do
FGTS devem ser aplicados em programas sociais, tais
como habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana.
Os critérios para a distribuição dos recursos do
FGTS por unidades da Federação foram estabelecidos pela Resolução do Conselho Curador do FGTS
nº 460, de 2004. Desde então, sua vigência tem sido
prorrogada. Os parâmetros para a distribuição são:
déficit habitacional, população urbana e arrecadação
bruta do FGTS, para recursos destinados à habitação
popular; e déficit de água e esgoto, população urbana
e arrecadação bruta do FGTS, para recursos destinados ao saneamento básico.
Com base nesses critérios e em seus respectivos
pesos, a distribuição dos recursos deveria ser aproximadamente a seguinte:
Região
Norte
Nordeste
Centro-Oeste

Percentual dos recursos
do FGTS
7,14%
23,30%
9,01%

Sudeste

46,84%

Sul

13,70%

317

Julho de 2012

Segundo esses dados, Norte, Nordeste e Centro-Oeste deveriam receber 39,46% dos recursos
do FGTS. Nesses percentuais não estão incluídos
os municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo
que fazem parte da área de atuação da Sudene.
Lembremo-nos que essa distribuição não é aleatória, mas sim baseada em critérios objetivos, que
levam em consideração, entre outros itens, o déficit
habitacional e o déficit de água e esgoto existentes
nas regiões.
Antes de prosseguir, ressalto que projeto de lei
semelhante a este foi apresentado pelo Senador Tasso
Jereissati em 2003. Ele tramitou nesta Casa como o
Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 455, de 2003, tendo sido arquivado no início de 2011. Na Justificação
que acompanha o PLS nº 455, de 2003, apontava-se
que a Resolução do Conselho Curador do FGTS nº
289, de 1998, determinava que o Norte, o Nordeste e
o Centro-Oeste deveriam receber 41,81% das aplicações com recursos do FGTS. É impressionante, por
razões que apontarei abaixo, que esse valor tenha
sido reduzido.
Além de ter havido uma queda da participação
das três regiões menos desenvolvidas, na prática, os
percentuais estabelecidos com base nos critérios constantes da Resolução do Conselho Curador do FGTS nº
460, de 2004, com suas alterações, são modificados
durante o exercício. Em outras palavras, parte dos recursos que deveriam ser aplicados nas regiões menos
desenvolvidas é canalizada para regiões mais prósperas. A autorização para isso está na própria Resolução
nº 460, cujo item 1.6 dispõe, in verbis:
1.6 É facultado ao Gestor da Aplicação, a partir
de solicitação prévia e fundamentada formulada
pelo Agente Operador, promover a alocação
final do Orçamento Operacional do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, em
até trinta dias após o encerramento de cada
exercício, considerando, exclusivamente, as
contratações de operações de crédito efetuadas no período compreendido entre os dias
1º e 31 de dezembro.
Cito, como exemplo dessas alterações, a Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 667, de 2011,
que “aprova a reformulação dos Orçamentos Financeiro, Operacional e Econômico para o exercício de 2011,
e do Plano Plurianual de Aplicação, para o exercício
2012/2014, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e dá outras providências”.
O Anexo II dessa Resolução traz o Plano de
Contratações Original e Reformulado. Os valores, por
regiões, são apresentados a seguir:
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Saneamento Básico

Sábado 7
Total

Região

Original

Reformulado

Original

Reformulado

Original

Reformulado

Variação
Percentual

Norte

1.478.400

715.774

377.760

377.600

1.856.160

1.093.374

-41

Nordeste

5.258.400

4.604.692

1.320.000

1.320.000

6.578.400

5.924.692

-10

Centro-Oeste

1.696.800

3.507.388

510.720

510.720

2.207.520

4.018.108

82

Sul

2.627.100

6.827.460

706.560

706.560

3.333.660

7.534.020

126

Sudeste

9.939.300

12.744.686

1.884.960

1.884.960

11.824.260

14.629.646

24

Verifica-se que na área de saneamento básico
não houve mudanças entre o que foi originalmente orçado e a reformulação. Mas, nos recursos destinados à
habitação popular, a mudança foi significativa. O Norte
teve uma redução de 41% dos recursos; o orçamento
original era de R$ 1,86 bilhão e caiu para R$ 1,09 bilhão após a reformulação. A redução no Nordeste foi
de 10%; o orçamento original era de R$ 6,58 bilhões,
caindo para R$ 5,92 bilhões depois da reformulação.
Em contrapartida, o Sul obteve um incremento de 82%
e o Sudeste de 24%. Antes da reformulação, as regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste receberiam 41,25%
dos recursos; após a reformulação, esse percentual
caiu para 33,24%, ou seja, abaixo daquilo que lhes
caberia pela aplicação da Resolução do Conselho
Curador do FGTS nº 460, de 2004, ou seja, cerca de
40% dos recursos.
Como os recursos destinados à habitação popular
nas regiões Norte e Nordeste foram reduzidos, poder-se-ia supor que essas regiões têm déficit habitacional
– um dos parâmetros para a distribuição dos recursos
entre os estados – inferior àqueles observados nas áreas mais desenvolvidas do Brasil. Não é o que ocorre.
Segundo o Ministério das Cidades, o déficit habitacional no Brasil é de 5,57 milhões de moradias. O
Sudeste, por ser a região mais populosa, responde por
37% do déficit, ou seja, 2,05 milhões de moradias. Mas
o Nordeste, região bem menos populosa que o Sudeste,
tem um déficit de 1,96 milhão de moradias, o equivalente
a cerca de 35% do total brasileiro. Em outras palavras,
tanto em termos percentuais como absolutos, o déficit
habitacional do Nordeste é quase igual ao do Sudeste.
Portanto, não se justifica que o Sudeste receba 44% dos
recursos do FGTS destinados à habitação popular e o
Nordeste receba apenas 18% desses recursos.
Fazendo uma comparação entre o Norte e o Sul, a
situação se repete. O Sul tem um déficit de 586 mil moradias, 10,5% do déficit habitacional brasileiro. Já o Norte
tem um déficit de 557 mil moradias, equivalente a 10%
do déficit nacional. No entanto, 22,7% dos recursos do
FGTS destinados à habitação popular são direcionados
à região Sul; o Norte recebe apenas 3,3% dos recursos.

No caso de saneamento básico, os números das
regiões menos desenvolvidas ficam aquém da média
nacional. Tomemos como exemplo a existência de redes coletoras de esgoto nos municípios. No Brasil, em
2008, último ano para o qual o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) apresenta os dados,
dos 5.564 municípios, 3.069 possuíam redes coletoras
de esgoto, o equivalente a cerca de 55% do total. No
caso do Sudeste, esse percentual ultrapassava 95%.
Já no Norte, apenas 60 dos 449 municípios, pouco
mais de 13% do total, tinham rede coletora de esgoto.
Dos 1.793 municípios nordestinos, apenas 819 (45%)
tinham rede coletora de esgoto em 2008. A situação se
repete no Centro-Oeste, onde apenas 28% dos municípios tinham rede coletora em 2008. Os percentuais
das regiões menos desenvolvidas são inferiores à média nacional e ao percentual observado no Sudeste, a
região mais desenvolvida.
Assim sendo, para reverter o quadro de carência
de moradia e de infraestrutura urbana nas regiões menos desenvolvidas, propomos aos Nobres Senadores
e Senadoras o presente projeto de lei, estabelecendo diretrizes para a distribuição regional de recursos
públicos geridos pela Caixa Econômica Federal, de
modo que 45% desses recursos sejam aplicados nas
áreas de atuação da Sudene, da Sudam e da Sudeco.
É preciso ressaltar, em defesa do projeto de lei, que
os percentuais estabelecidos pelo próprio Conselho
Curador do FGTS não vêm sendo cumpridos.
O projeto prevê que o percentual mínimo de
aplicação de 45% deverá ser atingido em dois anos a
partir da data de publicação desta lei, dando à Caixa
Econômica Federal o tempo necessário para promover
as alterações administrativas necessárias para que a
lei seja cumprida.
De forma a aumentar a demanda por empréstimos e financiamentos da Caixa nas regiões menos
desenvolvidas, o PLS prevê que a instituição ofereça
encargos equivalentes aos menores cobrados nas
demais regiões.
Para possibilitar que as duas Casas do Congresso Nacional fiscalizem as aplicações dos recur-
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sos e o cumprimento das determinações legais pela
Caixa, o projeto prevê que essa Instituição envie semestralmente relatório de atividades às comissões
temáticas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal que tratam de assuntos ligados ao desenvolvimento regional.
Para evitar que os recursos sejam aplicados em
outras regiões, caso o percentual mínimo de 45% não
seja atingido, os valores correspondentes às diferenças
não aplicadas ficarão acumulados para a concessão
de empréstimos e financiamentos nas regiões menos
desenvolvidas no exercício seguinte.
Dado o estado de precariedade da infraestrutura
urbana e a magnitude do déficit habitacional nas regiões
menos desenvolvidas do Brasil, pedimos o apoio dos
Nobres Pares para a aprovação do presente Projeto
de Lei do Senado, de modo que a distribuição dos recursos do FGTS administrados pela Caixa Econômica
Federal vá ao encontro das necessidades das regiões
menos desenvolvidas.
Sala das Sessões, – Senador Benedito de Lira.
LEGISLAÇÃO CITADA
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 6.047,
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2007
Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea
“a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos
arts. 1o, inciso I, § 1o, e 7o da Lei no 10.683, de 28 de
maio de 2003,
Decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1o A Política Nacional de Desenvolvimento
Regional - PNDR tem como objetivo a redução das desigualdades de nível de vida entre as regiões brasileiras
e a promoção da eqüidade no acesso a oportunidades
de desenvolvimento, e deve orientar os programas e
ações federais no Território Nacional, atendendo ao
disposto no inciso III do art. 3o da Constituição.
....................................................................................
Brasília, 22 de fevereiro de 2007; 186o da Independência e 119o da República. – LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA – Pedro Brito do Nascimento.
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LEI No 1.348, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1951
Dispõe sôbre a revisão dos limites da área
do polígono das sêcas.
O Presidente da República , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º É estabelecida a seguinte revisão nos limites da área do polígono das sêcas, previstos na Lei
número 175, de 7 de janeiro de 1936, e no Decreto-lei nº 9.857, de 13 de setembro de 1946; a poligonal
que limita a área dos Estados sujeitos aos efeitos das
sêcas, terá por vértices, na orla do Atlântico, as cidades de João Pessoa, Natal, Fortaleza e o ponto limite
entre os Estados do Ceará e Piauí na fóz do rio São
João da Praia; a embocadura do Longá, no Parnaíba,
e, seguindo pela margem direita dêste, a afluência do
Uruçui Preto cujo curso acompanhará até as nascentes;
a cidade de Gilbués, no Piauí; a cidade de Barras, no
Estado da Bahia; e, pela linha atual, cidades de Pirapora, Bocaiuva, Salinas e Rio Pardo de Minas, no Estado de Minas Gerais; cidades de Vista Nova, Poções
e Amargosa, no Estado da Bahia; cidades de Tobias
Barreto e Canhoba, no Estado de Sergipe; cidade de
Gravatá, no Estado de Pernambuco; e cidade de João
Pessoa, no Estado da Paraíba.
....................................................................................
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1951; 130º da
Independência e 63º da República. – GETÚLIO VARGAS – Álvaro de Souza Lima.
LEI No 6.218, DE 7 DE JULHO DE 1975
Estabelece área de atuação da SUDENE.
O Presidente da República , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Considera-se área de atuação da SUDENE todo o território dos municípios de Manga, São
Francisco e Januária, já incluídos na zona denominada
Polígono das Secas.
....................................................................................
Brasília, 7 de julho de 1975; 154º da Independência e 87º da República. – ERNESTO GEISEL – Maurício Rangel Reis.
LEI Nº 9.690, DE 15 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre a inclusão do Vale do Jequitinhonha do Estado de Minas Gerais e
de Municípios da região norte do Estado
do Espírito Santo na área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste-SUDENE.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1o Para os efeitos da Lei no 3.692, de 15 de
dezembro de 1959, é o Poder Executivo autorizado
a incluir na área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, os
Municípios de Almenara, Araçuaí, Bandeira, Berilo,
Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Caraí, Carbonita,
Chapada do Norte, Comercinho, Coronel Murta,
Couto Magalhães de Minas, Datas, Diamantina,
Divisópolis, Felício dos Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, Itamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Jordânia, Malacacheta,
Mata Verde, Medina, Minas Novas, Montezuma,
Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Palmópolis, Pedra
Azul, Rio do Prado, Rio Vermelho, Rubim, Salto da
Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio Jacinto, Senador Modestino Gonçalves, São Gonçalo
do Rio Preto, Serro, Turmalina, Virgem da Lapa,
da região do Vale do Jequitinhonha, no Estado de
Minas Gerais; e os Municípios de Baixo Guandu,
Colatina, Linhares, Marilândia, Rio Bananal, São
Domingos do Norte, Pancas, Sooretama, Alto Rio
Novo, Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Jaguaré, Mantenópolis, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Água Doce do Norte, Nova Venécia,
São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperança,
Pinheiros, Ecoporanga, Ponto Belo, Montanha, Mucurici e Pedro Canário, da região norte do Estado
do Espírito Santo.
....................................................................................
Brasília, 14 de julho de 1998; 177o da Independência e 110o da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Paulo Paiva.
DECRETO-LEI Nº 759,
DE 12 DE AGOSTO DE 1969
Autoriza o Poder Executivo a constituir a
emprêsa pública Caixa Econômica Federal
e dá outras providências.
O Presidente da República , usando das atribuições que lhe confere o § 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1969,
Decreta:
Art 1º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Caixa Econômica Federal – CEF, instituição financeira sob a forma de emprêsa pública, dotada de
personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao
Ministério da Fazenda.
....................................................................................
Brasília, 12 de agôsto de 1969; 148º da Independência e 81º da República. – A. COSTA E SILVA
– Antônio Delfim Netto – Hélio Beltrão.
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LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
O Presidente da República , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro
de 1966, passa a reger-se por esta lei.
Brasília, 11 de maio de 1990; 169º da Independência e 102º da República. – FERNANDO COLLOR
– Zélia M. Cardoso de Mello – Antonio Magri – Margarida Procópio.
DECRETO Nº 99.684,
DE 8 DE NOVEMBRO DE 1990
Consolida as normas regulamentares do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).
O Presidente da República , no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Decreta:
Art . 1° Fica aprovado o Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que
com este baixa.
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de
Desenvolvimento Regional e Turismo, cabendo
à última a decisão terminativa)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há vários oradores inscritos.
Faço a permuta – estou inscrita em segundo lugar – com o Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (S/Partido – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
assim que começaram os vazamentos e a imprensa
fazendo o oba-oba com a minha dignidade, considerei estranhos diversos diálogos. Não me recordava o
contexto nem o teor das conversas. Ninguém consegue lembrar todas as palavras que pronunciou alguns
dias antes, quanto mais dois, três anos atrás. A voz
e as frases eram atribuídas a mim e viraram assunto
por meses em todos os veículos de comunicações,
provocando danos irreparáveis a minha honra. Só já
inventaram uma fórmula para se saber se diálogos são
autênticos: periciando a integralidade deles. Pedimos
essa providência ao Conselho de Ética, que negou.

JULHO 2012
32876

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Tão ruim quanto isso, manteve os prazos estreitos no
rito sumário exigido pela mídia. Ou seja, o Conselho
se recusou a resguardar-se de cometer uma injustiça
e sufocou com seus prazos uma eventual saída. Dada
a exiguidade do tempo, o perito Joel Ribeiro Fernandes, um prestigiado especialista em mídias forenses,
analisou alguns trechos dos áudios. Ressalto que o
assistente não teve acesso aos originais, privilégio que
o perito da própria Polícia Federal teria se houvesse o
interesse das autoridades.
O doutor Joel Ribeiro Fernandes, sem os áudios
originais, só com cópias em mãos, analisou poucos
minutos das 250 mil horas de gravações. E onde ele
pesquisou encontrou indícios graves de violações. Repito, foram apenas alguns trechos e todos eles contêm
indícios de fraudes. Passo a ler para Vossas Excelências o que o doutor Joel escreveu em suas conclusões,
contidas no documento intitulado “Justificativas Técnicas para a Realização de Prova Pericial no Material
Acostado nos Autos do Processo”. Peço a paciência
das senhoras e dos senhores, mas é vital para a minha
defesa que Vossas Excelências conheçam as conclusões do perito. Disse o perito – abro aspas:
“Não há, no material resultante das escutas telefónicas, uma prova científica que demonstre
que o mesmo é autêntico e que está íntegro,
de acordo com o que orienta a Medida Provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, em
seu art. 1º.
Art. 1º. Fica instituída a Infraestutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade
jurídica de documentos em forma eletrônica,
das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais,
bem como a realização de transações eletrônicas seguras.”
E continua o perito:
“Associado à falta de documentação técnica
que demonstre a idoneidade do material resultante das escutas telefônicas, são observados
robustos indícios de edições nas informações
acostadas nos Autos. [Quem diz é o perito,
talvez o melhor perito de mídias forenses do
Brasil, Dr. Joel.]
A seguir, serão enumeradas algumas dessas
evidências, que mesmo sem análise no material original, ou em cópia autêntica deste, foram
possíveis de serem constatadas e facilmente
demonstradas”.
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O perito enumera as evidências dos robustos
indícios de edições – abro aspas:
“1. Quanto às garantias da Autenticidade da
Integridade do material
Não há uma certificação digital ou aplicação de
algorítmico de domínio público, como o MD5
e SHA-1, que atribuem a um arquivo digital,
como no caso, arquivos de sons, de forma
unívoca, um número de autenticidade (hash).
2. Quanto ao prazo de Autorizações para escutas telefônicas
Uma das ligações elencadas pelo senhor Relator no Conselho de Ética, durante o depoimento do Senador Demóstenes, [são palavras do
perito] teria ocorrido no dia 6 de junho de 2001.
A mesma teria sido interceptada fora do prazo
legal, pois segundo o relatório da PF, a autorização anterior teria vencido em 21/05/2011
e, na solicitação da seguinte, consta que o
vencimento deste período solicitado se deu
em 07/06/2011. Considerando a maneira utilizada nas informações para a contagem dos
dias para efetuar a solicitação de prorrogações,
constata-se que o prazo final desta seria dia
4/05/2011. Logo, se constata que o Sistema
de Interceptação Guardião manteve a escuta
de linhas telefônicas sem amparo legal entre
os dias 04/06/2011 e 07/06/2011, pois a nova
autorização iniciou outra cronologia no dia
07/06/2011, conforme a solicitação ao Juízo.
Prova de que nesses dias o Sistema continuou
efetivando interceptações está aposta na listagem abaixo”.
Fecho aspas.
O perito lista 40 ligações, com todos os dados,
como horário preciso, duração e interlocutores, e apresenta as informações num gráfico do próprio inquérito.
E o perito continua a enumerar os indícios de
fraude – abro aspas:
“3– Decorrência da falta de documentação da
Cadeia de Custódia:
Ocorre uma inexistência de documentação
da cadeia de custódia à qual o material esteve submetido.
Nos exemplos ilustrados abaixo, referentes a
duas ligações, existem anotações que mostram
nomes de pessoas que teriam tido contato
com este material de prova. Estes exemplos
demonstram que o Sistema Guardião tem possibilidades técnicas de apresentar os nomes
de pessoas que tiveram acesso aos áudios
(parte da Cadeia de Custódia), mas estas
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informações não aparecem em quase toda a
totalidade dos arquivos de áudio.
E, nos exemplos expostos, não excluindo outros, onde um dos locutores dos áudios possa
ser o Senador Demóstenes, não ocorra o evento da pessoa denominada Márcio Azevedo da
Silva que, no item “Tipo de Escuta” como no
dia 20/06/2011 às 14h46min51 e 14h48min32s,
fazer um procedimento identificado por “Edição”. O próprio guardião traz que esse senhor
fez uma edição.
Ressalte-se ainda que, coincidentemente, essas duas ligações teriam sido feitas de uma
única linha telefônica, dentro de um mesmo
limite de horário, e o locutor identificado na
transcrição fonográfica por “Carlos” ter falado palavras distintas em um mesmo instante,
evento que tecnicamente define um processo
de edição.
Constata-se também uma pessoa identificada
como Renato MP, onde MP pode indicar “Ministério Público”, uma vez que há outras pessoas
que fizeram o procedimento de “Reprodução”
e estão identificadas por nome e sobrenomes.
Isso quer dizer que o próprio Ministério Público,
um assistente do Ministério Público, indevidamente teve acesso a esses áudios.
Em outras duas ligações ocorre o mesmo tipo
de evento inexplicável, uma pessoa falar duas
palavras distintas em um único instante.
No dia 12 de maio de 2009, a partir de duas
linhas distintas, o locutor que foi identificado por
Carlos, teria participado simultaneamente de
duas ligações. Em um primeiro momento, esta
possibilidade pode ser fisicamente aceita, pois
um locutor pode simultaneamente falar com
mais de um interlocutor, mas não pronunciando palavras distintas em um mesmo instante.
Os oscilogramas dos arquivos de som das
duas ligações mostram, nas partes em branco, a sincronização dos horários nos quais os
textos apresentados ocorreram.”
Isso quem diz é o perito.
Estes são os oscilogramas trazidos pelo perito
para comprovar os indícios de fraude. O oscilograma
1, ligação das 14 horas, 16 minutos e 9 segundos de
12 de maio de 2009. E este é o oscilograma 2, ligação das 14 horas, 16 minutos e 16 segundos. O perito
comprova cabalmente que houve a edição.
Eu trago aqui as fotos para mostrar devidamente isso. As fotos do oscilograma feito pelo perito Dr.
Joel Gaúcho.
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Agora, o perito passa a tratar de outra parte gravíssima, que são os cortes nos áudios, possivelmente
editados para tentarem me incriminar – abro aspas:
“4. Das supressões de tempos de conexões
fornecidos pela Operadora Nextel.
Referente a este evento, constata-se diferença
entre o tempo indicado pela Operadora Nextel
para a duração da conectividade entre os aparelhos e o tempo apresentado de gravação. O
tempo de gravação difere do tempo informado
pela Operadora Nextel desde alguns segundos
até quase 60 minutos.
Considerando que gravação integral é aquela
que registra completamente o evento sonoro
que se objetivou gravar, armazenando em um
tipo de mídia, analógica ou digital, para uma
reprodução futura, e que esta deva apresentar
todas as variações das intensidades sonoras
dependentemente do espaço e do tempo em
que estas ocorreram, conclui-se que os áudios
referidos estão editados.”
Fecho aspas.
É a palavra do perito: os áudios estão editados.
Observem Vossas Excelências para a possível fraude
cometida num dos trechos dos áudios que mais me
renderam desgastes, o dos R$3 mil para supostamente
pagar um frete de avião. A fraude virou tema da representação movida contra mim e, por causa dela, posso
ser cassado. Atentem-se para o que o perito encontrou – abro aspas:
“No arquivo de som, ligação na qual o Senador
Demóstenes fala a pergunta para outra pessoa
“Quanto foi lá?” e outra responde sob fortes
ruídos, dificultando a compreensão, “Três mil
reais”. Logo a seguir o Senador Demóstenes
repete “Três mil”, há uma supressão de 36
segundos, evento que altera a integridade do
arquivo apresentado.
O fato de não estarem presentes 36 segundos do tempo em que as linhas ficaram conectadas demonstra um processo de edição, onde não há como se provar que toda a
conversação está presente, a não ser com o
confronto com o áudio original, por meio de
uma perícia técnica.”
Fecho aspas.
Suprimiram 36 segundos de conversa, o que
tira o sentido dos diálogos e pode me tirar do Senado.
A partir daí, o perito passa a apreciar as frases
contidas nos áudios e a versão que apareceu na imprensa. Algumas modificações sutis, mínimas, são
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feitas com intenção de moldar a fala atribuída a mim
e a algum fato que os perseguidores tentaram montar.
Ouçam o que diz o perito – abro aspas:
“5 – Das transcrições fonográficas sem técnica
adequada e com informes subjetivos.
Transcrições fonográficas de áudios de conversas telefónicas mencionadas, durante o
depoimento do Senador Demóstenes, não
reproduziram de forma fiel tudo o que está
gravado nos arquivos de som. Este importante
dado técnico pode originar da parte de quem
as leu, uma compreensão errada do que realmente foi falado.”
Fecho aspas.
E o perito apresenta exemplos, com os detalhes
técnicos relevantes, ainda que mínimos. Expliquei
durante depoimento ao Conselho de Ética que não
recebi os R$20 mil comentados por terceiros como
“um negocinho”. Demonstrei que os próprios envolvidos na ligação me isentam disso, conforme volto a
explicar daqui a pouco. Ainda nesse caso dos R$20
mil, no meu depoimento ao Conselho de Ética foi lida
uma frase que supostamente estaria na transcrição da
Polícia Federal. Pode parecer filigrana, mas o certo é
o seguinte, abro aspas: “Aqueles 20 mil lá”. E foi lido
no Conselho: “Carlinhos diz que aqueles 20 mil é pra
deixar lá”. Parece preciosismo, mas não é. Quem ouve
e não tem acesso aos autos acredita em quem está
lendo, e uma pequena modificação no texto distorce o
sentido. O “pra deixar lá” denotaria, supostamente, que
seria para deixar comigo. Mas não existe o “deixar lá”,
na transcrição, o “20 mil lá”, sem o verbo que caracterizaria a entrega. É um acúmulo de más intenções: as
escutas são ilegais, que produzem provas montadas,
que, por seu turno, rendem transcrições não fidedignas.
E daí a não ser fiel sequer às já adulteradas transcrições, já é demais.
Trato mais à frente desse assunto dos 20 mil,
porque nesse item o perito alerta para algo extremamente grave. Surge a evidência de que realmente eu
fui grampeado ilegalmente – e não os tais encontros
fortuitos somente. Esse indício só se resolve se for
feita a perícia técnica nos áudios originais. Diz o perito, abro aspas:
“O informe no Index indica que o Senador teria ligado e, antes que o Sr. Gleyb atendesse
(fechando o canal de comunicação) já havia
indicação sonora de que a linha origem estaria
chamando. Este evento deve ser esclarecido
junto à Operadora Nextel, para que seja descartado o robusto indício de que a linha do Senador Demóstenes estivesse sob escuta, uma
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vez que antes do som produzido pela linha do
telefone do Sr. Gleyb, há amostra de sinal originado da linha utilizada pelo Senador, o que
explicaria a escuta a partir desta”.
O perito abriu um item especificamente para pedir atenção a esse assunto:
Da escuta sem autorização na linha telefônica
do Senador Demóstenes
Há evidências de que a linha telefônica utilizada pelo Senador Demóstenes estaria sob
escuta, e de que algumas conversações foram
interceptadas a partir do seu telefone. Uma
análise nos áudios originais dessas ligações
e por esclarecimentos a serem solicitados
para a Operadora Nextel, comprovariam esta
robusta possibilidade.
Usando o termo técnico “pasta” para identificar
o local dos áudios, o perito indica onde encontrou sinais de edição:
Dos arquivos de som claramente editados
Os dados na pasta “Index” e na pasta “Transcrições” informam que há, como seria normal, uma única
conversação gravada no mesmo. Entretanto, a análise
revelou que neste arquivo existem duas conversações
telefônicas distintas. Ocorreu uma adição de uma conversação no arquivo que deveria conter apenas uma
conversa, o que caracteriza processo claro de edição.
Uma perícia nos áudios originais poderia ou não constatar outros eventos semelhantes.
Outra providência a ser tomada, na opinião do
perito, é quanto à firma dos magistrados que determinam a quebra de sigilo telefônico. Escreve o perito:
4 – Da Autenticidade das assinaturas presentes nas Autorizações de escutas.
A perícia, em todas as assinaturas dos juizes
que autorizaram as escutas, se faz necessária,
uma vez que foram encontrados modelos de
ofícios para autorizações em branco.
O perito justifica:
A perícia se faz necessária uma vez que este
modelo de Ofício que pertence ao Poder Judiciário Federal estava colocado entre as peças
do Inquérito Policial e nada garante que os
funcionários da Nextel em São Paulo tenham
o padrão da assinatura do Juiz cujo nome está
no modelo de documento.
Apesar de a mídia já ter demonstrado as minúcias
do inquérito, inclusive as folhas contendo em cima e embaixo o alerta “segredo de justiça”, eu cumpro a determinação contida nos autos e deixo de apresentar aqui
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as partes extraídas do inquérito. Mas as partes estão no
Conselho de Ética e na CPMI. Em todos os jornais, aliás.
Elas são curiosas, porque mostram os diálogos
editados e transcritos como a polícia quer, inclusive
os títulos que ela escolheu já antevendo o que sairia
na imprensa. Outro detalhe bizarro é a ilação, sempre
entre parênteses, do tal “possivelmente Demóstenes”,
que pode ser o Gordo, o Gordinho, o Professor, o Doutor, o Ele, todo mundo é “possivelmente Demóstenes”.
Mesmo com interpretações e montagens, não
encontraram nenhuma relação minha com dinheiro
ilegal, com enriquecimento sem causa, com negócios
de contravenção ou crime. Nenhuma. O inquérito contém três passagens citando dinheiro, uma delas com
fraude grotesca cometida pelo agente que fez a degravação e duas com terceiros tecendo comentários.
Já falei sobre elas no Conselho de Ética, mas, como o
processo inteiro é kafkiano, volto ao assunto.
Quanto ao caso dos R$20 mil, que teriam sido
entregues a mim, o perito provou que a transcrição da
Polícia Federal não é como foi lida por um Senador no
Conselho de Ética, onde eu mostrei que as próprias gravações comprovam que ninguém me entregou dinheiro
algum. Saiu na imprensa com destaque que um dos
acusados teria levado dinheiro para mim. Para chegar
a essa conclusão, é necessária uma de duas alternativas, ou preguiça ou má-fé. Se a pessoa que estiver
lendo o inquérito ou ouvindo as gravações continuar
a ler ou a ouvir vai perceber os mesmos personagens
falando que os R$20 mil são para outra pessoa. É
preciso fazer perícia em todo o conjunto probatório e
nesse trecho em particular, porque se determinaria o
movimento ao fundo, enfim, o meio ambiente em que
estão os interlocutores. Com uma perícia mínima já se
descaracterizou outro trecho relativo a dinheiro, a dos
R$3 mil para pagar o avião, no qual se demonstrou
uma diferença nítida entre o que estava na escuta e o
que constou da degravação divulgada.
Na questão dos R$20 mil, que saiu na imprensa
com um gracejo, o “negocinho pro Demóstenes”, entre
aspas, ocorreu algo surreal. No Conselho de Ética, já
disse que o tal “negocinho” não eram R$20 mil, mas meia
dúzia de taças que o Sr. Gleyb me deu de presente de
casamento na véspera da cerimônia – da qual, convém
ressaltar, não participaram nem ele, nem quaisquer outros investigados na Operação Monte Carlo.
Vamos à análise do perito Joel Ribeiro Fernandes
em duas ligações de Gleyb. Juntas, as duas duraram
105 segundos, segundo a operadora, e constam dos
áudios apenas 62 segundos. Para saber onde foram
parar os demais 42 segundos e o que está gravado
neles, a única maneira é fazendo perícia no conteúdo
original.
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A conversa das 13h36, de 12 de julho de 2011,
durou 1 minuto e 12 segundos. Foram suprimidos 22
segundos. O diálogo das 15h00min42seg durou 33
segundos e só constam 13 segundos. Ou seja, foram
tirados mais 20 segundos. O que está nesses 42 segundos de diferença entre o tempo informado pela
operadora e o conteúdo dos áudios, só a perícia nos
áudios originais para informar. É preciso esperar um
laudo oficial para reconhecer se foi feita montagem
para me incriminar.
Partindo do pressuposto de que os diálogos restantes são reais, ainda assim há falhas gritantes. No
mesmo dia, está atribuída a mim uma conversa com
Cachoeira às 15h08min39. Esta ligação terminaria às
15h09min35. Oito segundos depois, às 15h09min43,
Cachoeira fala com Gleyb. O ruído de fundo do local
em que Carlinhos está nas duas conversas é o mesmo. E em nenhum dos dois diálogos o tema são os
R$20 mil para mim. Não é sequer razoável supor que
em sete segundos uma pessoa que recebeu de outra um dinheiro para entregar a mim sequer toca no
assunto, mesmo um deles dizendo que está na porta
da minha casa.
Na transcrição, o policial interpreta que Gleyb foi
levar R$20 mil para mim. Mas o próprio Cachoeira, às
15h09, conversa com Gleyb, dizendo: “Aqueles 20 mil
você deixa para ele entregar aqui”. Gleby responde:
“Você quer que eu leve aí?”
A polícia, antes de transcrever, tinha de entrar
num acordo com ela mesma, afinal, Gleyb foi buscar
ou levar R$20 mil? A conversa é que não teve R$20
mil nem real nenhum que tenha recebido ou mandado
entregar. No texto final do Conselho de Ética, o Relator escreveu, abro aspas: “A discussão, portanto, de
emprego gramatical pronominal de se ele iria ‘levar ou
pegar 20 mil’ não é a mais importante”, fecho aspas.
Claro que é importante, é importantíssimo, porque buscar é exatamente o contrário de levar. O Sr.
Relator critica o domínio da língua nos diálogos, mas
mesmo um analfabeto, que não sabe o que é um antônimo, sabe que buscar é o oposto de levar. O relatório
confunde verbo com pronome, mas a maior confusão
é afirmar que buscar é o mesmo que levar. A verdade
é que Gleyb não buscou nem levou 20 mil reais para
mim nem comigo.
Essa irresponsabilidade na transcrição foi parar
na representação da Procuradoria-Geral da República, contra mim, no Supremo Tribunal Federal, junto
com outra discussão entre terceiros, que garantem ter
deposito R$1 milhão na minha conta. Essa conversa,
mesmo nada tendo a ver comigo, custou-me caro, custou a desconfiança das pessoas em mim e ensejou o
pedido de quebra do meu sigilo bancário. Nem preci-
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sava, porque eu mesmo me encarreguei de quebrá-lo
e de trazer todos os extratos bancários à reunião do
Conselho de Ética.
Não tem milhão, não tem mil, não tem nada a mais
do que o salário que eu recebo aqui como Senador, e
uma diferença por mês que nós, do Ministério Público
e da Magistratura, percebemos. Todos os promotores
de Justiça, todos os procuradores e todos os juizes,
desembargadores e ministros de todo o País tivemos
direito a essa diferença. Para alguns, o montante foi
pago de uma só vez. Outros estão recebendo mensalmente, e é o meu caso. Esse é o dinheiro que eu
movimento, aliás, o pouco que sobra, porque vai quase
tudo com despesas e pensões.
Não tem a minha voz em lugar nenhum, mas no
Item 35 da representação do Ilmº Procurador-Geral de
Justiça, ele escreve, abro aspas:
“Em diálogos captados entre os dias 22 e
23 de março de 2011, entre Cláudio Abreu e
Geovani Pereira da Silva, Carlos Cachoeira e
Rodrigo, é referido o valor de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) que teria sido entregue
ao Senador Demóstenes Torres”.
Em seguida, o Dr. Procurador-Geral da República
publica na representação as transcrições de diálogos
feitas pela Polícia Federal, para, ao final, concluir sobre
o assunto, abro aspas – o Dr. Procurador-Geral publica
na representação, é do Procrudor-Geral –:
“Em diálogo no dia 22 de março de 2011, às
11:18:00, entre Carlos Cachoeira e Cláudio
Abreu, não degravado pela autoridade policial, é expressamente referido que o valor de
um milhão foi depositado na conta do Senador
Demóstenes e que o valor total repassado para
o Parlamentar foi de R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais)”
Fecho aspas.
Se tivessem sido depositados os R$3,1 milhões,
ou R$1 milhão, ou qualquer outra quantia, certamente isso teria aparecido nos extratos já mostrados no
Conselho de Ética. O Sr. Procurador-Geral da República afirmou, e eu provei que era mentira, que era o
contrário. Não apareceram. Sabe por quê? Porque
não existiram. Não recebi. Ninguém depositou na minha conta, repito, nem R$3 milhões, nem R$1 milhão,
nem R$100 mil, nem R$1 milhão, nem um centavo,
nem nada além do que ganho com o meu trabalho no
Senado e com a diferença conquistada por membros
do Ministério Público e do Poder Judiciário.
A leitura dos diálogos transcritos pela Polícia
Federal, embora enfadonho para alguns os áudios,
mostra uma discussão entre possíveis sócios conver-
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sando sobre diferenças de acertos entre eles. Meu
nome entra na conversa como justificativa de diferença
de saldo entre eles. Não tem nada a ver comigo. Em
outros diálogos, mais à frente, eles próprios se acertam. São conversas de terceiros em que meu nome é
usado. Eles dizem que depositaram na minha conta,
o Procurador-Geral acredita neles e pede a quebra
do meu sigilo bancário. Eu mesmo quebrei o sigilo e
mostre, e provei aqui que não teve milhão, não teve
mil, não teve centavo, não teve nada.
Tudo isso, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, é um
grande alerta para se evitar uma injustiça maior ainda.
Muito obrigado,Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Demóstenes Torres.
O próximo orador inscrito é o Senador Anibal Diniz.
Esta sessão está sendo transmitida pela TV Senado e pela Rádio Senado, ao vivo, e agradecemos
o apoio da Secretaria de Comunicação da Casa para
as transmissões das sessões do plenário.
Os Parlamentares estão envolvidos, nesta semana, com várias atividades, como a CPI do Cachoeira, o
Conselho de Ética, que já encerrou seus trabalhos, e,
na próxima semana, pré-início de recesso parlamentar, teremos alguns desafios também para enfrentar
em votações e concluir a agenda.
Com a palavra o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores,
telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, o
assunto que me traz à tribuna na sessão de hoje, Senadora Ana Amélia, é algo que já tratamos um pouco
ontem en passant, durante a nossa reunião da Comissão de Relações Exteriores, que foi justamente aquela
vitória fenomenal do Corinthians sobre o Boca Juniors
e a vitória do Brasil sobre a Argentina, num evento de
futebol de repercussão internacional, mostrando que
o Brasil está completamente apto a receber a Copa
do Mundo. Nosso povo é absolutamente hospitaleiro,
o futebol é uma grande festa e está presente na vida
do povo brasileiro.
Eu disse, naquele momento, concordando com
a sua observação em relação à disciplina da equipe
do Corinthians e à liderança inquestionável do técnico Tite, que ele deu praticamente a sua cara àquela
equipe do Corinthians e fez valer um princípio que eu
considero fundamental: a disciplina consegue superar
o talento. E a prova foi que o campeão foi o Corinthians,
um time sem estrelas, e não o Santos, o meu time, que
tem Neymar e Ganso. É uma prova de que a disciplina
consegue se sobrepor ao talento. E se for disciplina
com humildade, ainda mais, porque a humildade está,
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digamos assim, acima de todos os requisitos para se
conseguir objetivos. Quanto mais humildade, acho que
maiores as possibilidades de se conseguir resultados.
Eu trago esse assunto hoje, Senadora Ana Amélia,
para tratar justamente de algo que está acontecendo
com o futebol brasileiro na Série C. A Série C do futebol
brasileiro já deveria ter começado no dia 27 de maio.
Por uma série de complicações, essa competição vem
se arrastando em prejuízo de vinte clubes das mais
diferentes regiões do País, clubes que sobrevivem com
muita dificuldade, que têm dificuldade para planejamento, dificuldade para contratação, dificuldade para obter
recursos, porque, como não são jogos televisionados,
não têm direito de imagem, acabam não tendo também patrocínio e sobrevivem com muitas dificuldades.
Eu digo isso com conhecimento de causa, porque
eu acompanho o drama do Rio Branco Futebol Clube,
que é o representante do Acre na Série C. É um clube
que tem 95 anos. É um clube que se confunde praticamente com a história do Acre. A nossa história tem
pouco mais de cem anos, quando fomos conquistados
para o Brasil, naquela revolução liderada por um gaúcho, José Plácido de Castro. Então, Rio Branco tem
praticamente essa idade do Acre. Por isso, ele tem
uma identidade muito grande com o povo do Acre. E
Rio Branco é o único representante do Acre na Série
C. Aliás, toda a região Norte só esta participando do
futebol nacional na Série C.
No passado, já tivemos o Pará na Série A, com o
Remo, com o Paysandu, mas já faz algum tempo que
os times do Norte não participam da Série A nem da
Série B do Brasileiro; estão só na Série C. O Paysandu é adversário do Rio Branco na Série C. Agora, o
Remo, outro time de uma torcida fenomenal no Pará,
não está nem na Série C; está na Série D. E mais: ele
nem conseguiu se classificar para a Série D. Quem
classificou no Pará foi o Cametá. Como o Cametá estava muito endividado, fez um acordo com o Remo para
que o Remo ajudasse a pagar as dívidas, e o Cametá
cedeu seu lugar ao Remo para que estivesse na Série
D. Ou seja, o Remo, que é um time de grande expressão nacional, só está na Série D a convite.
Aonde quero chegar com esse raciocínio, Srª
Presidente? É que o futebol está presente na vida do
povo brasileiro e tem que ser encarado com a toda seriedade, porque todos os times têm torcida. No Pará,
temos o Remo e o Paysandu; no Acre, temos Rio
Branco, Juventus, Atlético; em São Paulo, temos os
grandes clubes: São Paulo, Palmeiras, Corinthians e
Santos; no Rio Grande do Sul, temos o Grenal, que
divide, praticamente, o povo gaúcho da capital, mas
há outros grandes clubes também no interior, como
Caxias e outros clubes de expressão; em Minas, te-
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mos Atlético e Cruzeiro. E é assim sucessivamente.
Aonde a gente vai há clubes de massa, que mobilizam
milhares e milhares de torcedores, que pagam para
assistir a seus clubes. Então, é algo que mexe com o
coração do clube.
E toda vez que houver uma demanda judicial
que envolva clubes de futebol – aí que quero fazer a
reflexão –, o juiz tem que ser muito mais técnico e muito mais jurídico, porque ele não pode, simplesmente,
olhar para a paixão de um clube, porque o clube tem
os seus apaixonados, mas o clube adversário também
tem os seus apaixonados. Então, ao juiz não cabe ter
paixão. Ele precisa ser técnico e jurídico. Ele tem que
se ater aos fatos. Ele tem que buscar a mais precisa
orientação técnica para a tomada de decisão.
E o que estamos vivenciando, neste momento,
na Série C? A Série C está paralisada por uma decisão iníqua, injusta, inadequada, incorreta da juíza da
1ª Vara da Comarca de Campina Grande na Paraíba.
Com todo o respeito aos torcedores do Treze, da Paraíba, com todo o respeito aos torcedores de todos os
clubes que compõem a Série C do Campeonato Brasileiro, o Treze, da Paraíba, não tem direito de estar na
Série C. Ele não fez por onde, não ficou nem na quinta
posição da Série D; ficou na sexta posição da Série D
e reivindica um direito que não tem.
E a senhora juíza da 1ª Comarca de Campina
Grande, para se fazer aplaudida pela torcida do Treze,
tem concedido sistematicamente liminares em favor
desse clube, sem levar em conta a realidade dos fatos.
Isso é muito ruim para uma magistrada; isso é muito
ruim para a Justiça brasileira; isso é muito ruim para
o esporte que é a paixão nacional, o nosso futebol.
Nesse sentido faço um apelo. Faço um apelo a
todas as autoridades que estiverem minimamente inteiradas desse assunto e que tiverem de tomar uma
decisão a esse respeito, para que se dispam da paixão
e ajam só pelo conhecimento técnico-jurídico.
Posso historiar de frente para trás, de trás para
frente esse caso, porque o venho acompanhando desde o início. O Rio Branco Futebol Clube é um clube
que tem todos os direitos de estar na Série C, primeiro
porque o conquistou em pontos.
Em 2011, Senadora Ana Amélia e Senador Renan Calheiros, que tem acompanhado essa discussão
também, porque já teve clube na Série C, e que hoje
está com dois clubes na Série B, porque passaram
honestamente pela Série C e conquistaram esse direito no campo... Há o CRB, que está na Série B e que
subiu no ano passado, e o Asa de Arapiraca, que já
havia subido dois ou três anos atrás, inclusive, numa
vitória sobre o Rio Branco, lá em Rio Branco – numa
vitória, não, num empate em dois a dois.
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Mas é assim mesmo. O bonito do futebol é quando
ele se resolve em campo. E aí faço meu apelo, porque,
data venia, juiz que entende de futebol normalmente
está dentro das quatro linhas. Quando o juiz de fora
quer tomar a decisão é muito complicado, porque acaba cometendo injustiças inomináveis.
O que aconteceu em relação ao Rio Branco? O
Rio Branco, antes de tudo, conquistou o direito de estar
na Série C, porque foi o primeiro colocado do grupo
dele em 2011: teve 16 pontos em oito jogos. O segundo colocado foi o Paysandu, com 14 pontos; ou seja, o
Rio Branco já estava devidamente assegurado na Série
C. Ele passou para a outra fase. Ele tinha o direito de
disputar o acesso de chegar à Série B. No entanto, por
um detalhe completamente alheio ao futebol, porque
uma Procuradora de Justiça do Estado do Acre que
entendeu que a Arena da Floresta, o nosso estádio,
não estava apto a receber público... Um engano, porque a Arena da Floresta é um estádio novo, que foi
inaugurado em 2007, um estádio que era candidato a
sede da Copa do Mundo. A gente trabalhou para que
a Arena da Floresta fosse um estádio sede da Copa
do Mundo. A Procuradora de Justiça, por conta de um
laudo apressado, que tinha também alguns equívocos,
entendeu que a Arena da Floresta estava inapta para
a realização dos jogos.
Nesse sentido, o Governo do Estado teve que
fazer a sua argumentação e tentou fazer um TAC com
o Ministério Público do Acre para que os jogos acontecessem na Arena. Mas a Procuradora não aceitou
fazer esse TAC. A gente recorreu à CBF, que falou: nós
não podemos fazer jogos se vocês não tiverem autorização do Ministério Público. O Ministério Público não
aceitou a negociação, não aceitou fazer um TAC. Qual
foi o caminho a ser seguido? Não houve outro caminho a não ser o Governo do Estado entrar na Justiça
Comum com um pedido de liminar para que os jogos
acontecessem na Arena da Floresta, dando todas as
garantias para o público. E assim a Justiça deu a liminar.
Por ter requerido essa liminar na Justiça Comum,
alguém representou contra o Rio Branco dizendo que
o Rio Branco tinha litigado fora do Tribunal de Justiça Desportiva, o que rendeu uma penalização ao Rio
Branco, em 2011. Mesmo o Rio Branco tendo sido o
primeiro colocado da região Norte, ele teve que abdicar
da segunda fase da competição da Série C de 2011
exatamente para que não ficasse um imbróglio que se
estenderia por muito tempo.
Para não prejudicar os demais clubes, o Rio
Branco aceitou um acordo com a CBF no sentido de
se retirar da competição, retirou todas as ações que
tinha impetrado para garantir os seus jogos, que foram
várias, e, ao mesmo tempo, a CBF zerava a situação
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com o Rio Branco. Foi feito um acordo que elegeu o
foro do Rio de Janeiro, da cidade de Jacarepaguá,
como o foro qualificado para dirimir qualquer dúvida
a respeito. Foi um acordo que envolveu o Superior
Tribunal de Justiça Desportiva, a CBF e o Rio Branco
Futebol Clube e que teve como testemunha o Governo
do Estado do Acre. Então, foi feito esse acordo. O Rio
Branco se retirou em 2011, mesmo tendo direito, com
a garantia de estar na série C em 2012.
Perfeito! Quando chega em 2012, anunciada a
tabela e anunciado o início dos jogos do Campeonato
Brasileiro da Série C, o Treze, da Paraíba, que não era
da Série C, que não ficou entre os quatro da Série D e
nem ficou em quinto lugar, ficou em sexto lugar, resolveu entrar na justiça questionando o acordo da CBF e
reivindicando o lugar do Rio Branco. Um direito liquido
e certo do Rio Branco Futebol Clube. Ele reivindicou
isso liminarmente e a juíza da 1ª Comarca de Campina
Grande deu liminar favorável ao Treze, da Paraíba. O
Rio Branco Futebol Clube recorreu dessa sentença,
obviamente, e conseguiu junto à 1ª Vara da Fazenda
Pública de Rio Branco uma decisão contrária, uma decisão de garantir ao Rio Branco na Série C.
Dessa forma, ficou instalado um conflito de competência e esse conflito de competência acabou vindo
para o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Marco
Buzzi, ao analisar esse conflito de competência, atribuiu competência à Comarca de Campina Grande para
dirimir apenas as situações emergenciais e não decidir
quanto ao mérito em relação a essa causa porque é
uma causa extremamente complexa. Então, para as situações de emergência foi atribuída competência à juíza
da 1ª Vara da Comarca de Campina Grande, deixando
bem claro que era para as situações emergenciais.
Entre muitas e vindas, com ações do Rio Branco
Futebol Clube, com ação do Araguaína, o Araguaína
que é de Tocantins, é um clube que ficou rebaixado da
Série C para a Série D no ano passado e esse clube
entendeu que, se porventura o Rio Branco não tivesse
na Série C, o direito seria do Araguaína e não do Treze
porque o Treze não tem porque estar nessa disputa
porque não tem direito... Ele apenas está fazendo uma
litigação de má-fé. Aliás, deveria responder por isso na
justiça porque quem litiga de má-fé, quem reivindica
direito que não tem, por má-fé, tem que responder por
isso e é o que está acontecendo com o Treze da Paraíba consorciado com a juíza que, sistematicamente,
tem lhe concedido liminares favoráveis.
O que aconteceu? Após muitas idas e vindas de
ações e, depois de mais de trinta dias o Campeonato
Brasileiro da Série C paralisado, a CBF chegou a um
entendimento. Qual seria o entendimento? Já que o
Treze estava reivindicando entrar na Série C, a CBF

328

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

abriu uma exceção e resolveu convocar o Treze também e fazer uma tabela com 21 clubes. Nós temos 20
clubes na Série A, 20 clubes na Série B, 20 clubes na
Série D, e na Série C foram conclamados 21, exatamente para dirimir todas as dúvidas e falar o seguinte:
não, vamos pôr o Treze na competição e dar início à
competição, porque é muito prejuízo ficarem todos os
clubes paralisados. Assim foi feito e o Treze estreou, na
última quarta-feira, contra o Salgueiro de Pernambuco.
Perdeu de 2x0, mas estreou, está resolvido o problema.
Aí, para nossa surpresa, Rio Branco tem estreia
neste domingo contra o Icasa, lá em Juazeiro do Norte,
no Ceará. Pois acredita que a juíza, atendendo a um
pedido do Treze, mesmo o Treze estando contemplado
no Campeonato Brasileiro da Série C, sem direito, pois
ele ainda entrou com outra liminar, exigindo a retira do
Rio Branco, e a juíza, novamente, concedeu a liminar,
tirando o Rio Branco, um direito líquido e certo que ele
tem, dessa competição?
Não é possível! Não é possível que uma situação como essa vá permanecer. O futebol não pode
ser objeto desse tipo de esperteza afrontante a torcedores, a dirigentes, a pessoas que estão diretamente
envolvidas. Então, é o Estado do Acre que está sendo
afrontado, num direito líquido e certo de estar representado na Série C.
E não é possível que essa juíza não tenha que
responder por seus atos, porque ela é uma juíza de
Direito, ela não é advogada de defesa de um clube.
Ela está se portando como uma advogada de defesa.
Ela está se insurgindo, no sentido de se colocar acima, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, porque
a competência que o Superior Tribunal de Justiça lhe
deu foi para dirimir questões emergenciais. Não havia
nenhuma emergência porque a competição já havia
começado. A CBF havia feito uma concessão e incluído
o Treze da Paraíba. Se a reivindicação dele, central,
era participar da competição, pronto, está atendido.
Acaba-se o conflito. Mas não. Não! A juíza consegue
atender um pedido esdrúxulo, desprovido de fundamento, do Treze da Paraíba, no sentido de tão somente
prejudicar alguém que tem direito, que é o Rio Branco
Futebol Clube.
Conversei com o Senador Vital do Rêgo, que é
da Paraíba, coloquei para ele a situação. Falei: olha,
me desculpa, eu não gostaria de me pronunciar sobre
esse assunto porque é um assunto que se resolve na
Justiça. E ele mesmo disse: “Olha, tentamos de todas
as formas um acordo, um entendimento, mas vi que
não tinha possibilidade de acordo e eu me retirei dessa discussão”.
Quer dizer, o próprio Senador Vital do Rêgo, que
é da Paraíba, reconhece que houve excesso de desejo
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de litigar, por parte do 13 da Paraíba, que tem reivindicado insistentemente um direito que não possui e,
mais que isso, tenta afrontar o direito de quem possui
que, no caso, é o Rio Branco Futebol Clube.
Então, Senadora Ana Amélia, eu venho para a
tribuna para fazer um apelo – eu sei que nós somos,
através da TV Senado visto em todo o Brasil – a dirigentes do futebol, porque eu sei do esforço que clubes grandes, médios, e pequenos, em qualquer lugar
do Brasil, fazem esforços imensuráveis no sentido de
garantir pagamento em dia dos seus atletas, no sentido de garantir transporte, viagens, atendimento médico, acompanhamento fisioterápico. Quer dizer, tem
toda uma infinidade de ações que implicam dinheiro.
A paralisação de competição significa custo dobrado.
Imagine que o atraso de um mês e poucos dias, no
início da Série C, significa o pagamento de mais uma
folha sem que as equipes estejam atuando, não tem
renda, não tem estádio cheio, é ruim para o torcedor,
cria-se aquele clima de instabilidade.
Então, eu quero fazer esse apelo aqui aos 20
dirigentes de clubes que estão na Série C para que
analisem com frieza e serenidade o direito, porque
hoje está sendo atacado o direito do Rio Branco Futebol Clube; amanhã pode ser atacado o direito de
outro clube. Imaginemos que um clube comece a ceder de série no futebol brasileiro... A partir de decisão
liminar? Então, por que vai existir o confronto no futebol? A beleza do futebol está justamente em a agente
definir o melhor em campo! Eu comecei falando aqui
do triunfo do Corinthians sobre o Boca Juniors. Não
foi lindo todo o povo brasileiro acompanhar um jogo
entre Corinthians e Boca Juniors, sabendo que o Corinthians eliminou o Santos, antes de adquirir o direito
de disputar com o Boca Juniors? Esta é a beleza do
futebol: a gente poder ter os resultados contabilizados
a partir do desempenho em campo, onde a técnica é
testada, a habilidade é testada, o conjunto é testado, o
esquema tático é testado. Então, esse esforço envolve
milhares e milhares de profissionais no Brasil, profissionais que estudam, estudam profundamente o futebol, estudam sistema de preparação física, sistemas
táticos. Quer dizer, há todo um trabalho de teorização
e de prática para se chegar ao nível de excelência que
o futebol brasileiro tem.
E agora a gente pega uma juíza, da 1ª Comarca
de Campina Grande, que, provavelmente, nunca foi a
um estádio, porque se fosse e acompanhasse a beleza do futebol saberia que a reivindicação do Treze era
algo absolutamente desprovido de direito; mas, não,
ela toma esse conjunto de decisões.
Então, o que nós temos de dizer é que vamos
recorrer a todas as instâncias quantas se fizerem ne-
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cessárias. E mais: a juíza de Campina Grande vai ter
que responder no Conselho, no CNJ, o porquê de ela
não agir tecnicamente e agir tão somente defendendo
uma agremiação. Ela vai ter que se posicionar sobre
isso, porque o juiz não está no seu cargo para agradar
plateia. Imagine só se cada juiz de cada Estado brasileiro resolvesse deferir sentenças em favor dos seus
clubes. Aí o que aconteceria com o futebol nacional?
Exatamente por isso é que há um Superior Tribunal de
Justiça Desportiva para que as questões desportivas
sejam decididas no âmbito de um tribunal específico.
E é muito correto que seja assim, porque senão todas
as questões menores iam esbarrar sempre na Justiça
comum, e como é que os campeonatos se decidiriam?
Então, nesse sentido, eu faço esse apelo e faço
este protesto contra a Juíza de Campina Grande, a Drª
Ritaura Rodrigues Santana, e dizer que da nossa parte
ela terá que responder no Conselho Nacional de Justiça
por suas atitudes que estão causando grandes prejuízos para a Confederação Brasileira de Futebol, para
os 20 clubes integrantes do Campeonato Brasileiro da
Série C e também causando instabilidade na Série D,
porque com essa posição hoje já se criou também uma
dificuldade em relação à Série D, porque o Treze, que
deveria estar na Série D, com essa sua pretensão de
estar na Série C sem direito, criou um vácuo na Série
D e, provavelmente, se ele tivesse que ser excluído,
por exemplo, não podia nem estar na Série D.
Então, a CBF tenta encontrar um jeito de acabar
com o conflito trazendo o Treze, ainda que não tenha
o direito, para jogar na Série C e, agora, ele não se
dá por satisfeito e resolve retirar o Rio Branco que é
o que tem direito.
Então, sou um Senador da República, pelo Estado
do Acre, represento aqui os interesses do Estado do
Acre. Sei que posso contar com o Senador Petecão,
pois ainda que sejamos de oposição, somos ambos
defensores do Estado do Acre, com o Senador Jorge
Viana, com quem falei há pouco e ele está completamente solidário com essa questão; falei com o Deputado Sibá Machado, falei com o Deputado Taumaturgo Lima, que é o nosso coordenador de bancada no
Estado do Acre, e a gente vai fazer todo o movimento,
que se fizer necessário, em defesa do futebol do acre.
Não contra o futebol da Paraíba. Pelo contrário, só estamos defendendo o direito de o Rio Branco participar,
que é um direito adquirido, um direito líquido e certo.
Queremos que esse direito seja respeitado e esperamos que isso aconteça.
O Rio Branco tem estreia marcada para domingo
contra o Icasa em Juazeiro do Norte. A Juíza Ritaura
Rodrigues Santana já sentenciou que o Rio Branco
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não pode entrar em campo. Se entrar, disse que vai
pagar R$200 mil de multa por dia. Olha só o absurdo!
Queremos que essa decisão seja revista. Imagino que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
reveja essa posição e garanta o direito líquido e certo
do Rio Branco entrar em campo no próximo domingo.
Com relação à Srª Juíza Ritaura, quero já adiantar
que ela vai ter de responder às instâncias apropriadas
por essas suas atitudes que transgridem completamente o direito desportivo nacional e até mesmo o direito
comum, que está contido no Código de Processo Civil e na própria Constituição. Ela se sobrepôs ao Superior Tribunal de Justiça, porque tomou decisão que
não compete a ela, mas, sim, ao Superior Tribunal de
Justiça – STJ. E ela vai ter que responder no Conselho Nacional de Justiça por essas suas transgressões
à legislação brasileira.
Era isso que tinha a dizer, Srª Presidente.
Agradeço muito pela atenção.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Anibal Diniz, fico extremamente confortada com a abordagem de um tema, porque, às
vezes, o telespectador não aficionado por futebol ou
desinformado sobre a relevância do futebol para a economia brasileira, para as questões trabalhistas, para
a questão do próprio esporte, porque é um complexo,
uma indústria. Desde o cuidador da grama do estádio
até o jogador...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – O vendedor de pipoca na frente do estádio.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– O vendedor de pipoca ao redor do estádio, passando pelas estrelas que compõem a alegria do torcedor.
É um setor que temos que, cada vez mais, buscar o
profissionalismo, a organização adequada dos clubes,
agora já em uma situação melhor, temos a Lei Pelé.
Ontem, falávamos na Comissão de Relações Exteriores sobre esses aspectos. Estou solidária com V.
Exª pelo relato que acaba de fazer, defendendo uma
instituição que é do seu Estado.
Os times de futebol nos Estados são instituições
dos Estados. Como V. Exª se referiu, no meu Estado,
o Rio Grande do Sul, o Internacional e o Grêmio também são instituições que representam o Estado. Em
Caxias do Sul, que é uma cidade muito importante no
setor industrial, tem dois times também importantes:
Juventude e Caxias.
E quando nós aqui, os três Senadores do Rio
Grande do Sul, Paulo Paim, Pedro Simon e eu, defendemos o interesse do jogador Oscar, que estava numa
disputa – o senhor que gosta de futebol sabe – com
o São Paulo, nós viemos à tribuna porque era um interesse, como o senhor está fazendo pelo direito da
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Série C do Rio Branco Futebol Clube, em relação ao
Treze da Paraíba. É essa a questão: é uma questão
institucional que foge à questão partidária ou qualquer
outra, mas é nesse sentido de defender o interesse.
Casualmente, Oscar e Damião foram convocados pelo
Mano Menezes, outro treinador gaúcho. Esperamos que
Mano Menezes, com essa seleção com muitos jogadores importados de times que estão jogando no exterior,
brasileiros fora do Brasil, mostre exatamente a força
do futebol. E que o Mano Menezes tenha, como o Tite,
o sucesso no próximo desafio que temos da seleção.
Ontem o Jornal Nacional mostrou a Fifa trazendo
uma tecnologia nova: um chip colocado na bola para
eliminar as dúvidas sobre a entrada ou não da bola na
linha de gol. Veja aonde chega o futebol.
Tudo isso compõe esse complexo do setor. Então
nós, lá do Rio Grande do Sul, entramos também como
V. Exª, fizemos uma grande audiência pública promovida
pelo Senador Paulo Davim, do Rio Grande do Norte,
preocupados com a distribuição dos patrocínios dos
clubes da Série B e da Série C. Estavam presentes o
Presidente da Federação de Futebol do Nordeste, o
Presidente do Bahia Futebol Clube, que é um clube
de grande organização também, assim como o Corinthians, e também os representantes da TV Globo e da
Bandeirantes que são as emissoras que transmitem o
campeonato brasileiro.
Chegou-se à conclusão de que é preciso, nos
Estados, pegar as estatais, que patrocinam os grandes
clubes, e também darem uma contribuição para o desenvolvimento, como é o caso do Rio Branco, aos demais
times, ou a Paissandu e Remo no Pará e tantos outros.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Aos
pequenos clubes...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – No Rio Grande do Sul, apenas para encerrar,
o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é um
banco estatal, patrocina, e já é tradição, a dupla Grenal:
o Internacional e o Grêmio. O cliente do banco recebe
um talão de cheque. Se ele é colorado recebe o talão
de cheque do internacional, e o cartãozinho se é do
Grêmio, apenas como referência.
Queria também saudar os nossos técnicos, não só
o Tite, o Mano Menezes também, o Celso Roth, o Felipão,
o Paulo César Carpegiani, o Dunga e também o Falcão,
que é um catarinense, mas mais gaúcho que catarinense.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Faço
minhas suas palavras e me congratulo com esse povo
gaúcho, com o qual temos uma relação de profundo
respeito, porque devemos ao gaúcho José Plácido de
Castro a nossa incorporação ao Brasil como Estado
do Acre. Nosso território foi conquistado a partir da
ajuda de um gaúcho.
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Quero cumprimentar esses técnicos gaúchos que
têm revolucionado o futebol nacional e têm dado uma
grande contribuição.
E espero que a participação do Mano Menezes,
em 2014, seja confirmada até lá como técnico da seleção e que, se Deus quiser, possamos conquistar mais
um campeonato mundial no Brasil, tendo um gaúcho
na condução de nossa seleção.
Muito obrigado por suas palavras de solidariedade
e, caso precisemos do movimento de mais Senadores
aqui, tenho certeza, por se tratar de uma causa justa,
de que vou poder contar com a solidariedade de Senadores de diferentes Estados, de diferentes partidos,
para fazer valer a justiça desportiva e para reafirmarmos que o futebol tem de se resolver dentro de campo
e não através de decisões liminares e injustas que não
levem em conta os resultados conquistados em campo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Parabéns, Senador Anibal Diniz.
Apenas para informação, com a atenção e colaboração da Drª Cláudia Lyra. Eu havia dito que temos
muitas responsabilidades. A Seção VI da Constituição
Federal, relativa às reuniões do Congresso Nacional,
no seu art. 57, lembra que a sessão legislativa não
será interrompida sem aprovação do projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Portanto, o Senado
só entrará em recesso depois de aprovada a LDO.
Senador Renan Calheiros, V. Exª faz uso da palavra.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
enquanto boa parte das atenções está concentrada
apenas numa Comissão Parlamentar de Inquérito do
Congresso Nacional, uma outra Comissão, e este é
um dos dois objetivos deste meu pronunciamento, uma
outra Comissão Parlamentar de Inquérito, igualmente relevante, está fazendo um diligente e importante
trabalho de mapeamento do tráfico de pessoas no
Brasil. A Comissão, competentemente presidida pela
Senadora Vanessa Grazziotin, deve apresentar suas
conclusões no final de agosto, através da Relatora, a
nossa igualmente querida, Senadora Lídice da Mata.
Antes mesmo do relatório final, alguns dados
já chamam atenção e merecem, desde já, respostas
imediatas do Governo Federal e de nós também aqui,
do Congresso Nacional, como legislações específicas,
com penas mais severas, indiscutivelmente, para combater o tráfico de pessoas no Brasil.
Na semana passada, Srª Presidenta, por exemplo,
o Presidente da Fundação Interamericana de Defesa
dos Direitos Humanos, o ex-Deputado Federal Hélio
Bicudo, com quem, em muitas oportunidades, tivemos

JULHO 2012
32886

Sábado 7

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a satisfação de convergir somando esforços, mostrou
os números das rotas de tráfico que operam no Brasil .
De acordo com as pesquisas desenvolvidas pelos organismos internacionais, em parceria com o Governo brasileiro, existem, no País, Senador Benedito
de Lira, Senador Demóstenes Torres, 241 rotas de
tráfico, sendo que 110 delas estão relacionadas ao
tráfico interno e as outras 131 direcionadas ao tráfico
internacional de pessoas.
O que merece um destaque ainda maior é que
o maior número de rotas se encontra exatamente nas
regiões mais pobres do Brasil. A Região Norte, por
exemplo, da Senadora Vanessa Grazziotin, concentra
76 rotas, seguida pelo Nordeste, a minha região, a
região do Senador Benedito de Lira, com 69 rotas. A
Região Sudeste com 35 rotas; a Região Centro-Oeste
com 33 rotas; e a Região Sul, região que a Senadora
Ana Amélia representa aqui no Senado Federal, com
28 rotas.
A pesquisa sobre tráfico de mulheres, crianças e
adolescentes para fins de exploração sexual, comercial,
realizou um amplo mapeamento das rotas utilizadas
pelas redes de tráfico no Brasil. Todas elas têm uma
natureza dinâmica e são trocadas ou desativadas a
partir do momento em que são detectadas. Elas, Srª
Presidenta, Srs. Senadores, concentram-se estrategicamente em cidades próximas às rodovias, portos e
aeroportos, oficiais ou clandestinos, que são pontos
de fácil, de facílima mobilidade.
Em relação ao tráfico internacional, na maioria
dos casos o destino das traficadas é geralmente, quase
sempre, Senador Demóstenes, um país europeu, em
especial a Espanha. Entretanto, Srª Presidente, Srs.
Senadores, há um considerável número de rotas para
países da América do Sul, sobretudo Guiana Francesa,
Suriname, e também para a própria Ásia.
As rotas internacionais são preferencialmente
destinadas ao tráfico de mulheres adultas, enquanto as
rotas internas têm frequência maior de adolescentes.
Segundo esse estudo, que peço permissão a todos os Senadores para citar aqui da tribuna do Senado
Federal, na Região Norte, há fortes indícios de que as
rotas possuam conexões com o crime organizado, sobretudo com o tráfico de drogas e com a falsificação
de documentos. Na Região Nordeste, ainda de acordo com a pesquisa, há uma conexão entre o turismo
sexual e o tráfico de drogas.
As capitais que aparecem como os principais
locais de origem e destino do tráfico são também as
cidades nordestinas – pasmem – que mais recebem
turistas.
De acordo com a mesma pesquisa, o lucro total
anual produzido com o tráfico de seres humanos chega
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a US$31 bilhões. As nações desenvolvidas respondem
por metade dessa soma: US$15 bilhões. Estima-se
que o lucro das redes criminosas com o trabalho de
cada ser humano transportado ilegalmente de um país
para outro chega a US$13 milhões por ano, podendo,
Srª Presidente, Srs. Senadores, chegar a US$30 mil
no tráfico internacional, segundo estimativa, por pessoa traficada do Escritório das Nações Unidas sobre
Drogas e Crime.
O tráfico, como todos sabem, aumentou drasticamente na Europa desde a queda do Muro de Berlim,
em 1989. Segundo estimativas do Instituto Europeu
para Prevenção e Controle do Crime, cerca de 500
mil pessoas são levadas por traficantes todos os anos
para o continente. Os principais países de destino,
Srª Presidente, localizados na Europa Ocidental são
Espanha, Bélgica, Alemanha, Holanda, Itália, Reino
Unido, Portugal, Suíça, Suécia, Noruega e Dinamarca. A maioria das mulheres traficadas vem de regiões
do leste europeu, como Rússia, Ucrânia, Albânia, Kosovo, República Tcheca e Polônia, mas também, Srª
Presidente, Srs. Senadores, do sudeste asiático, de
países como Filipinas e Tailândia, da África e da América Latina, de países como o nosso Brasil, Colômbia,
Equador e República Dominicana.
Quando tive a honra de ocupar o Ministério da
Justiça, iniciamos um minucioso trabalho – minucioso
mesmo, porque, até então, era um trabalho inédito, absolutamente inédito – de enfrentamento das gangues
internacionais que atuavam no Brasil com relação ao
tráfico de seres humanos.
Recordo-me, Srª Presidenta, e algum Senador
haverá de lembrar – e essa é uma grata satisfação
que eu carrego comigo, sobretudo da minha passagem
pelo Ministério da Justiça –, quando fui a Israel para
repatriar oito cidadãs brasileiras, que, enganadas por
falsas promessas que, geralmente, ocorrem nesses
casos, viviam de maneira degradante, nas garras da
máfia internacional.
À época, houve uma diligente radiografia feita pela
Polícia Federal e, mais uma vez, quero parabenizar a
Polícia Federal nesse sentido, nesse trabalho, nessa
direção. Até então, esse trabalho era inédito. Estava
começando ali, por isso a satisfação que eu carrego
comigo, de quando estive no Ministério da Justiça, com
relação a essas operações.
À época, repito, em razão de uma diligente radiografia feita pela Polícia Federal, nós detectamos,
naquele momento, dois grandes grupos atuando no
Brasil para facilitar o tráfico de pessoas. Eles recrutavam mulheres em solo nacional com falsas promessas
– brasileiras que, pelas circunstâncias, viam-se obrigadas a trabalhar em boates nas capitais europeias.
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Na oportunidade, eu estive na Espanha e, conversando com as autoridades espanholas, nós verificamos um dado aterrador: 22 brasileiras, naquela
oportunidade, eram extraditadas, deportadas de Madri
– de Madri, apenas de Madri – todos os meses, sob a
acusação de prostituição.
Isso, sem dúvida nenhuma, é um retrato perfeito
da maneira discriminatória como a mulher brasileira
era tratada no exterior.
Nós tivemos de fazer o enfrentamento disso, porque, dentre outras coisas, essa prática que continua
a haver, especialmente na Espanha, com relação à
deportação de mulheres brasileiras acusadas injustamente de prostituição, acaba deturpando, colaborando,
deturpando a imagem, e é isso que nós precisamos
continuar a enfrentar, da mulher brasileira no exterior.
Srª Presidenta, nós fizemos um grande esforço
para combater tais máfias e contei, inclusive, com o
apoio – estive com ele algumas vezes – do Juiz espanhol Baltasar Garzón, com quem tive a oportunidade
de me encontrar para reuniões de trabalho. Posteriormente, Garzón ficou mundialmente conhecido pelo
combate ao crime organizado.
Então, como disse, eu, pessoalmente, me desloquei para Tel Aviv, e pude, através de contatos com
o procurador-geral de Israel, repatriar essas cidadãs
brasileiras que estavam escravizadas pela máfia russa.
Infelizmente, a ação foi deflagrada após a morte
– e foi esse fato que chamou a atenção do mundo, e
os brasileiros que estão assistindo à TV Senado nesta
oportunidade haverão de se lembrar – de uma brasileira, que foi explorada inescrupulosamente e morta
pela máfia russa.
Em ambientes como esses vemos de tudo, de
tudo, de tudo acontece um pouco: confisco de passaportes, uma coisa dolorosa; cárcere privado; consumo
de droga e álcool e a proliferação de doenças em razão da insalubridade.
A grande maioria das mulheres, sabemos, embarca – repito – enganada, atrás de sonhos e melhores
condições de vida, de promessas que não se concretizam nunca, não se realizam nunca, como promessas
de bons empregos, de salários extraordinários e, quando chegam ao exterior, são levadas para as boates,
transformadas em garçonetes, em dançarinas, e se
submetem a uma terrível exploração sexual.
Srª Presidenta, este é um drama mundial e o
Brasil precisa mesmo e o Congresso Nacional precisa
também se antecipar para propor legislação específica
para combater esse tipo de crime.
Creio que a CPI, presidida pela Senadora Vanessa
Grazziotin, e que tem como relatora a diligente Senadora Lídice da Mata, ao encerrar os seus trabalhos,
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trará grandes contribuições nesse campo. Quero dizer
que contarão, desde já, como contaram no passado
quando eu era Ministro da Justiça, com o meu apoio,
com o meu total apoio.
Eu queria aproveitar a oportunidade, mais do que
oportunidade, à generosidade de V. Exª, para tratar de
dois outros assuntos mais gerais.
Hoje, o jornal O Globo publicou um artigo extraordinário e gostaria de transcrevê-lo nos Anais do Senado Federal, assinado pela Senadora Angela Portela,
intitulado Creches Abertas nas Férias. Diz o artigo da
Senadora Angela Portela o seguinte:
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte
do Senado Federal aprovou, na última terça-feira, projeto de lei de minha autoria [de autoria
da Senadora Angela Portela] sobre a abertura das creches nas férias escolares em todos
os estabelecimentos públicos do País. Esta é
uma antiga reivindicação das famílias menos
favorecidas que reconhecem a importância da
educação infantil.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, a educação infantil é a primeira
etapa da educação básica e pode ser oferecida em creches e pré-escolas. Portanto, as
atividades desenvolvidas nessas instituições
têm fundamentos e objetivos educacionais. Todavia, creches e pré-escolas tradicionalmente
se revestem de um caráter mais amplo. Essas
instituições permitem que os pais das crianças possam ir para o trabalho com a tranquilidade de saber que seus filhos de tenra idade
serão cuidados por profissionais qualificados,
em instituições de natureza pedagógica. Em
bases estimativas, o projeto poderá beneficiar
aproximadamente 12 milhões de crianças com
idade entre zero e três anos, existentes no País.
Emenda apresentada ao projeto pelo Senador
José Agripino (DEM/RN) determina que se consultem as famílias no início do ano letivo sobre
a necessidade de terem alguém para cuidar
de seus filhos no período de férias escolares.
Conforme a emenda, ‘os estabelecimentos
públicos de educação infantil cujo número de
alunos optantes pela frequência nos períodos
de férias escolares [...] ultrapasse 50% serão
obrigados [diz a emenda do Senador José
Agripino] a oferecer atividades pedagógicas
nesses períodos para atender aos interessados’. A emenda determina, ainda, que os pais
com esta demanda, devem indicar, no ato da
matrícula, a opção pela frequência da criança
à escola nas férias.
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Neste sentido, a necessidade de acolher crianças e oferecer-lhes educação infantil em período de férias escolares não poderá jamais
implicar prejuízo aos direitos trabalhistas dos
profissionais em educação do País, que historicamente têm lutado pela valorização de
seu trabalho.
Por isso, asseguramos que a garantia de educação infantil durante as férias escolares deve
se dar “sem prejuízo dos direitos trabalhistas
dos profissionais da educação e com os devidos acréscimos em sua remuneração pela
carga adicional de trabalho”. Penso que as
escolas públicas poderão se organizar para
cumprir a lei, que segue, agora, para a Câmara dos Deputados.
No momento em que transcrevo o artigo, eu queria, mais uma vez, cumprimentar a Senadora Angela
Portela.
Acho, Srª Presidenta, que a Câmara acabou criando uma grande oportunidade para que pudéssemos
administrar racionalmente o orçamento da educação
no Brasil. Nós já tivemos algumas oportunidades para
resolver a questão da saúde. A Câmara, apesar de ter
retirado a fonte de recurso, votou a Emenda nº 29, que
veio para o Senado. Infelizmente, nós não administramos muito bem aquele momento para resolver definitivamente o problema orçamentário da fonte, para fazer
face aos gastos da saúde no Brasil. Mas, com relação
à educação, para resolver problemas como esse aqui
suscitado pela Senadora Angela Portela, vamos ter,
sim, na avaliação dessa proposta que está vindo para
o Senado Federal e que será relatada pelo Senador
Roberto Requião, a oportunidade para fazer uma transição, para fazer uma gradação, para estabelecermos
regras para atingirmos um patamar que suporte as
demandas da educação no Brasil.
O orçamento no Brasil – V. Exª sabe, e o Senado sabe muito bem – não é uma peça estratégica. Ele
não contém objetivo com relação à receita e à despesa. O orçamento no Brasil precisa ser mais racional,
precisa deixar de ser uma peça de ficção. E acho que
esta é a oportunidade para que possamos trabalhar
neste sentido.
Trago aqui o último assunto, Srª Presidenta. Muito obrigado. Estou exagerando um pouquinho. Insisti
muito – o Senador Demóstenes é testemunha – com
o Senador Benedito de Lira para que ele falasse primeiro, mas o Benedito de Lira, com a generosidade de
sempre, pediu que eu seguisse a ordem estabelecida
por V. Exª, e eu tenho juízo.
Recebi, durante a semana, um ofício, uma carta
e vários telefonemas do Presidente da Federação da
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Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas (Faeal),
Álvaro Arthur Lopes de Almeida, nosso querido amigo.
O ofício, Srª Presidente, diz o seguinte:
Exmº Senador Renan Calheiros, preocupados
com a gravidade da seca na região semiárida alagoana, encaminhamos ao Comitê de
Combate à Seca, do qual somos integrantes,
documento contendo as várias ações que o
setor pecuarista leiteiro reivindica, em caráter
de urgência, no sentido de minimizar os seus
efeitos, como também indicamos uma portaria,
para que fosse assinada pelo Governo, que
trata da questão do milho em grãos, em que,
com relação ao preço e a uma política, está havendo um equívoco e uma absoluta distorção.
Respondendo exatamente a esse pedido dos
agricultores de Alagoas, da agricultura familiar, absolutamente de todos, eu queria dar esta notícia ao meu
Estado, ao Norte e Nordeste brasileiros: o Governo
atendeu o pedido dos agricultores com relação ao
milho em grãos, atendeu o pedido dos agricultores da
região Nordeste e da região da Sudene.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pela Portaria nº 601, o Governo Federal ampliou a cota de três
toneladas de milho por mês para sete toneladas de
milho por mês e de sete toneladas até 14 toneladas,
dependendo, evidentemente, do rebanho. O preço da
saca até três toneladas ficou em R$18,12; de três a
sete toneladas, o preço da saca de 60 quilos ficou em
R$21,00; e de sete a quatorze toneladas, o preço da
saca de 60 quilos é de R$24,60.
Srª Presidente, gostaria de explicar isso melhor,
para que as pessoas que estejam vendo a TV Senado
possam se aperceber do significado dessa Portaria,
pela qual todos nós lutamos, a Bancada de Alagoas
na Câmara dos Deputados e a Bancada de Alagoas
no Senado Federal, composta pelo Senador Benedito de Lira, pelo Senador Fernando Collor e por mim:
serão três toneladas para o pequeno agricultor que
tenha até 80 cabeças; sete toneladas, para aquele
que tenha até 80 cabeças; e, acima disso, serão 14
toneladas de milho em grão.
Essa foi a Portaria Interministerial nº 601. Aproveito para agradecer ao Ministro Guido Mantega; ao
Ministro Mendes Ribeiro, seu conterrâneo e nosso
querido amigo, que é do nosso Partido, do PMDB; e à
Ministra do Planejamento, Miriam Belchior.
Para se ter uma ideia do significado para todos
nós dessa Portaria – e quero também, mais uma vez,
aqui da tribuna, comemorar –, ressalto que uma saca
de milho no mercado paralelo custa entre R$48,00 e
R$50,00. Ou seja, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senado-
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res, haverá uma subvenção de mais de 50% do preço
do milho – em média, serão mais ou menos 58%. Isso
é muito bom para Alagoas. Fico muito feliz toda vez
em que posso comemorar, Senador Benedito de Lira,
um fato que vem na direção da melhoria da condição
de vida do povo alagoano.
Há 15 dias, estivemos também na tribuna do
Senado Federal, porque tínhamos aprovado, no texto
de uma medida provisória, a subvenção, que é uma
espécie de equalização, para o fornecedor de cana,
para o produtor individual de cana, não para o acionista
da indústria, mas para o fornecedor, para o plantador
individual de cana-de-açúcar. Para que todos tenham
uma ideia, 90% dos plantadores de cana-de-açúcar do
Brasil, dos fornecedores individuais de cana, plantam
até mil toneladas de cana, e nós conseguimos essa
subvenção, que é a diferença entre o custo de produção e o valor do produto.
A Presidente Dilma me chamou ao Palácio, na
quinta-feira que antecedeu a Rio+20, e me disse: “Renan, eu o estou chamando aqui, para comunicar pessoalmente, porque sei que você trabalha muito por isso
há anos – conversamos bastante sobre essa questão
em algumas oportunidades –, que vou sancionar a
subvenção para os plantadores de cana do Nordeste.
São R$85 milhões para o Brasil todo, porque acabamos
botando o Rio de Janeiro e a área da Sudene como
um todo. Grande parte desse recurso ficará para o Estado de Alagoas, algo em torno de R$60 milhões, que
serão depositados na conta de sete mil fornecedores
de cana”. E ela disse assim: “Eu queria só que você
me lembrasse qual foi o compromisso que nós assumimos com relação a isso.” Eu disse: “Presidente, nós
assumimos o compromisso de tornar essa subvenção
uma política permanente. Aliás, é isso que os plantadores de cana estão esperando que a senhora faça,
e tenho dito que a senhora vai fazer.” Ela disse: “Olhe,
Renan, pode dizer, com certeza absoluta, que vamos
colocar isso num critério de preço mínimo, mas, enquanto houver essa diferença do custo de produção...
Lá enfrentamos fatores climáticos. Essa subvenção
aumentou a produtividade. Eu deixei que ela se fizesse para o Rio de Janeiro, porque a produtividade dos
plantadores de cana do Rio de Janeiro é a menor do
Brasil, menor até mesmo do que a dos Estados do Nordeste, que enfrentam seca, que vão ter – sobretudo,
Alagoas – uma redução de quase 30% da sua safra”.
Antes de encerrar, eu queria, com muita satisfação, ouvir o Senador Benedito de Lira, que, em todos os
momentos, ajudou-nos na concretização desse objetivo.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Nobre Senador Renan Calheiros, aproveito a oportunidade em que V. Exª faz essa manifestação, para a
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população brasileira tomar conhecimento disso – os
assuntos que V. Exª traz para a pauta dos seus pronunciamentos são os mais recorrentes da atualidade
–, para dizer, primeiro, da preocupação que tem tido
V. Exª com relação aos pequenos produtores e aos
pequenos tomadores de empréstimo junto a instituições financeiras como o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil etc.. Recentemente, na semana próxima
passada, com a participação de V. Exª e com a nossa
participação, encerramos a Medida Provisória nº 565,
que estabeleceu uma serie de critérios e regras para
atender aos pequenos produtores do Brasil. Não são
mais atendidos somente os pequenos produtores da
região do semiárido, nobre Presidenta Ana Amélia,
mas também os produtores do Brasil, porque hoje
não há seca apenas no Nordeste, mas também no Rio
Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, enfim,
nos Estados brasileiros. Então, V. Exª tem sido um dos
grandes timoneiros na direção de encontrarmos esses
caminhos. No que diz respeito ao setor sucroalcooleiro nacional, que passa por dificuldades enormes no
Nordeste, essa ação que fora praticada agora pela
Presidenta Dilma, o subsídio, visa a contrabalançar a
dificuldade do Nordeste com a qualidade do solo, com
a chuva, das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, que
são grandes produtoras de cana-de-açúcar. Então, eu
queria cumprimentar V. Exª pela oportunidade e dizer
que todos nós estamos juntos nessa caminhada em
defesa dos interesses dos pequenos produtores, porque são eles que, na verdade, abastecem este País e
o mundo de alimentos. O Governo tem de socorrê-los
nos momentos oportunos, e temos de encontrar caminhos para solucionar as dificuldades. E aquilo que
mais tem chamado a atenção e que tem preocupado a
todos nós, particularmente aos pequenos proprietários,
é essa vontade extraordinária que têm os bancos de
executar as dívidas. O pequeno produtor deste País e,
na pecuária, o pequeno criador não deixam de arcar
com seus compromissos por serem caloteiros, mas
porque as condições, muitas vezes, não permitem que
eles paguem. Então, eu queria cumprimentar V. Exª
por essas manifestações e dizer que vamos continuar
brigando, lutando para que possam ser dadas melhores condições para esses que trabalham e produzem,
para os que geram renda, riqueza e melhoria de vida
para aqueles que trabalham no campo. Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Muito obrigado, Senador Benedito de Lira, pelo aparte e, mais do que o aparte, pela maneira diligente e
dedicada com que V. Exª tem defendido os interesses
do nosso Estado no Congresso Nacional. Eu tenho
muito orgulho, muita satisfação de ser seu companheiro
nessas batalhas de interesse do Estado de Alagoas.
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Ontem mesmo, Srª Presidente – já estou encerrando –, estava na Presidência, por uma grande
coincidência, a nossa querida Senadora Ana Amélia
quando V. Exª, indignada – e não poderia ser diferente
–, fez um discurso defendendo que o Estado de Alagoas fosse tratado pelo Ibama e pelo Ministério do Meio
Ambiente da mesma forma com que tratam os outros
Estados do Brasil.
O que Alagoas quer – o Senador Benedito de Lira
tem toda razão, e tenho dito isso onde posso – é ter o
mesmo tratamento que tiveram Pernambuco, Espírito
Santo, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Há o caso
do próprio Ceará. Há uma definição de investimento
para a construção do estaleiro, mas não há sequer o
terreno, porque há uma briga interna política entre a
administração municipal e a administração estadual.
Mas, do ponto de vista do licenciamento ambiental, não
há nada que atemorize o investimento, a realização do
investimento no Estado do Ceará.
Então, o que é que Alagoas quer? Aqui, eu disse
que esse é um equívoco por parte do Ibama. Muitas
vezes, o Ibama exagera. No parecer preliminar – pasmem! –, o Ibama colocou que o estaleiro de Alagoas
– veja que coisa preconceituosa! – não poderia ser
autorizado porque iria permitir – era um investimento
grande, significativo – a migração dos outros Estados
para o Estado de Alagoas. Meu Deus, um dos problemas do Brasil é exatamente este: manter o fluxo
de investimento. Nós só investimos no Brasil 18%,
18,7%, 18,9%, 19% do nosso Produto Interno Bruto.
A China investe 40% do Produto Interno Bruto em
infraestrutura. No momento, o Brasil precisa avançar
nos investimentos.
Na semana que passou, relatei aqui o RDC –
Regime Diferenciado de Contratação, estendendo o
RDC para obras do PAC, para agilizar, com acompanhamento, com a fiscalização da sociedade, com a
transparência que se quer, esse investimento. Acontece exatamente isso com Alagoas.
Há pouco, eu conversava com o Senador Demóstenes, que lembrava que, se o Ibama existisse na
época da construção de Brasília, com certeza Brasília
não teria sido construída.
A dragagem do porto de São Paulo, Presidenta
Ana Amélia, Senador Benedito de Lira, Senador Demóstenes, demorou 17 anos. Isso não pode acontecer! E aí o Ibama diz: “Mas quem liberou o estaleiro
de Recife [já é o segundo que Pernambuco vai construir], da Bahia, do Espírito Santo e de Santa Catarina
foi o órgão do meio ambiente estadual”. Não importa!
Não importa!
Nós fizemos uma audiência, a Presidente, eu, o
Benedito de Lira, o Fernando Collor, o Governador Te-
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otônio Vilela. Nós não somos de partidos iguais, somos
de partidos diferentes, mas convergimos na defesa do
interesse do Estado.
Outro dia, vi uma nota em Alagoas: “O Senador
Renan assume a defesa do estaleiro”. Dizia o colunista
que, se eu tivesse feito isso antes, o estaleiro teria saído. Meu Deus! Eu, pelo menos, marquei duas audiências do Governador Teotônio Vilela com a Presidente
Dilma, para que ele tratasse do estaleiro. Eu até iria às
audiências. Aconteceram dois fatos nos dois dias seguintes. Numa delas, o Presidente Lula veio a Brasília
e pediu uma reunião na casa do Senador José Sarney,
e, coincidentemente, já que para lá iriam o Teotônio e o
Senador Benedito de Lira, eu não precisaria ir àquela
audiência. Mas marcamos a audiência com a Ministra
Izabella, conseguimos transferir a competência para a
avaliação do parecer preliminar para o órgão do meio
ambiente estadual. Conseguimos a licença provisória.
O processo andou.
Depois, estive em reuniões com o Governador
Teotônio Vilela, a convite do Governador, com o empresário, com o responsável pelo projeto, que é o German Abramovich. Estive com ele em São Paulo e, em
algumas oportunidades, aqui, em Brasília. Conversei
com o Governador em outras oportunidades. No último fim de semana, coincidentemente, estivemos juntos em Palmeira dos Índios. O Governador novamente
pediu: “Olha, Renan, se você puder ajudar, marque
essas audiências”.
Ontem, à noite, a Ministra telefonou para mim
– ela tinha viajado para o Rio de Janeiro –, marcou
esse encontro meu, do Senador Benedito de Lira, do
Governador Teotônio Vilela e do Senador Fernando
Collor, para quinta-feira, às 16 horas. E vamos dizer:
“Olha, Ministra, infelizmente, isso ocorreu. Eu sempre tive boa vontade com o Ibama, como Presidente,
como Líder do PMDB, que é a maior bancada aqui do
Senado Federal”.
A Senadora Marina, ex-Ministra do Meio Ambiente, fazia questão de, em toda entrevista que dava, dizer: “Eu quero agradecer ao Congresso Nacional, eu
quero agradecer ao Senador Renan.” Assim é que fez
tudo que era possível no aperfeiçoamento da legislação ambiental do Brasil.
Indiquei o Senador Luiz Henrique para relatar
o nosso Código Florestal. Agora, indiquei novamente
o Senador Luiz Henrique para ser o relator da medida provisória. O nosso projeto, a nossa proposta era
qualitativamente melhor do que a proposta da Câmara
dos Deputados.
Nós sempre ajudamos, eu sempre tive boa vontade. Mas, enquanto o Ibama não resolver esse problema de Alagoas, sinceramente eu não vou ter com
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o Ibama a mesma boa vontade que eu sempre tive.
Essa é uma questão política. Indiscutivelmente, é uma
questão política. Isto não é bravata, não sou chegado
a fazer bravata. Eu tirei de pauta um projeto de lei que
criava cargos no Ibama e no Meio Ambiente, na última sessão da Comissão de Constituição e Justiça, e
que transferia, de maneira definitiva, os servidores de
outros Ministérios que foram transferidos para o Instituto Chico Mendes, que nós criamos aqui. Nós o criamos, votamos e fizemos o que era possível. Eu o tirei
de pauta e não pretendo trazê-lo de volta enquanto o
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Ibama não resolver essa questão de Alagoas. Já que
virou uma questão política – Senador Benedito de Lira,
V. Exª tem absoluta razão –, nós vamos tratá-la como
questão política a partir de agora e até o fim.
Muito obrigado, Srª Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR RENAN CALHEIROS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Na forma regimental, Senador Renan Calheiros, será atendida a sua solicitação para a transcrição solicitada.
Queria também elogiar o seu pronunciamento
porque ele destaca o trabalho de mulheres Senadoras nesta Casa: Vanessa Grazziotin; Senadora Lídice
da Mata, no caso do tráfico de pessoas; e a Senadora
Angela Portela, no caso da educação na primeira infância. Temas da maior relevância.
Eu até ia fazer uma referência, que V. Exª mencionou, ao fato de ter sido Ministro da Justiça. Hoje,
o instrumento para se combater o tráfico de pessoas,
como o tráfico de drogas – os dois têm igual impacto negativo sobre a sociedade brasileira –, depende
de uma Polícia Federal tecnicamente preparada, em
que o seu pessoal, o seu corpo de servidores esteja também estimulado a esse trabalho desafiador,
porque convivem exatamente com a criminalidade.
Então, a Polícia Federal precisa de apoio maior para
esse trabalho.
Nós fizemos uma audiência pública para tratar
do tráfico de drogas no âmbito de uma subcomissão
de combate ao crack, que era proposta minha e do
Senador Wellington Dias. E o representante da Polícia Federal declarou que a fronteira brasileira é um
queijo suíço, cheio de buracos, e que se houvesse
a duplicação do número do efetivo da Polícia Federal na fronteira, ela teria a capacidade de mais do
que duplicar a apreensão de drogas. E isso já era
um fato revelador da importância que tem a instrumentalização.
Eu digo que tecnologia criminosa vai de elevador, e a tecnologia da nossa instituição vai de
escada.
Então, essa é a diferença que faz exatamente
estarmos, de certo modo, perdendo a guerra nesse
combate, nesse enfrentamento, embora reconheça
que a Polícia Federal está fazendo um trabalho, embora com seus poucos recursos, admirável em relação
a essa matéria.
Então, eu cumprimento.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Eu agradeço muito e quero dizer que é exatamente
isso que continua a acontecer no Brasil. Nós já me-

337

Julho de 2012

lhoramos com relação à quantidade de homens e de
mulheres nas fronteiras da Polícia Federal.
Só para contar um fato, que V. Exª, como jornalista, certamente acompanhou na época, por sua capacidade, aliás, novamente demonstrada aqui, neste
Senado Federal: quando eu assumi o Ministério, a
Polícia Federal do Brasil, com competência igual à da
Polícia Federal da Argentina, competência constitucional igual, exatamente igual, tinha apenas 6 mil homens
e mulheres, enquanto a Polícia Federal da Argentina,
com a mesma competência constitucional, tinha 40 mil
homens e mulheres.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Olhe que diferença!
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB –
AL) – A partir daí, nós colocamos em consideração
uma política para contratação. Melhorou, melhorou
bastante no Governo do Presidente Lula, sobretudo.
Nós estamos vivendo circunstancialmente alguns
problemas, mas nós precisamos continuar com essa
política para contratar mais policiais federais no Brasil. Hoje nós temos pouco mais de 12, 13 mil homens
e mulheres na Polícia Federal, e efetivamente isso
precisa continuar.
Parabéns a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Muito obrigada. Até considerando a fronteira tão
grande que temos.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Exatamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – E a complexidade hoje do crime organizado na
área, especificamente, do tema abordado por V. Exª,
do tráfico de pessoas e tráfico de drogas.
Obrigada, Senador Renan Calheiros.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício n°
1.311/2012, do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa a Medida
Provisória n° 566, de 2012, que abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios do Desenvolvimento
Agrário e da Integração Nacional, no valor global de
setecentos e seis milhões e quatrocentos mil reais,
para os fins que especifica.
É a seguinte a medida:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com referência à Medida Provisória n° 566, de
2012, que acaba de ser lida, a Presidência comunica
ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação
da matéria encontra-se esgotado, e o de sua vigência foi prorrogado por ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional e esgotar-se-á em 5 de setembro.
Prestados esses esclarecimentos sobre a Medida
Provisória nº 566, a Presidência inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de segunda-feira, dia 9 de julho.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra o Senador Benedito de Lira como
orador inscrito.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, hoje, após a
manifestação do Senador Renan Calheiros, eu não
digo que nós estamos convivendo com um processo
de terapia, porque os assuntos trazidos por S. Exª a
esta Casa têm mais ou menos uma correlação com os
assuntos que eu trarei para a sociedade brasileira e
para o conhecimento da Casa, do Congresso Nacional.
Ao chegar à Câmara dos Deputados, em 2003,
eu fui indicado pela Liderança do nosso partido para
compor a Comissão de Agricultura. Eu tenho uma
vinculação muito próxima com o campo não só pela
relação que eu tenho com os que produzem no meu
Estado, principalmente naquela região, mas também
sou um homem que gosta do campo. Tenho propriedade e gosto da pecuária.
Revendo os arquivos ou rebuscando os arquivos
daquela Comissão, em 2001, o Deputado Cunha Bueno propôs um projeto de lei alterando o Decreto-Lei
nº 457, de fevereiro de 1969, que estabelecia regras
para medicamentos de uso veterinário. E, em 1999,
eu, então, revendo aquele período, me interessei por
aquela matéria, e o projeto estava arquivado, porque
o Deputado não tinha mais mandato. Então, conversando com a parte técnica e de assessoramento da
Câmara, procuramos formalizar o novo projeto de lei
para estabelecer critérios e regras, alterando o tal
decreto-lei de 1969, para que pudéssemos estabelecer, neste País, através da orientação do Ministério
da Agricultura, os produtos veterinários genéricos, ou
seja, medicamentos genéricos para atender à pecuária
nacional. Esse projeto teve a sua tramitação nas duas
Casas do Congresso Nacional.
Qual é o objetivo de tudo isso? É que, hoje – e
à época principalmente –, há uma dificuldade muito
grande para que os pequenos e os médios, inclusive,
criadores – não apenas de bovinos, mas da suinocultura, ovinocultura, enfim, todos aqueles animais que
têm fôlego – mantenham em dia a sanidade dos seus
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animais, por conta dos custos, que são cada dia mais
alarmantes, com relação aos medicamentos de marca.
Pois bem, Presidente, esse projeto passou na
Câmara e, depois, veio para o Senado. Demorou aqui,
Senador Demóstenes, quase três anos, para sair uma
decisão do Plenário desta Casa. Retornou à Câmara,
por conta de uma modificação que fizeram no projeto.
Na semana próxima passada, exatamente depois de
completar nove anos de tramitação um projeto dessa
qualidade, para atender aos segmentos produtivos do
País, o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados e encaminhado à sanção da Presidenta Dilma.
Esse projeto vai ter importância fundamental.
Quando se pensou no genérico para humanos, criou-se alguma dificuldade. Mas, à época, era Ministro da
Saúde o Serra, que tomou como propósito tocar aquele
projeto para viabilizar medicamentos genéricos, visando
a atender às pessoas no País como um todo.
O que muda do genérico para os produtos de marca? Apenas o nome. O genérico tem lá na caixa escrito
“genérico”. Mas a formulação, a fabricação, enfim, todos
os cuidados são adotados para que o medicamento
realmente possa atingir o objetivo da sua fabricação
ou atingir o objetivo para o qual está sendo prescrito. Então, é isso o que vai acontecer com o genérico.
Houve uma corrida considerável, uma corrida muito grande para as pessoas adquirirem os medicamentos por preços que, muitas vezes, vão a mais de 40%
de decréscimo do valor para aquele mesmo produto,
que estará com outra marca, com marca que não é
a do genérico. Então, isso vai acontecer, tenho certeza absoluta, com os genéricos produtos veterinários,
para atender aos criadores e ao agronegócio nacional.
Mantive contatos com o Ministério da Agricultura,
na pessoa do Dr. Jardim, que é o chefe de gabinete do
Ministro, que me assegurava que já havia uma nota
técnica recomendando a Sua Excelência a Senhora
Presidenta Dilma a sanção da lei, porque ela é benéfica para o agronegócio nacional.
Eu queria fazer esse registro na manhã de hoje,
considerando que muitos e muitos criadores, ao longo
desses últimos anos, sempre perguntavam se o projeto
já havia sido ou não havia sido aprovado pelas duas
Casas do Congresso Nacional. Eu gostaria de comunicar àqueles que têm oportunidade de assistir à TV
Senado que hoje está faltando apenas a sanção da
Presidenta. Logicamente, após isso, terá o Ministério
da Agricultura 120 dias para regulamentar e determinar exatamente que os laboratórios possam fazer os
exames de biodiversidade, de bioequivalência, para
que esse produto, então, possa chegar às prateleiras
das casas comerciais de produtos veterinários.
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Nesta oportunidade, quero cumprimentar todos
aqueles que amanhã vão utilizar esses medicamentos
para tratar os seus rebanhos.
Ao mesmo tempo, quero apelar ao Ministério da
Agricultura para que ele possa, na verdade, junto à
Presidenta da República, fazer com que ela se convença de que é importante a sanção do projeto para
torná-lo lei e colocá-lo em prática neste País.
Gostaria também, Srª Presidenta, de tratar de
um assunto que é relevante e que tem sido objeto de
tratativas das Casas do Congresso Nacional, ao longo de muitos anos, desde que aqui cheguei, e isso já
retroage há mais tempo, desde 1994.
Quando cheguei à Câmara dos Deputados, já
conversávamos a respeito das dívidas dos pequenos
produtores, dos pequenos proprietários do Brasil, com
especialidade na região do semiárido nordestino, onde
há as maiores dificuldades para que as pessoas possam poder plantar e colher.
Eu dizia, há poucos instantes, num aparte que
fazia ao Senador Renan Calheiros, que a seca hoje
não é privilégio apenas do Nordeste. Temos observado
frequentemente as reclamações absolutamente necessárias dos produtores, dos agricultores do seu Estado
do Rio Grande do Sul. E, num determinado momento: “Mas venha cá, o Rio Grande do Sul tem seca?”
E, realmente, temos observado através dos meios de
comunicação como a seca é avassaladora; e, num determinado momento, também no Rio Grande do Sul.
Então, a Medida Provisória nº 565 acabou de ser
aprovada pela Comissão Mista desta Casa, sob a Presidência do Deputado Federal César Pereira de Lira,
e teve como Relator o nosso colega Walter Pinheiro.
Ela teve diversos avanços, foi muito boa e acredito
que vai atender em parte à necessidade dos pequenos e daqueles que estão inadimplentes hoje com as
operações que contraíram para fazer uma agricultura
com mais tranquilidade.
Pois bem, nesta oportunidade, eu gostaria, Srª
Presidenta, de saudar os membros da Comissão Mista
do Congresso Nacional, criada para analisar a Medida
Provisória nº 565, que autorizou o Poder Executivo a
instituir linhas de créditos especiais com recursos dos
fundos constitucionais do Norte, Nordeste e do Centro-Oeste, para atender aos setores produtivos rural, industrial, comercial e de serviço nos Municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública,
reconhecido pelo Poder Público Federal, e permitir a
implantação do valor de auxílio emergencial financeiro.
O Senador Walter Pinheiro, que foi Relator dessa
medida provisória, teve uma extraordinária atuação, no
sentido de dialogar com frequência com o setor produtivo, com os pequenos produtores rurais. Ele ten-
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tou sensibilizar, em diversas oportunidades, a equipe
econômica, o que não é fácil, porque me parece, Senador Demóstenes, que aquele povo que trabalha no
Ministério da Fazenda não tem coração. Existe uma
pedra de paralelepípedo, talvez, no meio do peito de
cada um, porque são de uma frieza, e só dizem não,
não, não. É uma coisa inacreditável! Infelizmente, dizem as pessoas que, se não for dessa forma, não se
pode conduzir o Ministério da Fazenda ou as Secretarias de Fazenda dos Estados. Mas o Walter, com a
sua habilidade e com o trânsito livre que teve junto à
equipe econômica, pôde arrancar alguns benefícios,
como restaurar o direito de crédito de milhares de produtores rurais e resgatar a dignidade dessas famílias
do campo, que, em sua maioria, tornaram-se devedores em decorrência de fatores externos, econômicos
ou climáticos, que anularam suas produções. Se não
pagaram os financiamentos não foi por má vontade ou
para dar calote. A luta dos produtores é justa, conheço
de perto essa realidade.
Pois bem, quando um pequeno produtor vai a uma
agência do Banco do Nordeste para retirar recursos
do FAT ou do FNE, ele o faz com a intenção de que
possa melhorar um pouco a sua agricultura, particularmente a agricultura familiar. Ora, a grande maioria
desses pequenos proprietários vive no semiárido do
sertão brasileiro, no semiárido brasileiro, melhor dizendo, quer seja em Alagoas, em Pernambuco, no Ceará,
no Rio Grande do Sul, em Goiás, em Minas Gerais.
Ou seja, onde houver uma terra que ele possa utilizar para produzir alimentos para si, para sua família,
e consequentemente, aquilo que sobrar para vender.
Aí vem determinadas estações climáticas devastadoras. Este ano, por exemplo, no meu semiárido, em
Alagoas, não caiu chuva, não se cultivou até agora
um pé de feijão, um pé de milho. Então, como é que o
pequeno agricultor vai poder pagar essas dívidas se
o que ele produz não tem resultado? Isso não é calote, é dificuldade, o Governo terá de compreender isso.
Em determinados momentos, tenho dito que o
Governo vai ter de gradativamente criar, junto com os
avanços que temos obtido, uma política agrícola nacional, pois só assim resolverá o problema da pequena agricultura, da agricultura familiar deste País. Sem
uma política agrícola nacional, Senadora Ana Amélia,
digníssima Presidente desta sessão, não haverá solução. Em países muito piores do que o nosso, muito
menos avançados que o nosso, com uma situação
econômica pior do que a nossa, há uma política agrícola, uma política de incentivo à agricultura. Porque
é na agricultura que se cria condições para produzir
alimentos. E este mundo precisará de muito alimento,
já que daqui a alguns anos teremos praticamente 10
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bilhões de pessoas comendo três vezes ao dia, aqueles que tiverem essa felicidade. É preciso que, na retaguarda dessa população, haja alguém com disposição
de trabalhar para produzir os alimentos necessários à
população. Ninguém vive em função de dizer: “Eu vou
abrir a boca, vai ventar, e vou encher o estômago de
vento”. Isso não funciona. Tem que ter alimento sólido
para uma pessoa sobreviver.
O nosso País já melhorou muito, já melhorou
consideravelmente. Um pouco atrás, um cidadão que
resolvesse plantar, um pequeno produtor, teria que
tomar dinheiro emprestado com juros de mercado e
uma tal de TJLP. Consequentemente, não teria nunca
como pagar, porque, depois de somados os juros de
mercado com a TJLP, a taxa de juros chegava a quase
17%, 18%. Quem paga para vender produtos agrícolas?
Como pode pagar? Então, isso realmente melhorou.
O Governo tem dado uma atenção especial ao
crédito rural. Na semana passada, a Presidenta colocou à disposição dos agricultores brasileiros cerca de
R$17 bilhões, quase R$18 bilhões, volume considerável
de recursos para atender a essa demanda. Contudo,
precisamos – vou insistir nisso, porque aqui há um
segmento de Senadores e Deputados que seguem
essa tese – estabelecer critérios para minimizar as
dificuldades dos pequenos agricultores.
Pois bem. O que acontecia? O pequeno agricultor, quando entrava na inadimplência por incapacidade
de produção – o que fazia com que não pagasse seus
débitos –, também era privado de renovar ou de pegar
outro empréstimo para poder, então, cuidar da lavoura
deste ano, porque a do ano passado não produziu, e
ele não teve como fazer isso. Agora, com essa medida provisória, novas expectativas se abrirão para que
ele tenha oportunidade de melhorar sua situação, de
ter um novo crédito.
Felizmente, a equipe econômica, como acabei
de dizer, estabeleceu que, para a amortização, independentemente da fonte de recursos, de todas as
operações contratadas até 31 de dezembro de 2006,
no valor original de até R$100 mil, o limite de crédito
por mutuário será de até R$200 mil, não incluindo os
encargos de inadimplemento e as multas.
A equipe econômica, como frisei neste instante, exigiu uma amortização mínima obrigatória de 2%
nas renegociações, quando o valor for de até R$35
mil, e de 5%, se o valor for superior a R$35 mil. Nas
operações de até R$35 mil, os produtores farão jus ao
rebate no percentual de 15%, quando as atividades forem desenvolvidas no semiárido nordestino, e de 10%,
quando forem desenvolvidas nos demais Municípios
das regiões Norte e Nordeste.
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Em todas as operações, o prazo para pagamento
de saldo devedor será de até dez anos. Anteriormente,
era de cinco anos, antes da emissão dessa medida
provisória e antes da decisão que foi adotada pela comissão mista que aprovou, anteontem, a Medida Provisória n º 565. Então, agora passou a ser de dez anos.
Srª Presidente, débitos oriundos de operações
passíveis de enquadramento nos arts. 70 e 72 da Lei nº
12.249, de 2010, com versão da MP 472, de 2009, cujo
prazo expiraria em 29 de março de 2013, poderão ser
renegociados com base nessas regras e estende-se o
prazo até dezembro de 2013. Houve essa dilatação. O
prazo expiraria em março, mas, com a decisão adotada
pela Comissão, vai até dezembro de 2013. A medida
aguarda, logicamente, a sanção da Presidenta Dilma.
As despesas com emolumentos, cartórios e honorários advocatícios envolvidos na formalização das
operações poderão ser financiadas com limite de até
10% do valor das operações.
Mas há, Senador Gim Argello, algo que assusta
os pequenos agricultores do Brasil como um todo, que
são exatamente as execuções judiciais decorrentes da
falta de produção para que paguem seus débitos. As
execuções judiciais eram uma coisa alarmante, pois
tomavam pedaços de terra.
Senadora Ana Amélia, em meu Estado, por exemplo, em determinado momento, eu estava aqui e recebi
a comunicação de um sindicato de trabalhadores rurais
que dizia que estava acontecendo, naquele instante,
uma audiência no cartório do Município de Major Isidoro, no semiárido de Alagoas, e que cerca de 17 pequenos proprietários estavam perdendo suas terras.
Isso realmente assusta.
Agora, com as decisões da Comissão, ficam
suspensas as execuções judiciais até 30 de dezembro
de 2012. Para tanto, é fundamental que os mutuários
formalizem, junto à instituição financeira, o interesse
em liquidar a operação.
Portanto, quero dizer àqueles que estão, por acaso, assistindo ou que venham a assistir à TV Senado,
que eles terão de ir à instituição financeira e dizer que
desejam fazer a renegociação. Formalizada a renegociação – não é apenas o desejo –, suspende-se. Após
a comunicação de que ele fez a renegociação, haverá
a extinção do processo. É interessante que os pequenos agricultores que têm ações de execução em juízo
nas comarcas espalhadas por este Brasil afora procurem, após a sanção dessa medida provisória que será
transformada em lei, as instituições financeiras para
comunicar que eles realmente farão a renegociação.
Feita a renegociação, haverá a extinção da execução.
Outra decisão adotada pela medida provisória
diz respeito a um aumento destinado às familiais atin-
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gidas pela seca ou por qualquer tipo de calamidade,
que passará para R$400,00.
Também fica autorizada a Conab, Srª Presidenta
– que hoje faz doação de cestas básicas para o exterior, mas não faz para os nossos flagelados internos
–, a partir da edição dessa medida provisória que será
transformada em lei, a doar alimentos para as comunidades atingidas por desastres naturais.
Quanto à repactuação dos parcelamentos dos
débitos previdenciários nos Municípios em situação de
emergência ou estado de calamidade, há uma iniciativa, que inclusive consta do projeto do nobre Senador
Vital do Rêgo, que tramita nesta Casa e que já está
nesta medida provisória. O que isso significa? Que os
Municípios atingidos poderão renegociar as dívidas
previdenciárias com o Governo Federal.
Para concluir, Srª Presidente, outra reivindicação
dos pequenos proprietários e agricultores: as operações contratadas por cooperativas, associações e condomínios de produtores rurais, inclusive as efetuadas
na modalidade grupal ou coletiva, o chamado aval
coletivo, terão suas pendências individualizadas para
efeito de renegociação.
O que significa isso? Uma cooperativa fez a operação e reuniu cerca de 100 pequenos agricultores.
Eles foram ao banco e tomaram empréstimo. Antes
de tomarmos essa decisão, se um dos agricultores
desejasse liquidar seu débito ele não poderia. Ele não
poderia fazer isso, porque era uma ação coletiva, da
cooperativa, ou de um grupo de pequenos proprietários. Com a decisão adotada pela comissão mista e,
tenho certeza absoluta – isso já foi negociado com o
Governo –, com a sanção, sem dúvida alguma, agora,
a partir da vigência dessa lei, qualquer um que faça
parte do grupo, do cooperativismo, poderá fazer a liquidação do seu débito.
Com isso, Presidente, com as decisões que o
Congresso Nacional gradativamente vem adotando
– e vai continuar adotando –, temos certeza de que
teremos dias melhores para aqueles que vivem da atividade produtiva, da atividade agrícola, em nosso País.
Eu queria agradecer a V. Exª pela tolerância e
cumprimentá-la pela atuação, pelo trabalho e por sua
vinculação com esse setor. Nós temos observado,
na Comissão de Agricultura, no seu dia a dia, a sua
atuação, que merece os nossos elogios, não só por
ser uma companheira de Partido, mas por dignificar
o mandato e o voto que o povo gaúcho lhe deu como
representante do Estado do Rio Grande do Sul aqui
no Senado, nesta Casa da Federação.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Benedito, quero cumprimentá-lo tam-
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bém pela iniciativa do projeto dos genéricos para os
medicamentos veterinários. É um avanço muito grande,
uma reivindicação antiga dos produtores rurais. Isso
é muito relevante.
A questão do endividamento e das execuções judiciais dos endividados não é diferente no Rio Grande
do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, e esses pequenos e médios agricultores estão realmente vivendo
um drama gravíssimo exatamente por isto: a renda não
é suficiente. Só agora, houve uma redução da taxa de
juros cobrada no crédito agrícola.
Então, estou de pleno acordo com V. Exª também
em relação ao trabalho feito pelo Senador Walter Pinheiro, para ajustar as necessidades. Não foi tudo de que
se precisava, mas a questão do endividamento precisa de uma política geral para que essa dor de cabeça
deixe de existir, porque não resolve. O Governo, seja
num Plano Safra, seja para a agricultura empresarial
ou para a agricultura familiar, destina um volume de recursos substancial. Só que, como grande parte desses
agricultores é inviabilizada para tomar novo empréstimo, então ele fica lá, de novo, à disposição do Tesouro,
sem a aplicação necessária para o desenvolvimento,
a geração de renda, a sustentabilidade no setor rural.
Os problemas de Alagoas são idênticos nessa
matéria ao Rio Grande do Sul, à Santa Catarina e ao
Paraná, Senador Benedito de Lira.
Agradeço muito as referências. Cumprimentos
pela sua manifestação.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Muito obrigado, Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (Bloco/DEM –
GO) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (S/Partido – GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a palavra.
Srª Presidente, Srs. Senadores, a minha insistência em dizer que as provas contra mim são todas
ilegais e fraudadas é porque posso acabar vítima de
uma injustiça impossível de ser reparada. Se o meu
mandato for cassado, depois se comprovarão os meus
alertas e aí não haverá mais jeito, pois estarei com
os direitos políticos irremediavelmente impedidos por
quase duas décadas.
A minha insistência em reafirmar que sou inocente é porque, além da minha garantia pessoal, existem
fatos concretos. Um fato é que, mesmo que as gravações fossem legais, elas não apontam para quebra de
decoro, da qual vou tratar em outro momento. Outro
fato: não houve qualquer proveito financeiro meu relacionado ao mandato com qualquer ganho de Carlinhos Cachoeira.
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Por isso, a minha insistência em sanar as dúvidas
antes que ocorra o pior, antes que tirem um mandato
por causa de notícias da mídia baseadas em provas
ilegais e montadas. Já apresentei as conclusões de
um dos melhores peritos do Brasil mostrando que fui,
sim, grampeado ilegalmente e que há, sim, supressões, montagens e outros indícios de fraudes nas escutas utilizadas para minar a confiança das pessoas
em minha reputação.
Para acabar com os questionamentos acerca da
legalidade das provas, é necessário aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, pois suas funções
foram usurpadas na primeira instância. No propósito
de me excluir da vida pública, fizeram de conta que o
Supremo não existe. Já mostrei aqui trechos do inquérito nos quais a Polícia Federal alerta para o fato de
que é necessário enviar os autos para o Supremo, mas
mesmo assim continuou me grampeando ilegalmente.
Como quando querem perseguir alguém ilegalidade
pouca é bobagem, o Ministério Público Federal apreciava o alerta da Polícia Federal e zombava do Supremo dizendo repetidas vezes que os ministros da Corte
excelsa poderiam – abro aspas – “colocar em risco o
sigilo e a efetividade” – fecho aspas – da investigação.
São palavras do Procurador da República, para quem
a Polícia Federal avisava, a cada 15 dias, que estava
ouvindo ilegalmente as conversas de autoridade com
foro por prerrogativa de função. Só depois de o caso
sair na mídia, depois de me trucidar, é que a Procuradoria da República teve ciência e o mandou para o
lugar adequado, o Supremo Tribunal Federal. Então,
para haver justiça sobre a legalidade das escutas, é
necessário esperar a decisão do Supremo Tribunal
Federal. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região
proferiu uma liminar sobre o assunto, mas nada tem a
ver com as pessoas a que me refiro.
Falei sobre a legalidade das escutas e tenho certeza de que são ilegais. Falo agora sobre a qualidade
do material gerado pelas interceptações telefônicas.
Também já disse aqui, na tribuna, sobre a fundada
desconfiança sobre montagens, edições, supressões,
enfim, fraudes nos áudios vazados para a imprensa,
que, pelo visto, são os mesmos enviados para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e o Conselho
de Ética do Senado. Só tem uma maneira de eliminar
essas desconfianças: é realizando a devida perícia
técnica na totalidade dos áudios e comparando com
suas transcrições. No inquérito, a própria Polícia Federal admite que não fez as degravações completas.
E não fez porque não fazer era conveniente para me
acusar. Daí a desculpa de não ter degravado tudo devido à deficiência de quadros, mas para me grampear ilegalmente disponibilizou quatro delegados e dez

379

Julho de 2012

agentes se revezando 24 horas por dia desde 2008.
Sem a perícia, é impossível se falar em justiça.
No depoimento ao Conselho de Ética, pedi a
paciência das senhoras e dos senhores para ler as
dezenas de textos dos delegados responsáveis pelo
inquérito da Operação Monte Carlo nos quais eles
dizem que nada tenho a ver com jogo. É a opinião
também dos Procuradores da República, expressa
por diversas vezes nos autos enviados ao Poder Judiciário. A conclusão a que as autoridades chegaram
nem demandaria 250 mil horas de gravações telefônicas. Bastaria perguntar. Sou limpo, meu patrimônio
é limpo e quem quis me sujar não reuniu elementos
nem colocando quatro delegados e dez agentes para
me bisbilhotar, durante quatro anos, 24 horas por dia.
Mas o vazamento criminoso de escutas ilegais seletivas pode levar alguém a se perguntar sobre a minha
situação financeira. Afinal, um cidadão envolvido numa
teia tão engenhosa deve estar muito rico.
Não é o que ocorre, exatamente porque vivo de
salário. Não tenho chácara, não tenho fazenda, não
tenho gado, não tenho ações de empresas, não tenho
quase património nenhum – não tenho. Meus bens são
os que estão nas declarações do Imposto de Renda.
Depois de ser professor da rede pública municipal em
Goiânia, fui advogado. Sou Promotor, Procurador de
Justiça, há quase três décadas. Fui Procurador-Geral
de Justiça por dois mandatos, Secretário de Segurança
Pública e Justiça, eleito e reeleito Senador. São funções
com bons salários. E, ainda assim, meu patrimônio é
muito pequeno.
Sou sócio minoritário de uma faculdade que até
hoje não deu lucro e que funciona num prédio alugado
e paguei as minhas cotas em 25 cheques, descontados mensalmente, tudo do banco, tudo declarado. Meu
Imposto de Renda foi tornado público desde a primeira
candidatura ao Senado, em 2002. Quem analisou a
papelada notou que, após o meu divórcio, fiquei sem
bem algum, até sem casa para morar; meu único local de residência era o apartamento funcional do Senado. Quando me casei novamente, passei a morar
num imóvel de propriedade da minha enteada, que o
pai dela lhe deixou de herança ao morrer. Só agora,
há menos de três meses, mudei-me para um apartamento que eu e minha esposa compramos, financiado do Banco do Brasil, para ser quitado em 30 anos.
Nasci em 1961, estou com 51 anos, vou terminar de
pagar meu único imóvel quando estiver com 80 anos
de idade. Essa é a história do meu património depois
de décadas de trabalho.
O que mais tenho mesmo são discos. Tinha também muitos livros, mais de cinco mil exemplares, mas
dei minha biblioteca inteira para instituições públicas
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de Goiás, principalmente a unidade de Catalão da
Universidade Federal (UFG) e sedes no Norte da Universidade Estadual de Goiás (UEG), além de vários
colégios de ensino médio. A depressão que me invadiu
nesse episódio dos ataques a minha honra me impede
de ler e ouvir música, os dois maiores prazeres de que
desfruto. A depressão é uma doença grave, mas nem
de longe é meu principal problema. A questão número
um é a injustiça. É injusto me associar a esquemas,
porque sempre vivi fora deles e, mesmo após 250 mil
horas de gravações, quem as fez atestou nos autos
que nada tenho a ver com organizações, crimes, contravenções. Nos cargos todos que exerci fui ordenador
de despesas, busquei recursos, houve licitações. Perguntem aos órgãos nos quais consegui as verbas e vão
se certificar da legalidade das prestações de contas.
Nunca direcionei nada. Nada! Estou no décimo ano de
mandato no Senado. Portanto, já me foram destinadas
centenas de emendas parlamentares, sejam individuais,
de bancada, de comissão. Perguntem aos ministros, ao
coordenador da bancada goiana, aos prefeitos e governadores que as receberam. Nunca direcionei nada.
Nunca lucrei nada com elas além da alegria de ver o
progresso dos Municípios e do meu Estado.
Quando o Ministro da Justiça era o hoje Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, pedi a S.
Exª que levasse para Goiás o Pronasci, o Programa
Nacional de Segurança com Cidadania, porque ajudei
muito o Ministro nos seus projetos. Ele deferiu que nós
pudéssemos levar para muitos Municípios de Goiás.
Quando viu a lista de Municípios que seriam atendidos, o Ministro se atentou para os nomes dos prefeitos
e as siglas entre parênteses. Notou que eu não havia
selecionado as cidades de acordo com a filiação do
mandatário, mas em consonância com as necessidades de cada Município. Havia prefeitos do PT, do PP, do
PMDB, do PSDB, enfim, dos mais diferentes partidos.
Tarso Genro é da esquerda. Tivemos bons embates de
opinião, ele exerceu três ministérios no Governo Lula.
Ainda assim, sempre busquei benefícios para o meu
Estado e seus Municípios. Perguntem a ele se em alguma ocasião falamos sobre algo além da legalidade.
As mesmas informações podem ser prestadas
pelos senhores ministros nomeados pela Presidência
da República para atender os parlamentares, no cargo que hoje é ocupado pela ex-Senadora Ideli Salvatti.
Perguntem a todos eles a meu respeito. Vão dizer que,
mesmo sendo da oposição, sempre fui muito pidonho,
mas nunca reivindiquei nada direcionado, nada de indicação de obras para empreiteiras, nada de privilegiar
uma cidade para atender a esquemas. São minhas
testemunhas todos os ex-ministros de articulação com
o Congresso Nacional e seus respectivos auxiliares.
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Podem perguntar a todos eles, desde o primeiro dia
do mandato do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
até os dois da Presidente Dilma Rousseff, Luiz Sérgio
e Ideli Salvatti. Além deles, perguntem a seus antecessores na Secretaria de Articulação Institucional, Aldo
Rebelo, Jaques Wagner, José Múcio, Walfrido dos Mares Guia e Alexandre Padilha se direcionei emendas
para empresas, se fiquei com disse-que-disse sobre
empreiteiras ou demais esquemas.
Levei dezenas de empresários e representantes
de entidades aos mais distintos órgãos da administração federal. Perguntem a Valdi Camarcio, Agnelo
Queiroz e os demais presidentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária se conversamos algo que
não fosse republicano. Desde 2003, levei centenas de
prefeitos e secretários para audiências nos mais variados ministérios e agências. Perguntem aos senhores
ministros e seus auxiliares, tanto os de agora quanto
os anteriores, se em algum momento nós tratamos de
algo que não fosse dentro da mais absoluta probidade.
Tive com todos esses ministros uma relação de
oposicionista. Portanto, em tese, eles não teriam motivo
algum para me defender, inclusive porque a situação
em que me encontro não inspiraria qualquer devoção
ou instinto protetivo dos meus amigos, quanto mais
dos adversários. Perguntem a todos os ex-ministros,
a José Dirceu, a Nelson Jobim ou qualquer outro se
alguma vez tratei com eles algo que desabone a conduta de um parlamentar. Perguntem aos atuais ministros se tive com qualquer deles algum diálogo que não
possa ser divulgado.
Exerci o meu papel conquistado nas urnas sem
me afastar do caminho da retidão. Jamais fiz algo
que envergonhasse o povo do meu Estado que me
honrou com seu apoio e seu voto, os meus amigos, a
minha família ou o Senado da República. Nunca me
envolvi em nada que manchasse o meu currículo. Fui
um opositor duro, mas leal. Sempre estive disposto a
empreender conversação no Congresso para o bem
do País e jamais faltei com a palavra. Exerci a crítica
sem faltar com o respeito. Perguntem aos setores do
Governo e da sociedade se quando presidi a Comissão de Constituição e Justiça do Senado houve algum
entrave para retaliar situação partidária. Em nenhum
momento, segurei pauta ou brequei votação. Ao contrário, os trabalhos ali foram bastante acelerados. Trabalhei diretamente, como autor ou relator, em cerca
de duas mil proposições, mais de 50 delas viraram
leis. Em todas elas atuei com decência. Nunca leiloei
meus votos, nunca negociei meus relatórios, nunca
lucrei com meus projetos.
Quando peço a V. Exªs que indaguem a ministros
e ex-ministros acerca de meu procedimento em suas
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respectivas pastas, não existe aí qualquer presunção
que não seja a de inocência. Dos volumosos recursos
carreados para obras, serviços e equipamentos, tudo
foi devidamente aplicado conforme a gestão do destinatário. A única coisa que ganhei com isso foi a satisfação de atender ao meu Estado e ao Brasil.
Assim, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em quatro anos de escutas, 250 mil horas de gravações, e em
nove anos e meio de mandato, milhões de reais destinados a emendas, não se encontra o menor desvio deste
Senador. Sou criticado porque conversei centenas de
vezes na Operação Monte Carlo, mas em qual desses
diálogos apareceu este Senador desviando dinheiro
ou cometendo qualquer afronta aos cofres públicos ou
privados? Graças a Deus, não há nenhuma imputação
quanto a verbas públicas e privadas, não há nada que
implique nódoa a minha consciência ou minha biografia.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa o Senador Cyro Miranda,
como membro suplente, em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro, para integrar a Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento n° 1/
2012, do Congresso Nacional, conforme Ofício n°
93, de 6 de julho de 2012, da Liderança do PSDB no
Senado Federal.
É o seguinte o ofício:
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É o seguinte o ofício:
LIDERANÇA DO PCdoB
Ofício nº 234/2012
Brasília, 4 de julho de 2012
Assunto: Indicação de membro para CPMI.
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Deputado Osmar Júnior (PCdoB – PI), para a vaga de suplente, em substituição à Deputada Jô Moraes (PCdoB
– MG), da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
– CPMI, destinada a investigar práticas criminosas
do Senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas
operações “Vegas” e “Monte Carlo”, da Polícia Federal.
Respeitosamente, – Deputada Luciana Santos,
Líder.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa a Senadora Angela Portela, em substituição ao Senador Acir Gurgacz, como
suplente, bem como reposiciona o quadro de suplência
do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento
n° 1, de 2012, do Congresso Nacional, nos termos do
Ofício n° 93, de 5 de julho de 2012, da Liderança do
Bloco no Senado Federal.
É o seguinte o ofício:

Ofício nº 93/12-GLPSDB
Brasília, 6 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cyro
Miranda para integrar, como suplente, em substituição
ao Senador Flexa Ribeiro a Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada a investigar práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido
vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, desvendadas
pelas operações “Vegas” e ”Monte Carlo” da Polícia
Federal, nos termos que especifica.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa o Deputado Osmar Júnior,
como membro suplente, em substituição à Deputada Jô
Moraes, para integrar a Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito criada pelo Requerimento n° 1, de 2012,
do Congresso Nacional, conforme Ofício n° 234, de
4 de julho de 2012, da Liderança do PC do B na Câmara dos Deputados.

Ofício nº 93/2012 – GLDBAG
Brasília, 5 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Ângela Portela como suplente na Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito – CPMI, destinada a investigar práticas criminosas do Senhor Carlos Augusto Ramos,
conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira,
desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo”, da Polícia Federal, em substituição ao Senador
Acir Gurgaez.
Outrossim, submeto à Vossa Excelência, para fins
de designação e publicação, o seguinte reposicionamento do quadro de suplência quanto aos membros
por mim indicados:
– Senador Walter Pinheiro
– Senador Aníbal Diniz
– Senadora Ângela Portela
– Senador Delcídio do Amaral
– Senador Wellington Dias.
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Gim Argello.
Queria também saudar os visitantes da escola,
que estão aqui, acompanhando a sessão desta sexta-feira, no Senado Federal. Boas-vindas a vocês.
O Senado é a Casa da República que representa
aqui os Estados.
Obrigada pela visita.
Com a palavra o Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Srª Presidente, nobre Senadora Ana Amélia.
É brilhante o trabalho que faz no Senado da República!
Da mesma forma, saúdo os estudantes que aqui
se encontram visitando o nosso querido plenário do
Senado.
Senadora Ana Amélia, hoje, venho aqui fazer o
que já é costumeiro. Mas, agora, a cada 15 dias, vou
ocupar essa tribuna nas sextas-feiras, para fazer uma
prestação de contas dos trabalhos realizados nas últimas duas semanas. Eu vi esse modelo que a senhora
adotou, e eu o estou copiando, a verdade é essa.
Primeiro, eu gostaria de agradecer. Chego aqui
agradecendo, porque esta semana foi muito profícua,
foi muito trabalhosa, com resultados muitos bons para
o Brasil.
Nesta semana, houve a votação de um projeto de
grande importância para aqueles que muito precisam,
para os mais necessitados. Nesta semana, valorizamos
uma categoria que o Brasil todo considera e respeita,
que é a dos conselheiros tutelares.
V. Exª, Presidente Ana Amélia, fez referência ao
fato de que recebeu vários torpedos e mensagens de
Uruguaiana. Os conselheiros de Uruguaiana fizeram
comentários, bem como os outros conselheiros do Rio
Grande do Sul.
Digo isso, porque, no nosso e-mail, nas nossas
caixas de mensagem e em todas as formas de comunicação do Senado, na TV Senado e na Rádio Senado,
foram feitos vários comentários muito positivos sobre
isso. O Brasil todo agradece ao Senado por ter votado
um projeto da nobre Senadora Lucia Vânia, em que
valorizamos, na condição de Relator, todos os conselheiros deste País. Isso foi muito importante para o
Senado. O projeto foi votado aqui e foi para a Câmara
Federal, onde contou com a participação muito importante do Deputado Arnaldo Faria de Sá, do Deputado
Jovair Arantes e do Presidente Marco Maia, que encaminhou a votação.
Então, foi muito bacana isso, porque voltou o projeto, o Senado entendeu, e o votamos nesta semana,
para darmos mais dignidade a essa profissão. É qua-
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se um sacerdócio ser conselheiro tutelar, porque ele
acompanha as pessoas nas horas mais difíceis, principalmente os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Você sempre escuta falar no
conselheiro tutelar quando acontece alguma coisa com
a família. “E o filho?” “Ele foi para o Conselho Tutelar.”
Nós valorizamos essa categoria. Achei muito bacana esse projeto. A participação de todos do Senado
foi muito importante. Então, vim aqui para agradecer
essa votação.
E já quero prevenir que, na próxima semana, na
terça-feira... Muitos outros projetos importantes nós relatamos! Nesta semana também, Senador Ana Amélia,
fizemos um relato, calculo, dos mais importantes. Pela
quarta vez, tive a honra de ser o Relator, mudando a lei
do programa Minha Casa, Minha Vida. Fui o primeiro
Relator quando criamos esse projeto, em 2009. Várias
pessoas participaram da criação desse projeto, vários
construtores deste País. Posso citar aqui o Walter Torres Júnior, todos os construtores que participaram. Na
época, a então Ministra-Chefe da Casa Civil, a Ministra
Dilma Rousseff, participou da criação do projeto Minha Casa, Minha Vida. Fui escolhido Relator á época.
Relatamos aqui o projeto, que foi aprovado. Criamos
o Minha Casa, Minha Vida e já fizemos várias modificações. Foram feitas quatro modificações nessa lei,
sempre beneficiando aqueles que mais precisam, os
necessitados.
Fizemos a modificação última agora, nesta semana, relatando a Medida Provisória nº 561, em que
foi colocado que, em caso de separação do casal, por
qualquer motivo, em qualquer forma de contrato nupcial,
a casa fica para a mulher, a menos que os filhos fiquem
com o homem – essa é a exceção. Como a senhora
muito bem sabe, Srª Presidente, a responsabilidade
pela criação, pela manutenção, pela orientação dos
filhos fica com a mulher. Então, nada mais justo que a
casa do programa Minha Casa, Minha Vida fique com
a mulher. E isso nós colocamos agora nessa última
modificação do projeto Minha Casa, Minha Vida. Então, foi outra vitória importante deste Parlamento para
a população brasileira.
Da mesma forma, além de agradecer os projetos,
quero avisar que, na terça-feira próxima – este é um
informe que o Zezinho pediu que eu fizesse –, haverá
a votação de um projeto muito importante de nossa
autoria, que é o projeto que dá aposentadoria especial
para os garçons. Esse pessoal vive servindo, não tem
um horário certo de alimentação, trabalha até de madrugada todos os dias. Então, a aposentadoria especial
para o garçom está na pauta da próxima terça-feira.
Será votada neste plenário, se Deus quiser, mostrando o respeito que temos também a essa categoria de
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garçons, de maîtres, de confeiteiros, desse pessoal
que trabalha diuturnamente para nos atender, ao País
todo, principalmente nos restaurantes mais humildes,
onde eles têm de trabalhar de forma dobrada.
Eu gostaria de fazer referência especial à aprovação, na MP nº 561, de vários tópicos, principalmente
do Minha Casa, Minha Vida.
Srª Presidente, tenho de fazer outro agradecimento. Fiz umas vinhetas de televisão nesses últimos
períodos, mostrando a gratidão que todo o Distrito
Federal tem com o Governo Federal, que vem valorizando a Capital de todos nós, que é Brasília, através
do PAC. Trouxe vários investimentos para o Distrito
Federal nesses últimos anos, perfazendo um volume
de mais de R$16 bilhões.
Nesta semana, fui presenteado com mais um
balanço do PAC, que pedi à Presidência da República.
Eles soltaram o terceiro balanço do PAC, já fazendo as
previsões até 2014, mostrando o que já foi investido e
o que vai ser investido até 2014. Além do que já foi investido, do que já foi feito e do que está em execução
nesses últimos anos, de 2007 até hoje, há a previsão
de investimento de 2011 a 2014. Por que pedi que fizessem uma prestação de contas até 2014? Para que
toda a população soubesse aonde vão os investimentos, o que está sendo programado de investimento, o
que vai ser feito e onde vai ser feito.
Então, o Governo Federal já soltou esse balanço,
que vou mostrar a vocês. Ele está no nosso gabinete,
e vou colocá-lo no nosso site também. O investimento de agora até 2014 – não do que já foi feito – é da
ordem de R$10,32 bilhões, distribuídos em todas as
áreas: na de transporte, na de energia, na Cidade Melhor, na Comunidade Cidadã, no Minha Casa, Minha
Vida do Distrito Federal também, na de água e esgoto
para todos. É mostrada toda a distribuição, onde serão
feitos os investimentos, o que está sendo feito, o que
está sendo programado.
Por que é muito importante que todos possam
acompanhar e saber o que está sendo feito pelo Governo Federal para o Distrito Federal? Porque essa é
a minha missão. Esta é a missão que tenho: buscar
recursos do Governo Federal para ajudar o Distrito
Federal. Também voto projetos para o Brasil, mas
uma das minhas vocações, por ser Senador do Distrito Federal, é a de trazer recursos para Brasília. E é
por isso que venho lutando. Graças a Deus e graças
à Senhora Presidente Dilma Rousseff, isso está acontecendo! Então, tenho de agradecer em meu nome e
no da população do Distrito Federal.
Agradecendo, digo que isso já começa a surtir
efeitos práticos. Ontem, mesmo, o Governador Agnelo,
com o Secretário de Saúde Rafael, já inaugurou mais
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uma UPA, num lugar onde as pessoas realmente precisavam: o Recanto das Emas. Ontem, inaugurou-se
mais uma UPA, um investimento do Governo Federal,
em parceria com o Governo do Distrito Federal, no
Recanto das Emas. Então, mais uma UPA já foi inaugurada ontem, cuidando da saúde, tentando melhorar
a saúde do Distrito Federal.
Também na semana passada, foi inaugurado, Senadora Ana Amélia, algo que me deixou muito satisfeito.
Quando Deputado distrital – fui por vários mandatos
Deputado distrital e também Presidente da nossa Câmara Distrital, com muito orgulho –, na época, propus
no PDL de Ceilândia autorização para ligar Ceilândia
a Samambaia, que é uma saída. Ceilândia é a maior
cidade satélite ligada a Samambaia. Coloquei no PDL
de Samambaia a ligação com Ceilândia, no ano de
2000/2001, quando foi lançada essa obra de ligação.
Depois de muitos anos, até que enfim, essa obra foi
inaugurada! Temos de agradecer a inauguração dessa
obra, porque foi uma luta de vários governos passados,
e a autorização legislativa da ligação tanto de Samambaia para Ceilândia como de Ceilândia para Samambaia é de nossa autoria. Fiquei muito feliz por ter sido
citado lá. Todo mundo reconheceu a força do trabalho
do Legislativo, e, à época, eu era Deputado distrital.
E, nesta semana, há mais uma novidade. Qual
foi ela? Em conjunto com outros Senadores – estavam presentes a Senadora Lúcia Vânia e o Senador
Rodrigo Rollemberg –, fizemos o lançamento dos projetos da ligação ferroviária Brasília–Luziânia. Vejam o
quanto é importante isso! Com isso, vai se desafogar
o trânsito da BR-040, por onde passam milhares de
pessoas que vêm das regiões de Cristalina, de Luziânia, de Valparaíso, do Novo Gama, de Céu Azul, para
trabalhar em Brasília, enfrentando um trânsito de uma
hora e meia a duas horas, diariamente. Então, houve o
lançamento dos projetos do trem de ligação Luziânia–
Distrito Federal, interligando com o metrô na altura do
Guará. Assim, a pessoa, pelo sistema ferroviário, vai
frequentar todo o Distrito Federal, aliviando o trânsito,
diminuindo um pouco o congestionamento gigantesco
que, todos os dias, há em Brasília.
Por que é muito importante que todos entendam
a necessidade dessas ligações ferroviárias? Há essa
primeira ligação ferroviária, Senadora Ana Amélia, mas,
nesta semana, no auditório da ANTT, na presença de
vários Ministros; do Presidente da ANTT, Prof. Ivo Borges; de várias autoridades; do Presidente da Sudeco,
Marcelo Dourado, lançamos o projeto da ligação ferroviária de Brasília–Goiânia, interligando com a Norte–Sul em Anápolis. Isso é muito importante!
Em Brasília, há a linha ferroviária que termina na
Rodoferroviária – quem anda aqui conhece bem –, mas
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essa linha não liga a mais nada. Daqui, as cargas, se
for preciso, vão até o Espírito Santo ou até o porto de
Santos. Mas não tínhamos a ligação para o Norte do
País. Agora, com essa interligação Brasília–Goiânia,
com a ligação da Norte–Sul em Anápolis, estamos ligando o Brasil realmente de norte a sul.
O mais importante é que estamos ligando a Ferrovia Norte–Sul até o porto de Itaqui, passando por todo
o Estado de Goiás e por todo o Estado de Tocantins,
chegando ao porto do Maranhão, e estamos também
fazendo a ligação ao porto do Espírito Santo e ao porto de Santos, no Estado de São Paulo. É uma ligação
muito importante, que vai diminuir bastante o custo de
frete, trazendo desenvolvimento.
E do eixo o trem será, além de carga, de passageiro, de Brasília a Goiânia, passando por Alexânia e
Anápolis e chegando a Goiânia, onde há um eixo de
desenvolvimento. Para se ter ideia, hoje, há sete milhões de consumidores nesse eixo, e a previsão para
os próximos dez anos é a de que passe dos 15 milhões
de consumidores. É o terceiro maior eixo consumidor
da América Latina o eixo Brasília–Goiânia. Portanto,
com o lançamento desse projeto, pensamos no nosso
futuro, num futuro com mais tranquilidade.
Senadora Ana Amélia, provoquei uma reunião
nesta semana entre o Secretário de Estado do Desenvolvimento do Governo do Distrito Federal e o
Secretário de Estado do Desenvolvimento do Estado
de Goiás. Eles conversaram, já fizeram uma frente de
trabalho muito grande com vários Secretários e com
vários técnicos, para pensarmos na nossa região do
Entorno, que merece e precisa ser assistida.
A Região do Entorno do Distrito Federal, a RIDE
do Distrito Federal, composta por 21 cidades, duas de
Minas e 19 do Estado de Goiás, tem de ser olhada. É
bom que o Brasil todo saiba que, em volta do quadrilátero do Distrito Federal, há 1,5 milhão de pessoas que
residem. E não há divisa. Do Congresso Nacional até
a primeira divisa, a distância não chega a 35 quilômetros. É muito pequeno o Distrito Federal, que é cercado
por um cinturão que chamamos de Entorno do Distrito
Federal. Trezentas e setenta mil pessoas desse cinturão trabalham no Distrito Federal e vêm para cá todos
os dias. Olhem que absurdo: deslocamos uma cidade
de porte médio para grande do Brasil, todos os dias,
para vir trabalhar no Distrito Federal, provocando esse
trânsito de que falei há pouco. Demora-se, hoje, quase
duas horas para chegar até a Capital da República e,
depois, duas horas para voltar para a sua cidade de
origem, que é a região do Entorno. E o nível salarial
da maioria dessas pessoas não é grande.
Então, a provocação foi feita, e os dois Secretários entenderam, os dois Governadores entenderam,

JULHO32939
2012

Sábado 7

tanto o Governo Agnelo Queiroz quanto o Governador
Marconi Perillo, de fazer essa frente para trabalhar,
para fazer polos de desenvolvimento e polos de geração de emprego na região do Entorno, com polo de
confecções, com polo moveleiro, com polo gráfico, com
várias indústrias na região do Entorno, criando bons
empregos, de qualidade, trazendo desenvolvimento
para essa região.
Então, meus amigos, nobre Senadora Ana Amélia, nobre Senador Sérgio Souza, seria essa a minha
prestação de contas. Vou fazer isso a cada 15 dias,
porque esta é uma forma de transmitirmos diretamente,
seja pela Rádio Senado, seja pela TV Senado, para o
Distrito Federal e para o Brasil o que estamos fazendo
no decorrer do nosso mandato.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Parabéns, Senador Gim Argello. Essa prestação
de contas é uma satisfação que nós, Parlamentares,
damos aos nossos eleitores, especialmente aos do Distrito Federal, que acompanham os seus representantes,
Senador Gim Argello, Senador Cristovam Buarque e o
Senador Rodrigo Rollemberg. Meus cumprimentos a V.
Exª. Gostaria de pedir a V. Exª a gentileza de assumir
a presidência e chamar o Senador Sérgio Souza, do
PMDB do Paraná, para ocupar a tribuna.
A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Gim Argello.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Com a palavra o nobre Senador Sérgio Souza,
representante do Estado do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB –PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Gim Argello, Sra. Senadora Ana
Amélia, senhoras e senhores, caros telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, normalmente, não estou no plenário desta Casa às sextas-feiras.
Às sextas-feiras eu cumpro agenda no meu Estado,
mas, por ocasião das férias escolares e também pelo
fato de a minha família poder estar comigo aqui neste
fim de semana – meu filho Vítor, de três anos; minha
esposa, Elide –, optei por ficar em Brasília até mesmo para fazermos o esforço de estarmos prontos para
o recesso, com a liberação de um maior número de
ações possíveis.
Então, hoje, é um dia atípico. Estou vindo do
Paraná, acabei de chegar, tive de ir para lá ontem à
noite para um evento da Amapar (Associação dos Magistrados do Paraná), que promoveu um evento para
a discussão da liberalização das drogas, a descriminalização das drogas, um evento interessante, com a
presença de uma das maiores autoridades no campo,
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um professor da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, que trouxe uma visão interessante no que diz
respeito à criminalização, à liberalização das drogas.
Mas eu venho hoje à tribuna do Senado para falar
sobre três questões específicas. A primeira delas diz
respeito diretamente ao meu Estado e a mais alguns
Estados afetados e ao Brasil, como país, como nação.
Refiro-me à questão da crise no Paraguai, mais especificamente a minha preocupação com os brasilguaios.
Eu tenho conversado constantemente com brasileiros e seus descendentes que lá vivem, inclusive
com políticos daquele país, políticos brasileiros que
são prefeitos e vereadores em cidades do Paraguai.
Tenho conversado com pessoas da sociedade civil,
da sociedade rural, com presidentes de cooperativas
daquele país, e todos manifestam uma preocupação
no que diz respeito à regularização fundiária, à regularização da cidadania naquele país, mas manifestam
também certa tranquilidade que vivem neste momento, no pós-impeachment do Presidente Lugo, uma vez
que há uma calmaria.
Nesta semana, todos manifestaram a mim uma
profunda gratidão ao Governo brasileiro e às autoridades diplomáticas brasileiras por não terem imposto
um embargo econômico àquele país. Mesmo tendo
havido uma suspensão política do Mercosul – o Paraguai foi suspenso temporariamente do Mercosul –,
mesmo havendo uma manifestação de alguns governos no sentido de não reconhecer a gestão do atual
presidente paraguaio como legítima – eu já manifestei a minha opinião aqui sobre esse assunto –, esses
brasileiros e seus descendentes têm manifestado um
aplauso ao Governo do Brasil por ter liderado a não
intervenção econômica àquele país.
Essa atitude traz uma segurança jurídica, traz
uma segurança para a comercialização do Brasil com
o Paraguai, que tem um superávit que ultrapassa a
casa dos US$2 bilhões, e do Paraguai com o Brasil,
principalmente com o Estado do Paraná. Ademais,
isso traz também uma tranquilidade para aqueles que
lá vivem, aqueles que lá moram, aqueles que laboram
a terra, aqueles que produzem.
Cito um número impressionante: os brasileiros e
seus descendentes que vivem no Paraguai são responsáveis por cerca de 70% de toda a produção agropecuária daquele país, e não chegam a 10% da população.
Então, Sr. Presidente, quero manifestar aqui o meu
mais profundo apoio aos paraguaios, a seus descendentes brasileiros e a seus descendentes que vivem no
Paraguai, dizendo que, nessa última semana, nesses
últimos dias, fizemos uma gestão muito forte junto à
Casa Civil, à Ministra Gleisi Hoffmann, conversamos,
por mais de uma vez, às vezes no mesmo dia, com o
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Governo, com a Liderança do Governo, conversamos
com Senadores e vimos que o desenrolar, nesses últimos dias, foi para que, realmente, não houvesse um
embargo econômico ao Paraguai. Isso dá uma sustentabilidade ao povo brasileiro que lá vive e a seus
descendentes.
Uma outra situação que me traz à tribuna, Sr. Presidente, parecida com a de sua exposição, Gim Argello,
de prestação de contas, é que eu trouxe uma reflexão
sobre dois projetos que eu apresentei, neste ano, no
Senado Federal. Já falei, outras vezes, sobre eles aqui.
Um deles trata do campo da educação. É o Projeto
de Lei do Senado Federal nº 2, de 2012, que se encontra
na Comissão de Educação do Senado Federal, já com
parecer favorável de um Senador do Distrito Federal,
o Senador Cristovam Buarque. Esse projeto busca a
inserção de disciplinas de ética, moral, social e política
no ensino fundamental e, também, no ensino médio.
Tenho feito gestões nesse sentido porque eu percebo que o Brasil vive o seu melhor momento, ou um
dos melhores momentos econômicos. Nós somos, hoje,
numa pesquisa dada pelo ONU, entre os 60 maiores
países do mundo, o 11º maior em estabilidade econômica. Temos estabilidade econômica superior à de
todos os países da zona do euro, superior à dos Estados Unidos da América, superior à do Japão. Também
é fato que somos a sexta maior economia do mundo.
No entanto, essa mesma pesquisa traz, entre os 60
maiores países, o Brasil como o 55º em corrupção.
Essa corrupção, que está inserida em todos os
poderes, em todos os níveis – municipal, estadual e
federal –, traz a seguinte reflexão: se nós, que estamos aqui, somos representantes do povo brasileiro,
como está o povo brasileiro preparado para escolher
os seus representantes?
Então, a inserção de disciplinas de ética, de moral, do social, de política... mas de que política? Não
a política partidária, não a política ideológica, mas a
política da formação do cidadão para que ele conheça
um pouco melhor os seus direitos e os seus deveres,
para que ele saiba o que é um Estado democrático e
de direito, o que é um princípio republicano. Para que
serve um vereador, um prefeito, um deputado, um senador, um governador, um presidente e quais são as
suas funções. A formação política do cidadão, para
que ele possa escolher o seu representante à altura
do povo brasileiro.
Digo, com toda a tranquilidade: somos um país
único no planeta. Temos uma miscigenação de raças
e uma colonização fantástica, um território abençoado
por Deus, com solo e clima maravilhosos, e nós queremos ser, um dia, um país de Primeiro Mundo. Não
só uma economia, Deputado Zonta – nosso compa-
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nheiro, membro da OCB, com quem, daqui a pouco,
faremos aqui uma sessão em homenagem ao Ano
Internacional do Cooperativismo declarado pela ONU
–, não só o fato de sermos a 6ª ou chegarmos à 5ª ou
4ª maior economia do mundo, ou termos a estabilidade econômica, que nos orgulha muito, maior do que
a de países da Europa, maior do que a dos Estados
Unidos, que viverem uma crise em 2008 e 2009, e
que até hoje traz resultado negativo àquele país, mas
queremos ser um país de Primeiro Mundo. E para sermos um país de Primeiro Mundo, nós temos de formar cidadãos de Primeiro Mundo. E esses cidadãos
têm de ter uma noção à altura de um país de Primeiro
Mundo: uma noção de política, uma noção de políticas
sociais, uma noção do que é ético e do que é moral,
de como deve ser a convivência em sociedade, como
portar-se em centros urbanos e no meio rural. Qual a
nossa noção com relação à sustentabilidade, à biodiversidade, à segurança alimentar, ao tripé econômico,
social e ambiental? Como deve ser a minha conduta
no trânsito para com os pedestres? Como deve ser a
minha conduta com os meus colegas no meio social,
nas escolas?
Temos, sim, de pensar em formar novos cidadãos,
para que esses cidadãos possam ser os representantes
do futuro deste País. Para que esses cidadãos possam
escolher bem os representantes do futuro deste País.
Porque nós vamos ser, sim, um país de Primeiro Mundo. E nós teremos, sim, uma população preparada para
um país de Primeiro Mundo se nós colocarmos nos
ensinos fundamentais e médios disciplinas de ética, de
moral, social e política. Porque essas disciplinas vão
ajudar a formar um cidadão cada vez mais preparado
para um país de Primeiro Mundo.
Nós sabemos que a educação moral, ética, cívica, vem muito do lar, das famílias, principalmente no
interior deste País, nas menores cidades. Nós sabemos
disso. No entanto, nós sabemos que, cada vez mais,
as famílias estão se concentrando em grandes centros
e, cada vez mais, as famílias levantam mais cedo e
chegam em casa mais tarde. Ou seja: ficam cada vez
mais distantes de seus filhos e não conseguem passar
os ensinamentos éticos e morais que receberam de
seus antepassados ou de seus antecessores.
Então, tem de ser também uma função do Estado
conseguir passar isso. Sabemos que isso pode demorar. Nós temos de formar professores, nós temos de
formar uma cultura de escolas, temos de rever, inclusive, a grade curricular. Temos de, talvez, inserir isso
no contraturno. Sabemos de todos os problemas que
podem acontecer no decorrer dos anos, necessários
para que venhamos a formar um novo cidadão. Mas,
gente, um dado também da ONU diz que hoje temos
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7 bilhões de seres humanos sobre o Planeta. Teremos
9 bilhões daqui a 38 anos, em 2050. Se nós chegarmos a 2050 com uma outra sociedade, ou como uma
sociedade mais preparada no seu caráter moral, ético,
numa formação política e social, estará excelente. Estará bom. Serão 38 anos. Talvez duas, três gerações,
mas já é um passo grandioso.
Então, este é o momento de refletirmos, ainda
mais no momento que vivemos agora no Congresso
Nacional, com uma CPMI, que tem consequências, e
estamos analisando essas consequências nesse processo administrativo que ocorre aqui no Senado Federal. E vão ser responsabilizados ou será sugerida
a responsabilização imediata de todos aqueles que
agiram de má-fé, que dilapidaram o patrimônio público
ou que feriram a legislação brasileira.
No entanto, nós temos de identificar as causas
dessas consequências, e as causas dessas consequências – não tenham dúvida – vêm numa reforma
política, vêm numa reforma da lei de licitações e contratos, e vêm também, talvez, no financiamento público de campanha. Este representaria tão somente ou
menos até do que 1% do que se gasta ou do que a
corrupção consome no nosso País, o Brasil, que é a
sexta maior economia do Planeta.
E por fim, Sr. Presidente, trago uma reflexão sobre um projeto de lei que apresentei recentemente no
Senado Federal, que coincidentemente levou o número 190, que é o número da polícia em todo o País. O
projeto trata do seguinte: tenho percebido que o menor
tem sido utilizado constantemente por organizações
criminosas para o cometimento de crimes, e os crimes
mais graves, pelo fato de que há uma imputabilidade
a esse menor. O máximo a que se pode chegar é uma
reclusão, uma internação desse menor em locais apropriados por três anos. Essa é a pena para o menor.
No entanto, nós sabemos que o menor com mais
de 16 anos é consciente, e eu sugeri ao Congresso
Nacional que, se esse cidadão menor for reincidente
em crimes graves – estupro, homicídio –, a ele deva
ser aplicada a pena do Código Penal. No entanto, até
completar a maioridade, ele vai para o reformatório,
para o internato. A partir do momento em que completar 18 anos, ele vai para o estabelecimento prisional
comum e passará a ser regido não mais pela regra do
ECA, mas, sim, pela Lei de Execuções Penais.
Isso é necessário para que nós venhamos a coibir
as organizações criminosas de utilizarem menores sob
o manto da impunibilidade ou do não alcance da lei a
esse cidadão, que sairá ileso. Isso vai também impor
o medo ao menor no cometimento de crimes.
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Nós temos que formar uma nova sociedade e
temos que ter a responsabilidade, como legisladores,
de rever alguns princípios.
Eu sei que a discussão da maioridade penal é
grande no âmbito do Legislativo e no âmbito do Brasil
e não estou aqui defendendo a menoridade penal. Na
verdade, o que estou defendendo é que um menor, no
caso de cometer crime grave e ser reincidente – repito, crimes, por exemplo, de assassinato, de estupro,
de latrocínio –, ele seja punido com a pena do Código
Penal e fique, até completar a maioridade penal, no
estabelecimento adequado à sua idade, como interno. E que, a partir dos 18 anos, ele vá para um estabelecimento comum e passe a cumprir a pena como
qualquer outro cidadão.
Sr. Presidente, eram essas as reflexões que gostaria de trazer nesta sexta-feira.
Digo que, logo mais, estarei de volta a este plenário, juntamente com outros Senadores e Deputados,
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para comemorarmos o Dia Internacional do Cooperativismo, declarado pela Organização das Nações
Unidas como o primeiro sábado do mês de julho, que
acontece amanhã. E a sessão do Congresso Nacional
acontecerá hoje, a partir das 14 horas.
Muito obrigado.
Boa tarde a todos.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Nós que lhe agradecemos, nobre Senador Sérgio
Souza, legítimo representante do Estado do Paraná,
que vem fazendo um grande trabalho aqui no Senado.
Agradeço ao Senador Sérgio Souza, agradeço às
Srªs e Srs. Senadores, agradeço a todos, desejando
a todos um bom final de semana. Fiquem com Deus!
Até segunda-feira, se Deus quiser.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Gim Argello. Bloco/PTB –
DF) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 4 minutos.)

388

33178 Terça-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

JULHO 2012

Julho de 2012

Ata da 126ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 9 de julho de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Waldemir Moka e da Sra Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 19 horas e 49 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Há número regimental. Declaro aberta
a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso no sentido da
apreciação, pelo Plenário, dos seguintes Projetos de
Decreto Legislativo:
– nº 382, de 2010 (nº 2.310/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária, Cultural
e Beneficente “Camisão” para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul;
– nº 387, de 2010 (nº 2.338/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de
Desenvolvimento Artístico, Cultural, Informativo e Social de Costa Rica – MS para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul;
– nº 251, de 2011 (nº 2.803/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Rádio Comunitária
de Itapiranga para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapiranga,
Estado de Santa Catarina;
– nº 420, de 2011 (nº 2.689/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade
Rádio Difusora Alegretense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias na cidade de Alegrete, Estado do Rio
Grande do Sul;
– nº 436, de 2011 (nº 128/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Icatu Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Penápolis,
Estado de São Paulo;
– nº 446, de 2011 (nº 243/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Pontal do
Triângulo Mineiro Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Iturama, Estado de Minas Gerais;
– nº 447, de 2011 (nº 250/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda.
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para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 2, de 2012 (nº 1.578/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Água Santa para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Água Santa, Estado do Rio
Grande do Sul;
– nº 7, de 2012 (nº 2.452 /2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação de Rádio Difusão
Cultural e Comunitária Amigos de Cotiporã
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cotiporã, Estado do Rio
Grande do Sul;
– nº 14, de 2012 (nº 2.926/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Camaquense Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Camaquã, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 33, de 2012 (nº 271/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária Mais
Cidadania para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Livramento de
Nossa Senhora, Estado da Bahia;
– nº 37, de 2012 (nº 2.235/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Cultural e Educativa
de Sussuapara para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sussuapara,
Estado do Piauí;
– nº 42, de 2012 (nº 2.925/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Difusora de
Mirassol d’Oeste Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Mirassol d’Oeste, Estado de Mato
Grosso;
– nº 45, de 2012 (nº 2.954/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Liberdade de Cultura e Comunicação para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Seberi,
Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 51, de 2012 (nº 3.067/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à AMAS – Associação dos
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Moradores e Amigos do Serro para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Serro, Estado de Minas Gerais;
– nº 57, de 2012 (nº 119/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Rural de
Tupaciguara Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Tupaciguara, Estado do Rio Minas Gerais;
– nº 84, de 2012 (nº 1.935/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Social
e de Radiodifusão Monte Carmelo para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São José dos Ausentes, Estado do
Rio Grande do Sul;
– nº 89, de 2012 (nº 2.535/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Bonsucesso
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Pombal,
Estado da Paraíba;
– nº 92, de 2012 (nº 2.804/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária e de
Amparo Social de Bom Princípio para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Bom Princípio, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 100, de 2012 (nº 3.086/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à O Diário Rádio e
Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo;
– nº 116, de 2012 (nº 356/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Raio de Sol FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Canápolis, Estado da Bahia;
– nº 120, de 2012 (nº 380/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão ao Sistema Maranhense de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
São Luís, Estado do Maranhão;
– nº 128, de 2012 (nº 388/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM de Porto da Folha Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
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em frequência modulada na cidade de Cristinápolis, Estado de Sergipe;
– nº 129, de 2012 (nº 393/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Cristo Rei Comunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de São
Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo;
– nº 132, de 2012 (nº 399/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Estudios Reunidos Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe;
– nº 136, de 2012 (nº 413/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Beija Flor de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Missão Velha, Estado do Ceará;
– nº 140, de 2012 (nº 420/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à T.L. Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Aramari,
Estado da Bahia; e
– nº 149, de 2012 (nº 466/2011, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM Porto da Folha Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Itabaianinha, Estado de Sergipe.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 135, de 2010,
do Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei
nº 7.102, de 20 de junho de 1983, para fixar o
piso nacional de salário dos vigilantes; e
– Projeto de Lei do Senado nº 495, de 2011,
do Senador Renan Calheiros, que altera a Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescen-
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te e a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de
2008, que dispõe sobre a Política Nacional de
Turismo, para ampliar o combate à exploração
sexual de crianças e adolescentes.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu, do Tribunal de
Contas da União, os Avisos nºs 803 a 805, de 2012,
na origem, comunicando o recebimento dos autógrafos das Resoluções nºs 18, 16 e 17, de 2012, do Senado Federal, autuados naquele Tribunal sob os nºs
TC-018.813/2012-7; 018.789/2012-9 e 011.808/20123, respectivamente, e remetidos ao setor competente
para as providências cabíveis.
São os seguintes os Avisos:
Aviso nº 803-GP/TCU
Brasília, 2 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.294 (SF) de 28-6-2012, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal autógrafo da Resolução nº 18/2012 (SF), que
“’Autoriza o Estado do Tocantins a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até US$99.000.000,00 (noventa e nove milhões de
dólares norte-americanos)’, e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-018.813/2012-7, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
Aviso nº 804-GP/TCU
Brasília, 2 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.288 (SF) de 28-6-2012, por meio
do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal
autógrafo de Resolução nº 16/2012 (SF) que “’Autoriza
o Município de Toledo – PR a contratar operação de
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crédito externo, com garantia da União, com a agência
Francesa de Desenvolvimento (AFD), no valor de até
E9.463.000,00 (nove milhões e quatrocentos e sessenta e três mil euros)’, e a recomendação para que
o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da
operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-018.789/2012-9, foi remetido à Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
Aviso nº 805-GP/TCU
Brasília, 2 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 1.291 (SF) de 28-6-2012, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha a este Tribunal autógrafo da Resolução nº 17/2012 (SF), que
“Autoriza o Estado de Sergipe a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$ 70.275.000,00 (setenta
milhões e duzentos e setenta e cinco mil dólares norte-americanos)’, e a recomendação para que o Tribunal
de Contas da União proceda em acompanhamento da
aplicação dos recursos decorrentes da operação de
crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-011.808/2012-3, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os Avisos nºs 803 a 805, de 2012,
foram juntados aos processados das Resoluções nºs
18, 16 e 17, de 2012, respectivamente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 58, de 2012 (nº 310/2012, na origem), da Senhora
Presidente da República, encaminhando a Programação Monetária para o terceiro trimestre de 2012.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A matéria vai à Comissão de Assuntos
Econômicos, em atendimento ao disposto no § 2º do
art. 6º da Lei nº 9.069, de 1995.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, pareceres que serão
lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
899, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
sobre a Mensagem nº 28, de 2012 (nº 118/2012, na
origem), que conclui pela apresentação do Projeto de
Decreto Legislativo nº 350, de 2012, que aprova a
Programação Monetária para o 2º trimestre de 2012.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias
úteis para recebimento de emendas, nos termos do art.
235, II, f, do Regimento Interno, e constará da pauta
da próxima sessão deliberativa ordinária, nos termos
do parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
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900, de 2012, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Aviso nº 76, de 2011, que conclui pelo seu conhecimento e posterior arquivamento.
O Aviso nº 76, de 2011, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu o Recurso nº 11, de 2012, interposto no
prazo regimental no sentido de que seja submetido ao
Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 68, 2007, do
Senador Inácio Arruda, que dispõe sobre a reintegração
no emprego dos funcionários do Banco do Nordeste
do Brasil – BNB, demitidos no período de 1995 a 2003.
É o seguinte o Recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos
termos do art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Para uma comunicação inadiável...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª me permite dirigir-me à tribuna?
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Por favor. (Pausa.)
Senador Aloysio, regimentalmente eu devo chamar o Senador Pedro Simon, mas tenho certeza do
cavalheirismo do Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Pois não, claro.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Então, V. Exª tem a palavra, Senador
Aloysio Nunes. Lamentavelmente, a Presidência tem
que, regimentalmente, pedir ao Senador inscrito, o
Senador Pedro Simon.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para uma comunicação inadiável. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Srª Senadora, eu quero em primeiro lugar agradecer
a proverbial cortesia e a benevolência que o Senador
Pedro Simon sempre me dispensou, me permitindo vir
à tribuna para requerer a inserção na ata dos nossos
trabalhos de voto de pesar pela morte do Senador Ronaldo Cunha Lima. Eu poderia fazê-lo simplesmente,
Sr. Presidente, da bancada, mas creio que, para falar
ainda que poucas palavras de Ronaldo Cunha Lima,
é necessário vir à tribuna do Senado.
Ronaldo Cunha Lima foi uma das figuras mais
extraordinárias da política brasileira contemporânea.
Nós o conhecemos, eu o conheci, em 1990, há 22
anos, quando Ronaldo se preparava para disputar o
governo da Paraíba, depois de ter reconquistado a
prefeitura de Campina Grande, de onde fora arrancado por um ato arbitrário da ditadura, que lhe cassou
os direitos políticos.
Eu, àquela altura, era candidato a vice-governador
e, para liberar o nosso candidato, Luiz Antônio Fleury, para que fizesse a campanha, eu havia assumido
toda a canseira inerente à coordenação da campanha.
Anunciaram a presença de Ronaldo Cunha Lima para
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uma visita de cortesia. E o que era para ser, Sr. Presidente, uma visita de cortesia, transformou-se num
episódio que me ligou a ele ao longo de toda a vida
depois, nesses mais de vinte anos.
Era irresistível a conversa de Ronaldo Cunha Lima.
Em pouco tempo, ele me contou a sua vida política; contou-me o sofrimento da cassação dos direitos de cidadão,
de político, quando prefeito de Campina Grande; a sua
trajetória pelos cargos que ocupara anteriormente: de
vereador, de deputado estadual. Falamos sobre aquela
campanha eleitoral que estávamos vivendo; cada qual
empenhado em ganhar a eleição no seu Estado, mas
preocupados com a situação política que o Brasil vivia
naquele momento, pois havia sido eleito um Presidente da República que não tinha nenhum apoio entre os
grandes partidos, nenhum apoio institucionalizado, e
Ronaldo temia pela estabilidade de uma democracia
recém conquistada. Tudo isso falado no meio de histórias da Paraíba, de episódios da sua vida que pareciam
episódios de folclore, mas eram episódios reais. Uma
conversa em que, mesmo nos assuntos mais sérios,
nos momentos mais sérios, não se apagava do rosto de
Ronaldo Cunha Lima o vestígio de um sorriso e o brilho
do seu olhar, que ele conservou até o final.
Lembro-me aqui, no plenário do Senado, no dia em
que seu filho, Cássio Cunha Lima, discursou pela primeira
vez, depois de ter lutado durante mais de um ano contra
a injustiça que o impediu de assumir o mandato desde
o primeiro dia. Havia duas lágrimas grossas escorrendo
pelo rosto de Ronaldo Cunha Lima, que olhava com admiração o seu filho, que era um amor na sua vida, um amor
que levou Ronaldo, certa vez, a ultrapassar os limites da
sensatez. Estava Ronaldo orgulhoso e feliz.
Foi a última vez que o vi.
Ronaldo foi um grande poeta. Tenho os livros
dele. Uma junção difícil de acontecer entre o político,
o administrador, o político de luta
Do nosso MDB, um administrador que fez tanta
coisa por Campina Grande, pela Paraíba, um administrador e um político que é obrigado, no seu mister, a ser
duro, objetivo, claro, conciso, preciso e o poeta, o poeta
especialmente lírico, como foi o poeta Ronaldo Cunha
Lima, com poemas fervilhantes de alusões, que convida o leitor a construir com ele o sentido de sua poesia.
Nesta tribuna, Sr. Presidente, Ronaldo Cunha
Lima pronunciou um dos mais belos discursos que eu
já assisti. Eu era colega de V. Exª, Deputado Federal,
quando se anunciou que Ronaldo iria discursar em
homenagem ao falecido Governador Antônio Mariz.
Eu vim aqui ao Senado, onde raramente entrei
antes de ter a legitimidade para fazê-lo, já titular de
um mandato, para assistir ao discurso de Ronaldo
Cunha Lima.
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(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Já concluo, Sr. Presidente.
No discurso de forte conteúdo político, que lembrava a passagem de Antônio Mariz pela política paraibana e brasileira, os percalços enfrentados por
ambos naquela década que marcou a consagração
dos esforços do nosso povo pela redemocratização do
País, Ronaldo Cunha Lima pronunciou uma frase de
poeta para evocar a noite em que o corpo do falecido
governador saía do seu sítio e era levado em cortejo
ao Palácio da Redenção.
Disse Ronaldo: “As luzes da cidade se acendiam
e os sonhos das almas se apagaram.” Esse é o poeta e
o político. Eu, todas as vezes que me encontrava com
Cássio, perguntava de Ronaldo: como vai seu pai? Ele
me dizia: “Ronaldo vai bem.”
Nós temos certeza, Sr. Presidente, o Ronaldo
agora está bem.
O Senador Pedro Simon pretende me honrar com
um aparte. Se V. Exª permitir, eu o ouço com grande prazer.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu
creio, com toda sinceridade, que V. Exª... Quando V. Exª
ia assumir à tribuna, eu disse “Por que está com a cara
tão amarrada?” Eu vejo agora que V. Exª tem razão.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Estou triste. Muito triste.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu convivi
com Ronaldo Cunha Lima nesta Casa. Ele era um home
fora de série. Em primeiro lugar a pureza, a dignidade,
era um homem de bem com a vida. Ele não entrava no
debate da discussão, da acusação; ele era um poeta. Aliás, que poeta fantástico! Eu vi reuniões, manifestações
dele onde ele era um repentista poeta, onde ele falava e
discutia, fazia um pronunciamento todo fazendo poesia.
Olha, eu tinha muito respeito pelo Cunha Lima, muito
respeito por ele. Ele era uma voz importante nesta Casa
– lá na Câmara, mas principalmente aqui no Senado.
Ele era uma alma política, aliás, teve uma geração ali da
Paraíba, a começar pelo Presidente Lucena...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É verdade!
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – ...que
foi um grande companheiro, uma geração que realmente se impôs a nós todos. O Cunha Lima foi um grande
prefeito de Campina Grande. É interessante a Paraíba,
porque dizem que Campina Grande é mais importante
do que a capital, há uma ciumeira nesse sentido. Ele
foi um grande governador e foi um grande senador, e
preparou o filho dele, que está aqui nos honrando hoje,
mas preparou com afeto para ser esse grande jovem
político de grande futuro que é o Cunha Lima filho. Eu
me lembro que, homem de coração aberto, o que le-
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vou ele a perder a tranqüilidade e a cometer, inclusive, o que lamentavelmente aconteceu, ao brincarem
com a honra do filho dele. E o que não era verdade!
Quer dizer, um rapaz sério, digno, correto que numa
estatal lá no Nordeste estava brilhando e aparecia em
manchetes como o exemplo da nova geração de como
fazer. Foi a única vez que eu vi ele...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Acho
que qualquer um de nós também perderia, quando mexeram com a tranquilidade do filho dele. Nós sofremos
muito a perda dele, sinceramente. Acho que o Brasil
perde um nome de primeira grandeza. Eu o admiro.
Por exemplo, eu sou fã do Presidente do Supremo,
de repente há um poeta na Presidência do Supremo,
um grande jurista e um poeta. O Cunha Lima era isso.
Era um grande político e era um poeta. E um poeta
que na sua poesia cantava a vida, cantava os fatos, as
questões sociais e, às vezes, fazia um pronunciamento,
como o que eu ouvi, só debatendo, fazendo um plano
de governo em poesia. Olha, eu trago a minha solidariedade, através de V. Exª, ao filho dele, nosso irmão
e colega, e a todo o povo da Paraíba. Deus tem sido
duro com a Paraíba. Foi o Lucena, foi o ex-governador
Antônio Marins, um das figuras mais extraordinárias
que conheci, e agora o Lucena. Infelizmente, no Brasil, as coisas são mais ou menos assim, vão os que
podiam ficar e ficam os que podiam ir. Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu que agradeço a V. Exª por este belíssimo aparte, meu caro Senador Simon. V. Exª, com
a sua sensibilidade, leu bem no meu rosto a tristeza
que eu carregava comigo por ter que vir à tribuna para
lamentar a morte de Ronaldo Cunha Lima.
Fica aqui, Sr. Presidente, este voto de pesar que
é endereçado a sua família, ao Governo do Estado
da Paraíba, à Assembléia Legislativa, à Prefeitura de
Campina Grande, à Academia Paraibana de Letras, à
Academia de Letras de Campina Grande, ao Pen Club
do Brasil, eu diria também a São Paulo, à Advocacia
de São Paulo, onde Cunha Lima brilhou nos tempos
em que esteve com os direitos políticos cassados, os
meus pêsames a Dª Maria da Glória, aos seus filhos
Gláucia e Savigny, Ronaldo e ao nosso querido, queridíssimo companheiro, herdeiro das melhores qualidades de Ronaldo Cunha Lima, Cássio Cunha Lima.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Obrigado.
V. Exª será atendido regimentalmente, Senador
Aloysio.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 10

429

33219

430

33220 Terça-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, como primeiro orador
inscrito, Senador Anibal Diniz.
Senador Pedro Simon, nesse ínterim, chegou o
primeiro orador inscrito, o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Eu cedo
ao Senador Pedro Simon. Por favor.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª tem a palavra, Senador Pedro
Simon.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemar Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – V. Exª poderia ver a
ordem dos oradores inscritos?
O SR. PRESIDENTE (Waldemar Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pedro Simon. Logo em seguida é V. Exª.
É a terceira inscrita, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, nós estamos assistindo a eleição e
a posse da nova direção da CUT, entidade muito importante e que exerceu um papel principalmente muito
importante inclusive na época da ditadura. Um papel
de luta, de avanço. Depois se identificou com o PT, na
época em que o PT era o grande partido da oposição.
Agora temos a nova diretoria da CUT. Eu tenho
tido um pouco de restrições a alguns movimentos sociais, sou sincero. A CUT e a UNE são alguns deles.
Eu fui dirigente da UNE, um apaixonado pela
UNE, acompanhei todo o trabalho da UNE. Eu me
nego a aceitar que a UNE seja uma entidade que tenha como objetivo a construção de uma sede a mais
espetacular do mundo, a defesa dos gays e a meia
passagem. São bandeiras, não estou discutindo, mas
do resto a UNE não fala. Ela não discute, ela não está
em lugar nenhum.
E a CUT? O que está nos jornais de hoje sobre a
CUT é uma coisa impressionante. Nós sabemos que a
situação ficou muito delicada. Não há dúvida nenhuma
de que o ideal não era votar o mensalão num mês de
eleição. Não era o ideal! Quanto a isso ninguém discute.
E vamos até fazer justiça. Aqui, no Congresso,
os Parlamentares, a classe política está olhando isso
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com muito cuidado. É um problema do Supremo, está
lá no Supremo, o Supremo vai decidir.
Então, vem a CUT e, em primeiro lugar, exige
um julgamento imparcial. A maior central do País, a
CUT, exige: “o julgamento em agosto não pode ser um
julgamento político”. Tem razão. Tem razão a CUT! O
julgamento não pode ser um julgamento político, mas
daí a CUT ameaçar sair ás ruas para defender os réus
do mensalão? Mas o que é isso?
Eu acharia um absurdo e seria o primeiro a lamentar e a protestar se, de repente, aparecesse gente que fosse para as ruas defender que os nomes do
mensalão têm que ser condenados. Absurdo!
Quando a CUT fala que o julgamento do Supremo tem que ser imparcial, tem que ser jurídico,
ela está certa. Quando ela vai para a rua defender os
réus do mensalão para serem absolvidos, é uma incongruência. Não tem lógica; não tem raciocínio; não
tem compreensão.
O novo Presidente da CUT, Vagner Freitas, diz
que pode levar ás ruas a força da maior central sindical do País para defender os réus do mensalão que
começarão a ser julgados pelo Supremo Federal em
agosto. E, depois, diz: “Não pode ser um julgamento
político”. Se isso ocorrer, iremos também para a rua.
Eu me lembro que, em 2005, quando o mensalão veio à tona, a CUT reuniu dez pessoas em Brasília
para uma manifestação em defesa do Governo Lula.
Um movimento organizado logo depois da queda do
Ministro José Dirceu. No ano passado, foi uma plenária da CUT em Guarulhos, na grande São Paulo, que
o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, lançou uma
campanha para mobilizar militantes em sua defesa,
dele, Delúbio. O Delúbio também foi dirigente da CUT
antes de cuidar das finanças do PT. Foi expulso do
partido no auge do escândalo; agora, foi reintegrado.
Começa mal a nova direção da CUT. Vai às ruas
também a CUT exigir aumentos de salário. E a Dilma,
aqui, mostra-se numa posição que merece respeito,
inflexível até com os grevistas, mandando cortar ponto.
E Dilma aceita enfrentar a pressão da CUT.
Todos nós sabemos a situação difícil que ocorre
no mundo e todos nós sabemos, hoje, que a questão
interna do Brasil não é uma questão apenas interna
do Brasil; é uma situação em que a crise mundial influencia a economia do Brasil. E nós temos que lutar
nesse desafio. E a CUT, que foi governista durante os
oito anos do Lula, inflexível a favor do Governo, em
qualquer circunstância, não pode agora querer criar
esse tipo de situação e esse tipo de crise para o nosso Governo.
Muito delicado esse julgamento do Supremo
Tribunal. As revistas, os jornais, a imprensa fazem a

JULHO 2012

Julho de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

análise com relação a determinados Ministros, invocando até que um deles deveria pedir para se afastar
do julgamento por questões de foro íntimo. Eu não
sei; eu confio muito nesse julgamento. Eu confio porque acho que, a partir dele, quando terminarem com
a impunidade, será o início de um país no qual vamos
começar uma nova caminhada.
É impressionante como fizemos um movimento
que derrotou a ditadura, terminou com a violência, com
a tortura, com tudo o que se pode imaginar. Mas parece
até – e não gosto de dizer isso – que algumas vezes
a imprensa comenta: “mas na época da ditadura era
mais sério, não tinha tanta corrupção”. Tinha, só não
era publicado. Mas, às vezes, parece que agora tem
mais. Sinceramente ao que me parece, assim olhando,
que agora tem mais. Exatamente porque a impunidade
hoje é absoluta, é total!
Por isso, esse julgamento é importante. Por isso,
quarta-feira nós vamos vier uma hora muito importante
nesta Casa, triste, dolorosa, mas importante.
Creio que estamos a viver um momento novo na
sociedade brasileira...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
(...) Eu creio.
Há uma certa interrogação em relação a Dilma e
Lula. Até que ponto eles estão juntos e até que ponto
um olha para o outro. Eu não acho felizes as análises
que estão sendo feitas de que o Lula já estaria pensando em ser candidato à Presidência e que a Srª Dilma
estaria vendo isso como uma interrogação.
Acho que o natural é a reeleição da Dilma, a candidatura dela. Mas acho que são duas as questões:
Deus me perdoe, em primeiro lugar a saúde dos dois.
Qual dos dois estará inteirinho, com a saúde integral?
Em segundo lugar, qual dos dois será a melhor oportunidade?
Na minha opinião, acho que temos que dar força
para a Presidente Dilma. Eu acho correta a posição do
Congresso, qual seja, a de que há um entendimento,
de certa forma, no sentido de torcer para que a Dilma
dê certo. É por isso que a CUT se dará muito mal. A
CUT se dará muito mal se for paras as ruas para fazer uma movimentação, para uma agitação em torno
do tema salários. Importante, necessário, não estou
dizendo que não é importante, mas estamos vivendo
sessenta dias da crise mundial e nacional, e o cuidado é necessário.
Quando o Sr. Mantega anuncia os números e a
situação que estamos vivendo, vemos que ela é muito
séria. Quando se analisa a situação da nossa indústria,
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com a diminuição e o fechamento de setores tradicionais da nossa indústria...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – (...)
e já encerro, Sr. Presidente.
Nós temos a obrigação de encarar essa situação.
Dias importantes viveremos aqui: na quarta-feira,
o Senado decidirá por conta dele. Logo adiante, o Supremo dará a sua palavra sobre esse importantíssimo
caso. E eu creio que nós teremos condições, Sr. Presidente, de darmos um avanço.
Eu acredito. Por isso, meu amigo Presidente da
CUT, o senhor não começou muito bem. Está assumindo com declarações muito infelizes. Mas não significa
que V. Exª não possa dar uma continuidade positiva
ao início da sua administração. Faça isso!
A CUT tem causas extraordinárias para lutar a
favor do trabalhador brasileiro. Faça isso, mas readquira a respeitabilidade e a credibilidade que a CUT
sempre teve – que hoje não tem, mas que pode fazer
por melhorar, e não por piorar, como está acontecendo neste momento.
Agradeço pela tolerância em relação ao tempo,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Pedro Simon.
Por permuta com o Senador Anibal Diniz, concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
A SRª. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão a oradora) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Waldemir Moka, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV
Senado, em primeiro lugar, quero me solidarizar com
o pronunciamento do Senador Aloysio Nunes Ferreira,
em relação ao falecimento do Senador Ronaldo Cunha
Lima, e externar em nome do filho, nosso colega paraibano Cássio Cunha Lima, as condolências à família
desse Senador que honrou tanto esta Casa.
Eu gostaria de transmitir aqui, Senador Moka, a
informação dada, às 13h56m, pela Agência Senado:
Supremo Tribunal Federal nega pedido do Senador Ricardo Ferraço para voto aberto em
processo de perda de mandato.
O Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, negou liminarmente pedido
do Senador Ricardo Ferraço, do PMDB, do
Espírito Santo, para que a Mesa do Senado
Federal adotasse providências para tornar
abertos votos no processo de perda de mandatos parlamentar.
O Senador pediu que fosse determinado à
Mesa do Senado procedimento formal e ele-
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trônico mediante o qual o Senador pudesse ter
o seu voto individualizado e divulgado publicamente na votação do projeto de resolução
22, de 2012 que determina a cassação do
Senador Demóstenes Torres, sem partido, do
Estado de Goiás.
A matéria está na pauta da próxima quarta-feira, dia 11, do Plenário, e em sessão extraordinária a partir das 10 h. Em seu voto, o
Ministro do Supremo Tribunal Federal informou que não poderia desconhecer o caráter
impositivo da clausula de sigilo imposto pelo
§ 2º, do art. 55, da Constituição em casos de
cassação de mandato.
É claro, Sr. Senador Waldemir Moka, Srs. Senadores, que, mesmo que a Emenda Constitucional
aprovada por este Plenário tivesse sido submetida em
segundo turno nesta Casa e também na Câmara, no
caso envolvendo o Senador Demóstenes, não seria
possível fazer um voto aberto em função de já estar o
processo em andamento quando da modificação do
sistema de um dispositivo constitucional. Isso não impede que os Senadores possam, de maneira absolutamente franca e aberta, manifestarem a sua posição.
O Senador Demóstenes, presente nesta sessão,
sabe que se trata de um julgamento político ao contrário do que o Senador Pedro Simon, agora há pouco,
falou quando criticou a iniciativa da CUT em relação
ao julgamento do mensalão. Lá, não é um julgamento
político; no Supremo Tribunal Federal é um julgamento técnico, constitucional, com base na legislação em
vigor. Nesta Casa, é, sim, um julgamento político e já
foi submetido ao Conselho de Ética do Senado e a
Comissão de Constituição e Justiça. Nos dois casos,
a aprovação do relatório do Senador Humberto Costa
foi por unanimidade: 15 votos – abertos, da mesma
forma, nos dois casos, na Comissão de Constituição
e Justiça e no Conselho de Ética.
Assim, sabem todos que este é um julgamento de
caráter político. Não está em causa a figura e o personagem, mas os atos praticados na questão do decoro
parlamentar. E é exatamente nessa medida que nós
todos, os Senadores, iremos executar a nossa responsabilidade neste momento crucial de dúvidas que nós
temos aqui em relação a esta matéria não apenas em
relação aos procedimentos, mas à forma como vamos
exercer o nosso direito de votar com consciência, com
responsabilidade e, sobretudo, pensando na defesa
desta instituição que tem que preservar o seu conceito
perante a sociedade brasileira.
Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, o tema
que abordo hoje está também em projeções muito preocupantes para a economia brasileira. Nós estamos vi-
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vendo um processo de desaquecimento da economia,
e a previsão de hoje é de que o Produto Interno Bruto
crescerá apenas 2%. É muito pouco para um país como
o Brasil, considerando que terá a responsabilidade de
dois eventos de envergadura internacional, no caso a
Copa das Confederações no ano que vem e a Copa
do Mundo, em 2104. Isso é apenas o sinal das nossas
necessidades.
Na leitura atenta dos nossos jornais nos últimos
dias, ficou claro que o tema mobilizou os principais
veículos da imprensa em relação ao crescimento do
PIB brasileiro.
No caso, o jornal O Globo publicou um artigo
dizendo que o Brasil deverá novamente perder o desempenho para O Brasil deverá, novamente, perder em
desempenho para a média da economia global e ocupar
a lanterna no ranking econômico da América do Sul.
Na mesma linha, também o jornal Correio Braziliense, sob o título “Marcha a Ré na Indústria”, resumiu
em poucas linhas a situação que passa o empresariado brasileiro.
Encaminho à Mesa do Plenário do Senado esse
editorial e peço que seja transcrito e faça parte dos
Anais desta Casa.
Os números são enfáticos.
A indústria brasileira registrou, segundo levantamento do IBGE, um recuo na produção de 4,3% neste
ano quando comparado com o mesmo período do ano
passado. É o nono recuo da produção industrial e o
pior desempenho desde setembro de 2009. O sinal
mais preocupante vem da redução dos rendimentos
dos trabalhadores da indústria e das horas trabalhadas
com queda de 0,4 a 1,4%, segundo pesquisa da CNI;
e o salário mínimo também deve sofrer consequências
e ter baixo crescimento, atingindo em cheio uma camada da sociedade brasileira, que teve ganhos reais
nos últimos anos.
Empilhar prejuízos em índices negativos tem lá
sua ligação com a crise internacional, claro. Grandes
economias mundiais estão crescendo menos ou até
estão em recessão.
Desde 2008, com a crise dos bancos, principalmente nos Estados Unidos e agora na Europa com
a crise envolvendo governos e iniciativa privada, o
mundo vem sofrendo com a instabilidade econômica.
E, em tempos de crise, as principais economias mundiais desaceleram, se retraem, se fecham, compram
e encomendam menos.
O Brasil parecia ser uma ilha de prosperidade,
até então. Comemoramos índices de crescimento recorde, basicamente embalado pelo consumo e setor
de serviços. Os freios para este avanço vieram, sim, da
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crise internacional , mas principalmente dos gargalos
da nossa economia.
Primeiro lutamos contra uma supervalorização do
real, o que provocou a entrada de muitos produtos importados. Mesmo agora, a importação de bens superou
a produção interna. A balança comercial, nos últimos
meses, acumulou queda de 1,7% nas exportações e
aumento de 3,7% nas importações. Esse é o grande
perigo e é o grande risco. Essa é a luz amarela. De
novo, a soja em grão e algumas commodities ajudaram
a evitar números piores. A indústria nacional sofreu com
a concorrência e passou a registrar queda nas vendas.
A crise atinge uma economia com outro grande
problema: um sistema tributário em cascata, com arrecadação excessiva. Ao todo, o brasileiro paga 61 impostos diferentes, dos quais 48 são federais e os demais
divididos entre a esfera estadual e a municipal. É um
emaranhado de impostos que torna nossos produtos
muito caros, perdendo competitividade.
Há meses uso esta tribuna para destacar o empenho do governo federal em apagar os incêndios das
crises setoriais. Medidas pontuais foram adotadas,
como corte de impostos para a linha branca e para
a indústria automobilística, numa tentativa de reduzir
os estoques e reanimar os mercados que garantem
milhares de empregos.
Vou pedir, Senador Valdemir Moka, a transcrição
deste pronunciamento na íntegra, porque é uma análise
um pouco mais ampla de tudo que está acontecendo
na indústria, que pretendo fazer em outra oportunidade,
considerando que, como hoje é sessão deliberativa,
tenho apenas dez minutos de pronunciamento.
Eu queria apenas voltar a tratar de um tema que
está dentro desta crise que atinge a economia e setorialmente o setor da suinocultura, Senador Blairo Maggi. O Ministro Mendes Ribeiro Filho, da Agricultura,
na manhã de sexta-feira, quando, sob a presidência
do Senador Waldemir Moka, aqui nesta Casa, se celebrou o ano Internacional do Cooperativismo, numa
sessão do Congresso Nacional, declarou a disposição
clara de adotar um elenco de medidas destinadas a
amenizar a crise que está fazendo com que milhares
de suinocultores brasileiros, e em todas as regiões,
não apenas no sul do País, estejam ameaçados de
não só suspender as atividades integralmente, mas de
perder suas propriedades rurais. Essa é uma situação
dramática, porque envolve milhares de pessoas com
os empregos diretos que a suinocultura gera não só
para abastecer o mercado interno, mas também o mercado externo de carne suína de excelente qualidade.
Assim é que ficamos aguardando, Senador Moka,
que o Ministro da Agricultura anuncie esta semana as
medidas prometidas para trazer fôlego e esperança e
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também resolver esse problema levado pelos Senadores de Santa Catarina, do Paraná e por mim à Ministra
Gleise Hoffmann, ao Ministro da Agricultura e também
ao Ministério da Fazenda. São medidas urgentes e necessárias sem as quais pode ser decretada a falência
de um setor que muito contribui não só para a balança
comercial, mas também para o equilíbrio do abastecimento interno de carne suína.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
SEGUE, NA INTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DA SRª SENADORA ANA AMÉLIA.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado
e ouvintes da Rádio Senado que, nesta sexta feira,
acompanham os trabalhos aqui no plenário do Senado em Brasília.
Depois de leitura atenta dos jornais dos últimos
dias, ficou claro que um assunto mobilizou diferentes
editoriais e artigos: o fraco desempenho da indústria
brasileira, suas razões e conseqüências diretas ao
crescimento do Produto Interno Bruto, que não deve
passar de dois por cento este ano, previsões consideradas otimistas.
No final de semana, o jornal O Globo publicou
artigo dizendo que o Brasil deverá, novamente, perder
em desempenho para a média da economia global, e
ocupar a lanterna no ranking econômico da América
do Sul.
Na mesma linha o editorial do Correio Braziliense,
publicado na semana passada e sob o título Marcha
a ré na Industria, resumiu, em poucas linhas, a situação que passa o empresariado brasileiro. Encaminho
à mesa do plenário do Senado este editorial e peço
que seja transcrito e faça parte dos anais dessa Casa.
Os números são enfáticos: a indústria brasileira
registrou, segundo levantamento do IBGE, um recuo
da produção de 4,3 por cento neste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. É o
nono recuo da produção industrial e o pior desempenho desde setembro de 2009.
O sinal mais preocupante vem da redução dos
rendimentos dos trabalhadores da indústria e das horas
trabalhadas, com queda entre 0,4 a 1,4 por cento, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria.
E o salário mínimo também deve sofrer conseqüências e ter baixo crescimento, atingindo em cheio
uma camada da sociedade brasileira que teve ganhos
reais nos últimos anos.
Empilhar prejuízos e índices negativos têm lá
sua ligação com a crise internacional, claro. Grandes
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economias mundiais estão crescendo menos ou até
em recessão.
Desde 2008, com a crise dos bancos, principalmente nos Estados Unidos, e agora a Europa com
a crise envolvendo governos e iniciativa privada , o
mundo vem sofrendo com a instabilidade econômica.
E em tempos de crise, as principais economias
mundiais desaceleram, se retraem, se fecham, compram e encomendam menos.
O Brasil parecia ser uma ilha de prosperidade,
até então. Comemoramos índices de crescimento recorde, basicamente embalado pelo consumo e setor
de serviços. Os freios para este avanço vieram, sim, da
crise internacional, mas principalmente dos gargalos
da nossa economia.
Primeiro lutamos contra uma super valorização
do real, o que provocou a entrada de muitos produtos
importados. Mesmo agora, a importação de bens superou a produção interna. A balança comercial, nos
últimos meses, acumulou queda de 1,7 por cento nas
exportações, e aumento de 3,7 por cento nas importações.Esse é o perigo. Essa é a luz amarela. De novo
,a soja em grão e algumas commodities ajudaram a
evitar números piores.
A indústria nacional sofreu com a concorrência
e passou a registrar queda nas vendas.
A crise atinge uma economia com outro grande
problema: um sistema tributário em cascata, com arrecadação excessiva. Ao todo , o brasileiro paga 61
impostos diferentes, dos quais 48 são federais e os
demais divididos entre a esfera estadual e a municipal.
Um emaranhado de impostos que torna nossos produtos caros, e que perdem competitividade.
Há meses uso esta tribuna para destacar o empenho do governo federal em apagar os incêndios das
crises setoriais.
Medidas pontuais foram adotadas, como corte
de impostos para a linha branca e para a indústria automobilística , numa tentativa de reduzir os estoques
e reanimar os mercados que garantem milhares de
empregos.
Na prática estamos assistindo uma reforma tributária feita em prestações, fatiada (meia sola) tal qual
o plano amigo de crédito que vende um carro em até
60 meses.
Na verdade, o governo prefere distribuir benefícios
a alguns setores e continua evitando a tarefa mais difícil
que é reconhecer os problemas estruturais de uma economia como a brasileira, que tem um sistema tributário
, confuso e centralizador, uma administração pública
carregada de problemas, entre eles o desperdício e
o ônus da corrupção, e uma infraestrutura deficiente.
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Durante meus 40 anos de dedicação ao jornalismo, boa parte deles registrei as discussões sobre
as reformas essenciais para o Brasil: como a reforma
tributaria e política.
Fui eleita senadora, e já se passou um ano e meio
do mandato, e eu agora, que pertenço ao Legislativo,
outro lado da vida pública, venho a esta tribuna lembrar
que as reformas ainda precisam ser feitas.
Os problemas estruturais permanecem, intactos.
Impostos foram reduzidos para alguns setores, o cambio deu um alento e os juros caíram substancialmente
a uma taxa nunca antes registrada: 8,5 por cento . E
as condições do mercado indicam que nova queda
está por vir.
Mas não é suficiente.
A indústria brasileira não adquiriu competitividade,
ainda sofre com o alto custo da energia e com a precária infraestrutura ,o que eleva o preço da produção.
A Presidente Dilma Rousseff prometeu, na semana passada, em solenidade do Palácio do Planalto, virar o jogo imposto pela retração da produção industriai, mas não se sabe se o governo prepara novo
pacote de medidas.
A intenção existe, não se sabe qual é o plano e
quando será adotado.
O que se sabe, e me parece unanimidade entre
analistas econômicos, é que o governo precisa tratar
dos problemas conjunturais, não de forma paliativa
como tem sido feito até hoje .
O ministro Guido Mantega, ao se reunir com 322
empresários na última semana, em encontro promovido
pelo grupo de líderes empresarias na Fiesp, apontou
a redução dos juros, às intervenções no câmbio e as
desonerações fiscais, vale lembrar, somente para alguns setores, como grandes avanços na direção dessas reformas de alto alcance.
Até agora, Srs. Senadores, entretanto, foram medidas que se mostraram ineficientes do ponto de vista
do longo alcance, do ponto vista de quem comanda
uma grande economia como a brasileira.
As ajudas pontuais podem melhorar alguns setores, aliviar os estoques de geladeiras, carros e móveis. Ajudam os empresários a ter uma noite de sono
mais tranqüila, mas não avançam como um todo no
conjunto da indústria brasileira, hoje a sexta no ranking
mundial, mas podendo perder esse status logo , logo.
O Produto Interno Bruto do Reino Unido deve voltar a
crescer mais do que o PIB brasileiro. Ao mesmo tempo,
países como Colômbia, Peru e Chile vão crescer entre
4 e cinco por cento, bem mais do que as previsões de
crescimento para o Brasil.
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E os setores que não foram contemplados por
ajudas pontuais continuam mostrando as mesmas
deficiências.
A indústria gráfica, que ficou de fora do Plano
Brasil Maior e muitas vezes esquecida nas análises
econômicas, mas responsável pela produção de 30
bilhões de reais em riquezas e geração de 221 mil
empregos diretos, sofre com as importações de livros
fabricados em países como a China.
No ano passado, as editoras foram às compras
no exterior, compraram 62 por cento a mais lá fora,
sob o argumento de que as gráficas brasileiras não
teriam condições de atender o prazo das encomendas
de livros didáticos . A conseqüência foi uma só: boa
parte das gráficas operaram com ociosidade, iniciaram
demissões e frearam investimentos. As importações
de livros não aparece em dados oficiais porque são
isentos de impostos, enquanto que os livros fabricados no Brasil pagam 9,25 por cento de PIS e Confins.
Mais uma vez, o Custo Brasil é o vilão e o responsável
pela queda da competitividade do produto brasileiro.
Para continuar a lista dos problemas que o custo
Brasil produz, cito outra reportagem do jornal Estado
de São Paulo sobre a situação do setor siderúrgico
brasileiro.
Com capacidade de instalação para a produção
de 48 milhões de toneladas de aço a siderurgia no
Brasil vive uma crise sem precedentes.
As exportações encolheram, o consumo caiu
no mercado interno e há ainda a competição do aço
importado. O alto custo de produção das siderúrgicas
tem nome e sobrenome. Carga tributária. Se tirarmos
a carga tributária do horizonte, o Brasil ,é o terceiro
país mais competitivo do mundo para produzir aço.
Coloque o imposto na lista de custos de produção e caímos para o último lugar, ou seja , o Brasil cai
para a última posição no ranking global de competitividade do aço.
Tributação tem o mesmo efeito negativo do custo
da energia. Altíssimo, quando comparado com outros
países.
Segundo o IABR ,Instituto Aço Brasil, o custo de
energia subiu de 27 reais megawatts/hora para 120
reais mega watts hora.
É um problema complicado, pois envolve redução de tributos federais, e também do ICMS, recolhido
pelos estados.
O presidente do Grupo Gerdau, André Gerdau
Johannpeter reconhece que a lista de investimentos
do governo para melhorar a logística e a infraestrutura do país é longa e importante, mas a evolução dos
projetos não acompanha a urgência e as obras não
evoluem na velocidade necessária.
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O Tribunal de Contas da União já recomendou
,em um relatório, que o governo federal dê prioridade
as obras do Programa de Aceleração do Crescimento,
o PAC e do Plano Brasil Sem Miséria.
Incrível, mas segundo o TCU, apenas 20 por cento das obras previstas foram executadas.
Isso quer dizer. O governo tem sido rápido em
anunciar os programas, mas lento em tirá-los do papel.
O mau desempenho do ministério dos transportes é
que puxa para baixo o índice de crescimento de investimentos do governo.
Logo um ministério tão importante, como o de
transporte, deixou de aplicar 2,5 bilhões de reais.
O jornal O Estado de S. Paulo aponta que a pasta
dos transportes ainda não se recuperou dos problemas
causados pelas denuncias de corrupção, que resultou
numa faxina geral, ou seja, demissão da cúpula do
ministério, acusada de irregularidades em contratos.
É preciso citar, por exemplo, os projetos ferroviários, como do trem bala entre Rio e São Paulo e a
extensão da ferrovia norte sul, levando os trilhos até
a cidade de Rio Grande, nosso maior porto marítimo
no Rio Grande do Sul.
O jornal Zero hora, edição de hoje, informa que
o governo federal está cobrando da concessionária
América latina Logística, a ALL, a recuperação de 790
quilômetros de estradas de ferro no Rio Grande do
Sul, que está sem manutenção nos últimos 15 anos.
Em todo o país, cerca de cinco mil quilômetros de
trilhos para a carga precisam de recuperação.
Nossos portos ainda tem serviços caros e ineficientes. Aeroportos não conseguem nem atender a
demandas internas de aumento de passageiros, sem
mostrar ineficiência de serviço, falta de equipamentos adequados, inclusive para garantir segurança dos
passageiros. Concessões já foram feitas a empresas
privadas, mas não assistimos, até agora, nenhuma
melhora nos serviços.
Não é possível pensar, e admitir que o Brasil,
que cresceu nos últimos anos a taxas impressionantes, como os 7,5 por cento de crescimento do PIB em
2010, vai novamente perder o bonde do crescimento,
por falta de competitividade.
Não me parece que falta a equipe econômica
e a presidente Dilma, desconhecimento do assunto.
Mas por que temos que continuar esperando por
mudanças estruturais??? É uma unanimidade entre o
setor empresarial, analistas econômicos, jornalistas e
políticos que não podemos continuar a política de apagar incêndios. Mesmo que a crise mundial seja usada
como válvula de escape, como escada de incêndio na
hora do desespero, precisamos preparar o país para
sair dessa crise.
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riedade da infraestrutura contribuem para o custo da
produção. A falta de inovação também responde por
parcela do quadro pessimista.
O câmbio, apontado como um dos vilões do baixo desempenho industrial, entrou nos trilhos. Mas não
foi suficiente para empurrar locomotiva tão pesada,
tão emperrada e cheia de obstáculos no caminho. As
pressões do cenário externo adverso apenas acentuam
velhas fragilidades da economia nacional. Os trilhos
das reformas estruturais são longos, mas precisam
ser percorridos já. Sem fazê-lo, corre-se risco de não
encontrar luz no fim do túnel.

Dados divulgados na quarta-feira pelo IBGE confirmam temores do governo e dos empresários: a indústria brasileira não é uma ilha na crise que abala a
economia, sobretudo dos países desenvolvidos. Ao
contrário. Faz parte do arquipélago global. O setor amargou o nono recuo seguido 4,3% na produção de 2012
em relação ao mesmo período do ano passado. Foi o
pior desempenho desde setembro de 2009, quando o
tombo bateu em 7,6%.
O declínio se mantém apesar dos R$ 102 bilhões
embalados nos sete pacotes de estímulo lançados por
Dilma Rousseff desde o início do mandato – quatro
vieram à luz em 2012. Não é pouca coisa. O montante
das benesses, superior ao orçamento da Saúde para
este ano (R$ 72,1 bilhões), equivale à arrecadação
mensal da União.
Causas externas e internas explicam a preocupante decadência. A crise mundial, que atinge os
principais mercados consumidores de manufaturados,
reduziu o intercâmbio comercial. Os Estados Unidos
não parecem prestes a chegar ao fim do túnel. O Fundo
Monetário Internacional (FMI) cortou a projeção para
o crescimento da economia norte-americana este ano
de 2,1% para 2%. Em 2013, talvez fique aquém de 1%.
O deficit fiscal e a dívida pública não descortinam horizonte menos carregado.
A consequência da realidade sombria da locomotiva do mundo não se restringe ao território estadunidense. Agrava as agruras das nações europeias, já
claudicantes com as dificuldades que o tempo multiplica. E atinge a Ásia e a América Latina. Nesse contexto
pessimista se encontra a indústria brasileira, que, vale
repetir, faz parte do sistema global.
Mas o inferno não são só os outros. Somos, sobretudo, nós. As medidas do governo não obedeceram
a plano estratégico capaz de tornar o setor mais competitivo. Evitam o pior, sem modernizar, sem investir
em melhorias futuras. Pontuais, destinam-se a segmentos com forte poder de pressão. É o caso da indústria
automobilística e da linha branca. A carga tributária,
os juros altos, o elevado preço da energia e a preca-

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senadora Ana Amélia, V. Exª será
atendida na forma regimental quanto ao pedido de
transcrição.
Agradecendo à Senadora Ana Amélia, concedo
a palavra ao Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Presidente, o Senador Vital havia solicitado ocupar o meu
lugar e eu fico para o final.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª está trocando com o Senador
Vital do Rêgo?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Exatamente, com o Senador Vital do Rêgo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, o Senado Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Moka, Srªs e Srs. Senadores, eu iria falar em nome da Liderança do Bloco, mas
permutei – e agradeço de pronto ao Senador Anibal
Diniz – as nossas posições no elenco de oradores na
tarde de hoje até para poder externar com mais tempo o sentimento que vem à tribuna neste momento.
Já o fez o Senador bandeirante Aloysio Nunes,
expressando a relação, a amizade longínqua, as experiências comuns, a convivência parlamentar que teve
com o Senador Ronaldo Cunha Lima. Aloysio falou pelo
PSDB também, como líder que o é, representando o
seu partido nesta tarde. Certamente, outros falarão
pelo PSDB, saudando, homenageando Ronaldo, estando mais próximos a Cássio, nosso Senador, nosso
colega, neste momento de profunda dor e saudade.
Nós, filhos, e eu posso dizer, bem próximos de uma dor
que não se apaga em nenhum instante, essa dor que
vivi há dois anos e que todo dia aumenta e não sara.
Mas eu quero, em nome da Paraíba, ocupar esta
tribuna para falar desses mesmos sentimentos, e interpretar, Srªs e Srs. Senadores, a emoção de irmãos
paraibanos, que, no sábado, despediram-se do poeta
– é assim que o chamávamos – Ronaldo Cunha Lima.

Se tornamos nossa indústria de manufaturados
mais ágil poderemos sair da crise mais fortes. Ou estamos vendo um país diferente daquele que o Palácio
do Planalto e a esplanada os Ministérios vê???
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª
SENADORA.ANA AMÉLIA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Marcha a ré na indústria
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Ex-Vereador, ex-Deputado Estadual, ex-Deputado
Federal, ex-Prefeito de Campina Grande, ex-Governador da Paraíba e ex-Senador da República.
Milhares, milhares de homens e mulheres de
todas as idades foram às ruas de Campina Grande
para fazer as últimas exéquias àquele que, sem dúvida alguma, construiu belíssimas páginas na história
da política contemporânea do meu Estado.
Ronaldo, o poeta, o advogado, o político, lutou
bravamente contra complicações pulmonares e nos
deixou, no último sábado, em seu apartamento, ao
lado de Dona Glória, de Cássio e de seus outros filhos.
A imprensa nacional, daí em diante, Senador
Simon, registrou a sua importância, a imensa importância para o nosso Estado, narrando a sua trajetória
de líder inconteste.
Hoje, na condição de seu colega parlamentar,
de seu amigo, mas também de histórico adversário
que fui, venho falar sobre ele do alto da minha insuspeição, porque jamais vi um homem com tamanha
capacidade criativa.
Na rapidez com que ele falava, construía, ora com
versos, ora com a dialética política, ora com o vernáculo mais rebuscado ou simplesmente com palavras
bem próprias do povo, aquilo que seus liderados iriam
ouvir, encantar-se e acompanhá-lo nas contendas políticas de Campina Grande e na Paraíba.
Assim era Ronaldo.
De vendedor de jornal e garçom, o filho de Dona
Nenzinha chegou a Governar a Paraíba e ser seu representante no Senado da República. Sua carreira foi,
sem dúvida alguma, marcada por vitórias e grande
embates, mas também conheceu o lado escuro da ditadura militar, essa que reduziu, por força o AI-5, toda
uma geração de jovens homens públicos brasileiros.
Não posso falar de Ronaldo sem lembrar o mais
histórico adversário e, com certeza, ao final da vida,
o mais próximo ou um dos mais próximos amigos, o
meu pai, Vital do Rêgo. Dos embates pela Prefeitura de
Campina, 1968 e 1982, ou nos tribunais do júri, o que
fascinava entre eles era a cultura. Ambos e outros tantos foram vítimas do AI-5, cassados na mesma época,
quase ao mesmo tempo, quase na mesma lista. Para
eles e para homens daquela geração – neste momento,
reverencio figuras que marcaram essa geração, como
Raimundo Asfora, Sílvio Porto, Osmar de Aquino –, fazer política era uma festa cívica permanente.
Há dois anos, eu perdi meu pai. Sábado, a Paraíba deixou de ter Ronaldo na sua convivência diária.
Certamente, a sua passagem e a grandiosidade
da sua obra, no campo político ou no campo literário,
serão imortalizadas por todos aqueles que admiraram
o grande poeta e homem público.
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À Dona Glória Cunha Lima, marcante esposa
– 53 anos como companheira inseparável – e mãe,
o meu fraterno abraço. Pude trocar com ela algumas
experiências dolorosas, na última quinta-feira. Desci no
Aeroporto Castro Pinto e visitei o poeta Ronaldo, em
seu apartamento. Troquei algumas palavras e logo o
deixei. Fui conversar com a Dona Glória e vi sua imensa força espiritual e a fé inabalável que ela carregava.
Meus fraternos sentimentos.
Ao colega Senador Cássio Cunha Lima, que carrega, desde jovem, a marca da extensão política de
Ronaldo na vida pública e que honra essa bela história, o meu abraço.
À Savigny Cunha Lima, a Ronaldo Cunha Lima
Filho e à Glauce Cunha Lima, os meus mais sinceros
pêsames.
Que esta palavra de hoje seja o retrato em preto
e branco do que eu vi, li e senti da comoção da Paraíba com o falecimento do poeta Ronaldo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Vital do Rêgo
e concedo a palavra ao Senador Demóstenes Torres.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (S/Partido –
GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) –
E a quem me indaga:
– Que forma vaga
de amar alguém?
Eu nada escondo
e então respondo
como convém:
– É meu coração,
na solidão,
sem ter ninguém.
Ronaldo Cunha Lima.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
hoje vim discutir o mérito das infâmias espalhadas
contra mim e explicar que nenhuma delas caracteriza quebra de decoro. Mas antes é preciso relembrar
que estamos na antevéspera do momento em que o
Senado não pode se curvar ao sensacionalismo. Depois de amanhã, esta Casa vai votar um projeto de
resolução que determina a perda do meu mandato.
Se ele for aprovado, será a maior injustiça da história
do Parlamento brasileiro.
Será injusto porque é inconstitucional, já que,
desde o início, se desrespeitou o princípio do juiz natural e, agora, se está violando o princípio da ampla
defesa. O guardião, o sistema de grampos da polícia,
não pode ser superior ao guardião da Constituição,
que é o Supremo Tribunal Federal.
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Será injusto porque não há provas. Os indícios
apresentados foram colhidos ilegalmente, depois vazados de forma criminosa.
Será injusto porque houve uma campanha, inédita
na monstruosidade do tamanho e da crueldade, divulgando trechos editados dos áudios. Um perito mostrou
que há montagens para aproveitar apenas as frases
que levariam a minha incriminação. Faltam ser periciados os áudios originais das 250 mil horas de escuta.
Será injusto por advir unicamente de pressão,
como se a história não estivesse recheada de vítimas
cuja inocência é descoberta depois de estar com a moral destroçada. Quantas pessoas, de todas as classes
sociais, já tiveram sua honra enxovalhada, e, quando
absolvidas, ninguém se digna a lhes pedir perdão?
Quantos políticos têm o seu nome indevidamente
usado em acusações lhes atribuindo as mais absurdas
condutas? Depois, nada se prova; ele é absolvido e
ninguém repara o erro, ninguém vai a sua casa falar
com a família que eram injúrias, calúnias e difamações todas aquelas mentiras ditas do seu marido, da
sua esposa, do seu pai, do seu filho. Acusa na capa e
publica errata em rodapé. Denuncia em página inteira
e ouve o outro lado em três linhas. Destrói as pessoas, sapateia sobre a honradez alheia, inverte o ônus
da prova e força para transformar seus equívocos em
triunfo sobre os escolhidos para cair.
Portanto, é fundamental manter o alerta sobre o
precedente perigosíssimo de se cassar um mandato
com base em ilegalidades não do representado, mas
do mecanismo que gerou a representação.
A origem dos relatórios no Conselho de Ética e
na Comissão de Constituição e Justiça cassando o
meu mandato está em uma representação cujo teor
são notícias de jornal, não especifica onde ou em que
eu quebrei o decoro. O Supremo Tribunal Federal e o
Congresso Nacional vedam iniciais ineptas. Assim, a
representação deveria ter sido arquivada imediatamente. Sua fragilidade é tão flagrante que proporcionou
situações bizarras, como a luta da defesa para descobrir pelo que eu mesmo estava sendo representado
e um esforço hercúleo do relatório do Conselho, que,
na ausência de provas e fatos, teve de partir para o
exercício da imaginação.
É difícil rebater em 20 minutos as 250 mil horas
de gravações ilegais que foram editadas para me prejudicar, mas vai dar tempo, porque a verdade é óbvia
e está do meu lado. E a verdade é que não quebrei
o decoro parlamentar, não cometi ilegalidades, não
menti em discurso no Plenário do Senado, não percebi
vantagem indevida, não pratiquei irregularidades, não
me envolvi em qualquer crime ou contravenção, não

JULHO 2012

Julho de 2012

conhecia as atividades de Carlnhos Cachoeira investigadas pela Operação Monte Carlo.
Enfim, reafirmo a minha inocência e asseguro
que estou sendo sacrificado por uma grande injustiça.
Insisto em que não há provas contra mim, e estas carnavalizadas pela imprensa são ilegais e foram
montadas.
Insisto em que a representação ao Conselho de
Ética está completamente desprovida dos elementos
mínimos que ensejariam uma investigação e seria arquivada de plano, não fosse a pressão do noticiário.
Insisto em que o relatório na Constituição de
Constituição e Justiça legitimou a inconstitucionalidade, a ilegalidade e antijuridicidade.
Já expliquei tudo isso em detalhes diversas vezes,
aqui na Tribuna, em depoimento durante cinco horas
no Conselho de Ética e em diversos documentos.
Não existe explicação para se atropelar a Constituição da República, desfazer do Supremo Tribunal
Federal e ignorar que o processo é administrativo-parlamentar e, portanto, tem regras. A única base
da cassação é dar satisfação para a imprensa que,
alegando-se intérprete da opinião pública, propala a
necessidade de me exterminar. O Senado não vai cair
na armadilha de me fazer de bode expiatório de uma
crise fabricada, como foram tantas outras com tantas
vítimas. E é uma crise artificial mesmo. Já rebati ponto por ponto, contestei especificadamente, apresentei
análise de perito, expus em minúcias os meandros do
inquérito. Mas, ainda que nele as provas não fossem
ilegais nem montadas, e que a Representação não se
revelasse inepta, restaria uma barreira intransponível
para explicar a cassação: nenhuma das acusações
configura quebra de decoro parlamentar.
O relatório do Conselho de Ética acusa, abre
aspas: “O Senador Demostenes Torres teve um comportamento incompatível com o decoro parlamentar:
percebeu vantagens indevidas; praticou irregularidades
graves no desempenho do mandato, incidindo no disposto no artigo 55, inciso II e parágrafo 1o da Constituição Federal, combinado com o artigo 5o, incisos II e
III, e artigo 11, inciso II, da Resolução n° 20 de 1993”.
De sobremesa, o relatório me chama de boquirroto, gabola e mentiroso. Respeito a opinião contida
no relatório, mas divirjo. Converso muito ao telefone,
converso até demais, mas boquirroto é o que não
guarda segredos e não fui eu quem violou o sigilo do
inquérito resguardado judicialmente; gabola é o vaidoso e eu só me gabo de gostar de discos. Mentiroso eu
não sou. Invoco, de novo, o testemunho das Srªs e dos
Srs. Senadores que aqui estiveram de 2003 para cá.
Perguntem com quantos deles eu desonrei compromissos. Fui líder de partido e de bloco. Fui presidente
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da principal comissão da Casa, relator de CPIs e de
mais de mil projetos.
Participei de centenas de negociações políticas.
Perguntem quantas vezes eu descumpri a minha palavra. Nenhuma vez, em nenhuma oportunidade, seja
em votações, em acordos de líderes, em pautas, em
eleições. Por isso não me chamem de mentiroso até
porque não o sou. E porque consta no relatório que
falei a verdade, porque existe o precedente de mentir na tribuna é suficiente para cassar o mandato; ser
boquirroto é feio, mas não dá cassação; ser gabola é
ridículo, mas não custa o mandato; ser mentiroso é
péssimo e, mesmo ilegalmente, pode custar cassação.
O Relator divulgou que eu menti no discurso de
06 de março e que só isso já me valeria a perda do
mandato. O detalhe é que não menti em nenhum trecho do pronunciamento e muito menos nos dois itens
mencionados. Eu não me disse – abro aspas - “militante contra a legalização do jogo” – fecha aspas -, como
está no relatório, apesar de eu ser contra. Disse que
votei. E aqui repito fielmente o que está no pronunciamento: “Contra todas as iniciativas de legalizá-lo”. E é
verdade. O relatório me desenha como articulador do
jogo no Senado. Repito a pergunta já feita aqui outras
vezes: Qual Senador eu procurei para ajudar a liberar
o jogo? Que lobista é esse que não pediu voto aos
próprios colegas? Não procurei ninguém.
Outra falha do relatório é quanto à amizade. Eu
não omiti que era amigo de Carlos Cachoeira. Disse
que – abro aspas - “Apesar do relacionamento de
amizade, nunca tive negócios com ele.” E é verdade.
O Relator disse que coloquei o meu mandato à disposição de Cachoeira, como se fosse um instrumento
dele. Relacionamento pessoal, segundo o Relator, foi
– abro aspas - “um dos pontos que depois ficou comprovado que não era” – fecho aspas -, pois seria – abro
novamente aspas para o Relator - “uma relação de
interesses, uma relação de negócios” – fecho aspas.
Para provar que era uma relação de negócios, o
Relator apontou que eu – abro aspas –“recebia presentes, brindes de Cachoeira” – fecho aspas. Já admiti
que era amigo de Carlos Cachoeira, que recebi dele
presentes e telefonemas, mas desconhecia as atividades investigadas na Operação Monte Carlo. É, no
mínimo, exagero caracterizar a amizade como relação
de negócios porque foi dado presente. Quem ganhou
os presentes nada deu em troca por ter ganho, quem
deu os presentes nada ganhou em troca por ter dado.
Para ser mais preciso, a geladeira e o fogão foram da
mulher de Cachoeira para minha mulher. Havia uma
justificativa, o nosso casamento. E isso não trouxe
vantagem indevida, até porque quem presenteou não

Terça-feira 10

439

33229

foi ressarcido com nada, muito menos com favores no
meu mandato.
Os dois relatórios, do Conselho de Ética e da
Comissão de Constituição e Justiça, se esfalfam para
conceituar quebra de decoro. A dificuldade é porque
tentam encaixar os conceitos nas condutas atribuídas.
E a busca é vã. Desejam garimpar nas acusações algo
que realmente prove que quebrei o decoro. E não encontram. E não encontram porque não existe. Se não
fosse a pressa da imprensa e a prensa impressa, seria
possível cumprir o rito exigido, esperar que o Supremo
Tribunal Federal decida se cometi algum delito. Mas a
imprensa quer rapidez no linchamento, ainda que para
isso se altere até o significado de quebra do decoro.
Uma definição de quebra do decoro é a violação
dos deveres de convivência na Casa Legislativa onde
atua o parlamentar. Nada tem a ver com suas atitudes
fora do Congresso Nacional. Se um parlamentar comete
crimes, pode perder o mandato, mas quem decide se
ele incorreu em delito é o Supremo Tribunal Federal. É
impossível travestir a quebra de decoro para estendê-la
além da tipificação contida na Carta Magna. A quebra
de decoro é uma irregularidade funcional definida no
parágrafo 1o, artigo 56, da Constituição Federal: percepção de vantagens indevidas e abuso de prerrogativas
asseguradas aos membros do Congresso Nacional.
Nada recebi indevidamente e, mesmo que tivesse recebido, percepção não é recebimento. Não se trata aqui
de discutir gramática, etimologia, filologia. Trata-se de
evitar uma injustiça. A expressão perceber vantagem
indevida se refere à verba vencimental do Parlamentar,
que, quando paga indevidamente, tem de ser devolvida.
Receber vantagem é algo totalmente diferente. Pode
ser concussão ou corrupção passiva, crimes previstos
no Código Penal, não é quebra de decoro.
De outro lado, como as prerrogativas do parlamentar são as elencadas no artigo 53 da Constituição
Federal, só quebra o decoro o congressista que usa
abusivamente: do direito de não testemunhar ou prestar
informações; de não ser preso; de não prestar o serviço
militar; de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal;
e de ter os processos contra si instaurados suspensos
durante o curso da legislatura. Qual desses preceitos
constitucionais eu agredi?
Eu reafirmo que falei inteiramente a verdade, e
o relatório diz que menti. A inviolabilidade de atos ou
palavras, opiniões e votos a que se refere a Constituição não é prerrogativa do parlamentar, é pressuposto
da democracia.
O que o parlamentar fala na tribuna é livre de
questionamento, de censura, de análise. Se alguém
entender que o que ele disse não é verdade, o entendimento não é do parlamentar que falou, mas da
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pessoa que interpretou. Em outras palavras, se o parlamentar mentir, é um problema dele com sua consciência e sua audiência, não com o decoro. Aliás, nada
do que o parlamentar diz da tribuna pode ser quebra
de decoro. Criou-se esse mito por causa do precedente utilizado para cassar um senador no ano 2000. A
diferença é que eu não menti. Ninguém deve mentir.
Senador não deve mentir. Mas se mentir, não se configura quebra de decoro.
A tribuna é inviolável, segundo a própria Constituição. E tentaram colocar isso porque não conseguiram
provar nada contra mim, do que fui acusado.
Na única vez, em 186 anos, que esta Casa cassou um Senador, estabeleceu-se, de maneira informal,
um precedente, o de faltar com a verdade no uso da
tribuna. Por esse viés, nem há discussão. Se alguém
checar o discurso de um orador e houver trecho em
desacordo com os dados, estará aberto o caminho
da cassação. O parlamentar diz a verdade, mas ela
tem muitos donos, muitos intérpretes. Para citar Protágoras, citado no relatório do Relator, a verdade de
um não é a verdade de outro porque ela tem múltiplos
lados, um deles é o da divulgação montada, editada
e exagerada. Se for divulgado que a frase falada na
tribuna contradiz a verdade, levante a cabeça que a
guilhotina vai ceifar-lhe o pescoço. É muita teoria para
a prática triturar.
A expectativa é, depois dessa injustiça tramada
contra mim, ampliar a confusão e a insegurança jurídica. Enquanto se decide conceituar verdade e quebra
de decoro, cada qual a seu modo, se eu for cassado,
serão 26 precedentes, de A a Z:
A, acabar vítima de grampos. Perde o mandato,
mesmo que os grampos sejam ilegais e depois a Justiça
invalide o conjunto probatório inteiro, desde a origem.
Z, zelar pela unidade da federação que o elegeu.
Perde o mandato, mesmo que para defender seu Estado tenha de ir a órgãos públicos estando na oposição,
trate de temas dos quais discorda e se humilhe para ser
recebido em Ministérios. O que antes era chamado de
virtude e atenção ao público, passa a ser precedente
de quebra de decoro que, sem gradação da pena, é
punível direto com perda de mandato.
Falei só o A e o Z, mas fica proibido também,
por exemplo, informar a alguém sobre uma proposição que tramita no Congresso Nacional – ainda que o
parlamentar que conversa ao telefone nada faça para
o projeto andar e que seja inclusive contra o teor da
matéria, Quem determinou essas regras? Ninguém.
Onde elas estão escritas? Em lugar nenhum. Não estão na Constituição nem no Regimento Interno, nem
no Código de Ética. Estão apenas na jurisprudência
do nada e na doutrina de coisa nenhuma.
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O relatório diz que menti ao informar que desconhecia as atividades ilegais de Carlinhos Cachoeira e
fundamenta essa ilação com uma série de outras ilações. Já contei aqui, na semana passada, a boa literatura produzida no relatório, principalmente quando
busca na CPI dos Bingos o suposto liame entre mim
e os negócios ilícitos de Cachoeira. Desmontei, com
números, a tese de que fui participante ativo daquela
Comissão. O relatório diz que fui “membro suplente”. O
relatório informa que tive “intensa participação, como
implacável inquisidor”. Nem se eu quisesse teria como
ser implacável, porque quase não fui à CPI. Fiquei como
suplente de 23 de junho a 30 de agosto, com as férias
no meio, com o recesso no meio, e retifico o que disse
em pronunciamento anterior sobre o número de dias:
a CPI durou 356 dias e fui suplente por 68 dias. Então,
é evidente exagero querer me ligar aos subterrâneos
dos jogos apenas por ter sido suplente durante dois
meses em uma comissão prolongada por um ano e da
qual pouco participei efetivamente.
A mirabolante narrativa de eu ter me relacionado
com um empresário internacional não dispõe de qualquer consonância com a realidade. Primeiro que não
há link entre as gravações, daí o fato de elas serem
completadas com a criatividade de quem redigiu. Segundo, admiti ter encontrado o dito empresário algumas
vezes, porque havia interesse dele em se estabelecer
em Santa Catarina, e me procurou através de um advogado honrado e ex-procurador geral da República,
Geraldo Brindeiro, e eu sou amigo do secretário que
cuidava da respectiva área naquele Estado. O que isso
tem a ver com quebra de decoro ainda será tema de
tese acadêmica.
No depoimento ao Conselho de Ética, respondi
acerca da presença de Carlos Cachoeira na economia goiana. Ele tinha a concessão dos jogos, que na
época eram lícitos, tanto em Goiás quanto em outros
Estados. Cachoeira ganhou a concessão da Loteria
do Estado de Goiás desde antes de eu ser secretário
de Segurança, eu saí da secretaria...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Demóstenes, eu já lhe concedi um tempo, vou lhe conceder mais dois minutos
para que V. Exª possa concluir.
Não sei se o tempo seria suficiente, mas a Presidência...
O SR. DEMÓSTENES TORRES (S/Partido – GO.
Fora do microfone.) – Vou pedir cinco minutos a V. Exª,
porque estou encerrando o meu...
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu vou conceder cinco minutos a V.
Exª, em função da sua defesa.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (S/Partido – GO)
– Então, dizia que saí da secretaria e ele continuou
explorando os jogos legalmente. Depois de o Supremo decidir pela ilegalidade dos jogos, o próprio Carlos
Cachoeira dizia para seus amigos e para todos com
quem convivia que se mantinha na economia formal.
Como os jogos permitidos eram apenas os da Caixa
Económica, ele contava que havia se retirado do ramo.
Só ao eclodir a Operação Monte Cario se tomou conhecimento das atividades agora denunciadas. Ressalte-se que não é habitual, em relações de amizade,
desmentir quem informa acerca de seus negócios ou
perguntar a origem do dinheiro que pagou um presente de casamento.
No relatório, é citado Tocqueville na esperança
de enquadrar o meu caso num hipotético, abre aspas,
“exercício da ditadura de maioria”, chamado de, entre
aspas, “legítimo”, e logo a seguir enfatizado com a repetição, “legítimo”. Tocqueville não serve para exemplificar o que venho sofrendo, mas a tirania descrita por
ele é exatamente a mesma. Vou transcrever um trecho
de Tocqueville constante do relatório. Abro aspas:
“Você permanecerá entre os homens, mas
perderá seus direitos à humanidade. Quando se aproximar de seus semelhantes, eles
fugirão de você como de um ser impuro, e os
que acreditarem em sua inocência, mesmo
estes o abandonarão, porque outros fugiram
dele por sua vez. Vá em paz, deixo-lhe a vida,
mas deixo-a pior, para você, do que a morte”.
Fiz das teorias de Tocqueville o balizador de
grande parte dos textos apresentados durante o meu
mandato e, portanto, em vez de lembrado para me
derrubar, o trecho de sua escrita vai servir de alerta
para a injustiça que estão cometendo comigo. Se a
intenção com esse parágrafo de Tocqueville era me
desanimar, ocorreu o oposto, serviu-me de alento. É a
narrativa do meu dia-a-dia desde que começou a insidiosa campanha contra minha honra. O relatório fala que
quem está fazendo isso comigo é a legítima ditadura
da maioria. Discordo, não é a ditadura da maioria. É a
ditadura da perseguição, que aproveitou um relatório
vazado criminosamente, divulgou em pílulas os autos
de um inquérito sigiloso e minou a resistência de quem
acreditava em mim.
Os que acreditavam em minha inocência e me
abandonaram o fizeram porque foi colocada sobre seu
peito uma enxurrada de notícias baseadas em áudios
montados e frutos de gravações ilegais.
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Os que acreditavam em minha inocência continuam acreditando porque eu continuo inocente. Eles
apenas não quiseram ser, também eles, as vítimas
da vez.
Os que fogem de mim não o fazem porque me
consideram um ser impuro; eles o fazem porque a mídia considera impuro quem de mim se aproxima. Eles
não fogem de mim, eles fogem das impuras garras da
ditadura da mídia.
O final do texto de Tocqueville, constante do relatório, também é preciso: “a desonra é pior do que a
morte”. Por isso é que eu preferi lutar para provar a
minha inocência e salvar o meu mandato. Por isso, eu
preferi a vida, porque eu tenho honra. Não é questão
de ditadura da maioria, conforme está no relatório, é
questão de honra e de vida.
A maioria do Senado vai reconhecer que não
quebrei o decoro parlamentar, que a representação é
inepta, que as provas são ilegais, que os áudios precisam de perícia para averiguar as montagens, que um
mandato de Senador é muito maior do que qualquer
campanha contra a honra.
A maioria do Senado vai entender que a cassação de um mandato é a medida extrema aplicada
a atitudes extremas. No início, eu era acusado de
cometer horrores, e o próprio relatório já derrubou a
maioria dos absurdos. Caíram as principais acusações, mas a pena continua a mesma. Pouco importa
do que eu seja acusado de ter feito. Ainda que eu
fosse culpado, não teria direito à gradação da pena.
Para a campanha de perseguição, só serve a cassação definitiva do mandato, com perda dos direitos
políticos por quase duas décadas. E isso a ditadura
da mídia não vai ter, porque a democracia da maioria
do Senado não vai permitir.
Muito obrigado, Presidente. Obrigado pela tolerância de V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, pela Liderança, Senador Blairo Maggi.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
encaminho à Mesa mais um requerimento, o Senador
Aloysio já o fez, de apresentação de voto de pesar pelo
falecimento de Ronaldo Cunha Lima.
Lembro-me de uma sábia frase pronunciada por
ele: “A fé é uma fonte que se alimenta do eterno. Nela,
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os homens se dessedentam e se revigoram, para as
travessias das solidões e dos desertos da vida”.
Em outra monumental passagem de Ronaldo
Cunha Lima, que chegou à Academia de Letras da
Paraíba como poeta, no chamado Habeas Pinho, ele
peticiona um habeas corpus, em forma de poesia. Em
determinado trecho, ele escreve:
“Mande soltá-lo pelo Amor da noite,
Que se sente vazia em suas horas,
Para que volte a sentir o terno açoite
De suas cordas leves e sonoras”.
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Eu peço a V. Exª, Sr. Presidente, que autorize
a inserção, nos Anais da Casa do inteiro teor desse
requerimento.
Concluo, repetindo frase do filho de Ronaldo, o
Cássio Cunha Lima, que, ontem, me dizia: “O poeta
não morre.”
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será atendido regimentalmente.
O requerimento já se encontra na mesa. Peço à Secretaria que tome providência para que seja enviado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência encaminhará o voto
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Com a palavra, o Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a tribuna na tarde
de hoje, pela Liderança do PR, para fazer um registro
de como as coisas vão acontecendo, da forma como
a população vai comprando aquilo que é escrito e da
forma que é escrito na imprensa nacional.
Neste final de semana, uma das grandes revistas
de circulação nacional fez uma matéria cujo título é:
“Temporada de Chantagem”. E cita que dois Senadores tiveram esse tipo de comportamento esta semana.
Um deles – e vou falar por mim – que a revista traz é
o meu nome. E fala de uma suposta “ação”, como a
revista diz, que quero deixar registrado aqui. Ela diz
o seguinte:
O traço mais perverso da chantagem no mundo
da política é a sua eficiência. Funcionou com a Deputada Rebecca e, na semana passada, funcionou
também com a Presidente Dilma Rousseff. Na terça-feira, o Senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso,
incendiou uma reunião no gabinete da Liderança do
PTB na Ala Tancredo Neves.
Bom, aí é que começam as coisas como elas são
escritas e como efetivamente elas acontecem.
Eu, numa reunião do nosso bloco, fiz algumas
cobranças ao Governo – como já fiz aqui nesta tribuna
e continuarei fazendo –, da ineficiência do Governo,
das coisas que demoram a ser decididas; reclamei
das medidas provisórias que vêm para esta Casa, da
forma como o Governo conduz a negociação das medidas provisórias não dando oportunidade para que os
Parlamentares, os Senadores, aqueles que discordam
das medidas provisórias possam colocar no texto algo
que nós entendemos como salutar para o comércio e
para a indústria brasileira.
Então, a minha reclamação não é nem uma reclamação, Senador Moka, fora do contexto político que
fiz na reunião do meu bloco e que faço aqui neste plenário, quando subo para reclamar do Governo. E acho
que essa é a nossa função, de alertar o Governo, de
dizer das coisas que não estão funcionando e por que
não estão funcionando.
Tenho total liberdade e total confiança de vir fazer isso aqui na tribuna ou fazer no meu bloco. Mas
daí passar para que isso seja uma chantagem é uma
coisa muito diferente, Senador Aloysio.
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O que culminou, o que o jornalista acha que foi
uma chantagem? O bloco decidiu que as reclamações
que eu estava fazendo lá dentro deveriam ser levadas à
Casa Civil do Governo, e as reclamações que fiz foram
de ordem política, nenhuma outra que não essa. Não
reclamei de emenda parlamentar, que não é do meu
feitio; não tem um telefonema meu; não tem um ofício
meu pedindo qualquer emenda parlamentar para este
Governo, desde que cheguei aqui, no início de 2011; não
tem uma indicação pessoal minha para nenhum cargo
– não tenho e não o farei; as que faço é dentro do que
a Bancada de Mato Grosso quer fazer, porque é assim
que nós decidimos, que os cargos de preenchimento de
confiança nacionais, do Estado do Mato Grosso, deverão ser preenchidos pela maioria das assinaturas dos
parlamentares e Senadores daquele Estado.
Portanto, não fiz reclamação nenhuma, nem de
ordem de emendas nem de ordem de indicação, porque não é do meu feitio. Não o fiz e não o farei daqui
para frente.
Agora, reclamar da forma como as coisas são
feitas, isso fiz, no bloco, e farei aqui.
O que culminou, Sr. Presidente, com o que o jornalista acha que é chantagem, foi que na quinta-feira,
pela manhã, a Presidente Dilma, depois da reunião
que tivemos, telefonou-me, pessoalmente, para ser
solidária comigo em relação aos 12 dias que passei
no hospital, pela diverticulite e pelo problema coronário que eu tive. E a Presidente ainda me disse: “Blairo,
se o nosso médico” – que é o mesmo Dr. Kalil, de São
Paulo – “tivesse dito que você estava hospitalizado, eu
teria subido ao terceiro andar para lhe dar um abraço.
Estou ligando agora para lhe dizer isso.”
Bom, confundir ou querer vender para o público
nacional, para o povo, que isso seria uma chantagem
é muito diferente.
Sr. Presidente, por isso, pelo que está escrito aqui,
por esse tipo de atitude é que a política, o Congresso brasileiro vem sendo desrespeitado. Todo dia vem
sendo colocado algo de suspeição sobre ele, como um
simples telefonema da Presidente a um Senador, que
é seu amigo, pessoal, para lhe desejar boa sorte, boa
saúde, porque passou 12 dias convalescendo.
Quero deixar aqui o meu registro, a minha indignação sobre essa matéria. Sei que isso tem reflexos,
porque as pessoas leem; leem e dizem: “Olha os chantagistas do Congresso!”. Não foi isso o que aconteceu
e quero deixar registrado.
Houve, sim, as reclamações. Fiz e continuarei
fazendo todos os dias que achar necessário fazer
para o bom andamento da política, para a defesa da
democracia e dos negócios do meu País.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Blairo Maggi, quero me solidarizar com V. Exª, por quem tenho o maior respeito,
e tenho certeza de que V. Exª seria incapaz desse ato
citado em relação à sua pessoa. Tenha a nossa solidariedade.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho à
tribuna prestar contas a visita que fiz ao Paraguai na
última semana e justificar as razões desse interesse
que tenho demonstrado pelos assuntos decorrentes
dessa mudança que ocorre no País vizinho como consequência do impeachment do seu Presidente democraticamente eleito.
Não é de hoje que estamos ligados à história
do Paraguai, pela circunstância de estarmos próximo
geograficamente e pelo fato de exercemos atividade
pública desde os primeiros anos da nossa juventude.
O Paraná é muito próximo do Paraguai, os paranaenses estão muito presentes na vida do país vizinho.
Muitos deles mudaram-se, ultrapassaram a fronteira e
passaram a alimentar os seus sonhos e as suas esperanças no Paraguai, são os chamados “brasiguaios”,
que hoje são mais de 500 mil vivendo naquele país.
É por esta razão que, desde os primeiros passos
na atividade pública, nos envolvemos solidariamente
com assuntos paraguaios. Foi assim quando ainda
integrante do MDB recebíamos no nosso Estado um
Líder oposicionista paraguaio, Domingo Laíno, que se
rebelava e organizava forças rebeldes contra a ditadura Stroessner. Quantas vezes o recebemos! Tantas
vezes fomos solidários.
Posteriormente, já no Governo do Paraná, participamos dos movimentos que eclodiram no país vizinho, tendo como consequência a deposição de Alfredo Stroessner. Creio que muitos se lembram que,
em determinado momento, tivemos que afirmar “Aqui,
no Paraná, ele não fica”, já que optou por residir em
Guaratuba, no litoral paranaense. Entendemos, àquela
hora, que seria um risco a proximidade com o Paraguai.
Não podia Stroessner, deposto, viver logo próximo do
seu país, em Guaratuba, e as ações, decorrentes dessa manifestação que fiz como Governador, trouxeram
Stroessner para Brasília, onde ficou exilado.
Portanto, não é de hoje que nós nos inserimos no
debate que se trava quando acontecimentos políticos
no Paraguai influenciam a vida de brasileiros. Por essa
razão, desde os primeiros momentos, posicionamo-nos relativamente ao impeachment de Fernando Lugo.
Estive com o novo Presidente da República, Federico Franco, estive com o presidente da Suprema
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Corte do Paraguai, buscando orientar-me sobre as
razões do impeachment e a sua validação pela Corte Suprema de Justiça daquele país e trouxe todo o
processo decorrente da ação de inconstitucionalidade
movida pelo ex-presidente Fernando Lugo. Estive no
Congresso, com o presidente do Congresso paraguaio
e Senadores, onde pudemos também ouvi-los sobre as
razões que levaram o parlamento paraguaio a propor
o impeachment do Presidente da República.
Na Suprema Corte, sobretudo, ouvimos as considerações jurídicas do seu presidente, justificando a
validade dos procedimentos adotados, corretos constitucionalmente e transparentes politicamente.
No rito estabelecido conforme preceitua o artigo
225 da constituição paraguaia, ofereceu-se a oportunidade de defesa ao acusado. Num dos tópicos lê-se:
“O acusado poderá comparecer pessoalmente para
defender-se e fazer a sua própria defesa com assistência profissional de seus advogados ou somente
por intermédio de seus advogados, defensores que
o representam.”
Na sessão extraordinária que a Câmara realizou,
se definiu que se observassem esses dispositivos,
entre eles, o oferecimento de oportunidade de defesa
ao acusado, que teve 18 horas para apresentar a sua
defesa, mas preferiu não comparecer pessoalmente e
enviar seus defensores, os seus advogados, que não
se utilizaram de todo o tempo oferecido para a defesa. O rito estabeleceu, no artigo 5º, que em seguida
se procederia à votação nominal correspondente. Ou
seja, o processo de impeachment no Paraguai se deu
pelo voto aberto, como desejamos nós aqui no Brasil,
razão da aprovação da Emenda Constitucional nº 86,
na última semana, por esta Casa.
Mas, Sr. Presidente, vou ao documento da Suprema Corte que traz as justificativas para a validação do processo de impeachment. Depois de fazer
considerações distinguindo o rito ordinário de um julgamento jurisdicional do julgamento político realizado
pelo parlamento, a Suprema Corte anuncia que a ação
de inconstitucionalidade movida pelo ex-Presidente
Fernando Lugo não apresentava elementos jurídicos
consistentes que pudessem oferecer à suprema corte
razões para invalidação do processo.
Portanto, preocupou-se a suprema corte, ao decidir, em estabelecer diferenciação entre o julgamento ordinário de caráter jurisdicional e o julgamento de
natureza política. Afirma e reafirma ter o Congresso
paraguaio respeitado todos os preceitos constitucionais
para deliberar sobre o impeachment do Presidente.
Anunciamos...
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR - MT) – Senador
Alvaro, o senhor me permite?
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB - PR) – Com
a permissão do Presidente, eu concedo, com prazer,
um aparte ao Senador Blairo Maggi.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR - MT) – Obrigado,
Senador.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB - MS) – Eu vou conceder mais três minutos para
que V. Exª possa apartear e ele, concluir.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco/PR - MT) – Obrigado,
Senador Moka. Na realidade, acho que o assunto é de
extrema importância para Mato Grosso do Sul, para
o Paraná, para todos aqueles chamados brasiguaios
que vivem no Paraguai. O Senador Alvaro esteve lá. Na
verdade, não seria bem um aparte, mas uma pergunta
que eu gostaria de fazer a V. Exª. Se o senhor esteve
com os nossos brasiguaios, os brasileiros que moram
lá? Como eles estão, neste momento, entendendo a
questão política? E o apoiamento que, obviamente, nós
damos aqui, através deste Senado Federal, é o que eles
esperam desta Casa lá, no Paraguai? Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB - PR) – Muito
obrigado, Senador Blairo Maggi. V. Exª me dá oportunidade de trazer aquilo que talvez seja o mais importante.
É claro que essa questão do respeito às instituições, da
obediência à Constituição do País, do respeito à sua
soberania tem importância e justifica a presença de um
Senador brasileiro no Paraguai, mas certamente justifica ainda mais a presença dos brasileiros que lá vivem.
Eles formulam um apelo à Presidente Dilma para
que reveja a posição adotada em relação ao Paraguai. Na opinião dos brasileiros, não houve rompimento do Estado de direito democrático. Ao contrário.
Restabeleceram-se a ordem, a paz e a tranquilidade
no País, especialmente nos campos onde vivem mais
os brasileiros, trabalhando e produzindo. Estão eles
agora com as suas esperanças ressuscitadas de que
poderão alimentar o sonho de continuar trabalhando,
produzindo e prosperando em paz e em segurança.
Não havia segurança.
Eu vi, Senador Blairo Maggi, bandeiras novas
do Paraguai hasteadas nas residências nas ruas pelas quais passei.
Parece-me que estava ali renascendo o orgulho
paraguaio, numa aprovação explícita da mudança promovida pelo Congresso do país, respeitando, repito, o
art. 225 da sua Constituição.
Há aqueles que aqui, Senador Moka, muito distantes, querem oferecer lições de direito constitucional
ao povo do Paraguai, mas não conhecem a Constituição do país nem mesmo sabem dos procedimentos
com transparência e legalidade adotados pelo Parlamento paraguaio.
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A diplomacia brasileira errou, errou absurdamente.
Terá que promover um recuo o mais rapidamente possível. Praticou-se violência no Mercosul. O Paraguai não
está afastado, não está excluído do Mercosul; há uma
represália temporária. Mas não há como ingressar a
Venezuela no bloco econômico sem que o Parlamento
paraguaio ofereça o seu consentimento, e não é esse
o desejo do Parlamento paraguaio.
Essa violência não pode se consumar. Essa arbitrariedade não pode se estabelecer. O Brasil não pode
dar esse exemplo. A Presidente Dilma tem que rever
essa posição da nossa diplomacia.
Concedo ao Senador Sérgio Souza o aparte
que solicita.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Meu
caro Senador Alvaro, é bom ouvir de V. Exª palavras
que mostram que o povo brasileiro e seus descendentes que vivem naquele país, o Paraguai, um dos mais
importantes países nas relações comerciais do Brasil
na América Latina, estão felizes, vivem bem, vivem
um momento de entusiasmo, principalmente no que
diz respeito à estabilidade econômica e ao resultado
que se deu nesse momento, uma vez que os governos do Mercosul não impuseram nenhum embargo
econômico ao Paraguai. Eu acho que essa era uma
das reivindicações de V. Exª. Eram minhas essas reivindicações. Nós atendemos aqui parlamentares paraguaios, representantes paraguaios, prefeitos brasileiros
no Paraguai, cidadãos brasileiros que são prefeitos
no Paraguai e que nos pediram encarecidamente que
não houvesse um embargo, porque isso poderia trazer
prejuízos não só ao povo paraguaio, mas também ao
povo brasileiro e seus descendentes que moram lá e
ao povo dos países vizinhos. Só por isso eu acho que
já avançamos muito. No que diz respeito às questões
de Estado, V. Exª conhece também a minha opinião
sobre o reconhecimento do governo paraguaio. Eu
também entendo que ele é legítimo, porque ele era o
Vice-Presidente e foi deposto por um impeachment, e
esse impeachment foi de forma legal, conforme disse
a Suprema Corte daquele país. No entanto, a celeridade do processo é o que se critica neste momento. Eu
gostaria de parabenizá-lo por sua ação nesse sentido.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Este
tema exigiria um tempo maior. Eu quero agradecer ao
Senador Sérgio Souza, do meu Estado, que tem se
dedicado também a essa causa, juntamente com a
Senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, nesta
Comissão que aqui se constituiu para estabelecer essa
relação com os brasiguaios.
Eu vou concluir, Sr. Presidente, mas não poderia
deixar de registrar também, já que fiz referência a alguns
dos episódios do passado, que, quando esteve preso
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Lino Oviedo, também estive no Paraguai, visitando-o
na prisão e protestando contra a sua prisão. Portanto,
a nossa presença naquele país não tem nenhum objetivo de natureza política. Não há nenhuma intenção
de interferir. Ao contrário, nós entendemos que cabe
ao Paraguai decidir o seu próprio destino. E só ao Paraguai e ao seu povo. Ao Brasil cabe respeitar a nossa
Constituição, que prevê autodeterminação dos povos
e soberania das nações. Nós não podemos afrontar a
soberania do Paraguai.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Alvaro Dias, não pude aparteá-lo porque ocupo a Presidência, mas quero dizer a V.
Exª que eu tenho o mesmo pensamento. Acompanhei
isso, até porque o meu Estado, o Mato Grosso do Sul,
faz fronteira com o Paraguai. O Paraguai vive um clima
de absoluta normalidade. E acho que foi indevida essa
posição brasileira. Quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamento e também dizer que concordo com essa
posição que V. Exª externa da tribuna.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Apenas para dizer, Sr. Presidente, que disse aos paraguaios,
ao Presidente inclusive, que não há da parte da base
de apoio ao Governo uma posição majoritária contrária
ao que ocorreu no Paraguai. Eu disse: se nós fizermos
uma pesquisa na base de apoio do Governo brasileiro, vamos verificar que a maioria respeita a soberania
paraguaia, não afronta as suas instituições e sabe que
houve um processo transparente, que tem o apoio dos
brasileiros que vivem no país vizinho.
Muito obrigado, Presidente.
O Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para falar, como orador inscrito, o Senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, público que nos visita na tarde de hoje aqui neste
plenário, caros ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores.
Srª Presidente, de fato, hoje tem início mais um
período eleitoral.
No ano de 2012, ano das eleições, das eleições
municipais, inicia-se de fato na data de hoje, segunda-feira, primeiro dia útil após o término do registro dos
candidatos, o período eleitoral, cujas eleições se darão
no próximo dia 7 de outubro deste ano. Subo à tribuna
desta Casa para fazer uma reflexão sobre a importân-
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cia das eleições, principalmente das eleições municipais, quando vamos escolher os candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereadores, momento em que o
cidadão deve refletir profundamente sobre a escolha
destes que irão diretamente representá-lo.
Eu fiz aqui algumas anotações sobre as quais
quero refletir e quero apresentá-las ao cidadão brasileiro, sobre este momento que representa, ou o poder do
voto representa, algo indescritível na vida do cidadão.
É o momento em que se vão escolher os vereadores,
o vice-prefeito e o prefeito por um mandato de quatro
anos e, se o cidadão não estiver consciente daquilo que
está fazendo, se não estiver preparado para escolher o
candidato correto, nós teremos necessariamente consequências, e essas podem ser positivas ou negativas.
O cidadão, se bem escolher o seu representante na
Prefeitura, na Câmara de Vereadores, terá, com toda a
certeza, uma cidade bem administrada, uma Câmara
de Vereadores com vereadores comprometidos com a
sociedade, uma cidade onde os recursos de fato serão
empreendidos em favor da população.
Eu trouxe a Constituição Federal, para tomar a
liberdade de ler o art. 1º e demonstrar ao cidadão a
importância do seu papel na escolha dos seus representantes.
Diz o art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático
de Direito e tem como fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa;
V – o pluralismo político.
E aí vem o parágrafo único, Srª Presidente, Sr.
Presidente Waldemir Moka, da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz assim:
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.
Isso se chama sufrágio universal. É o momento
do ápice do exercício da cidadania. E a cidadania, o
cidadão, é um dos princípios estatuídos já no art. 1º da
Constituição. E, na complementação do título do art.
1º vem o parágrafo único, complementando e dizendo
que todo o poder emana do povo.
Se todo o poder emana do povo, eu tenho absoluta convicção de que voto tem conseqüência: consequência positiva ou consequência negativa. E agora é
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a hora de escolhermos pessoas, candidatos honestos
e comprometidos com o povo, com o eleitor, que nada
mais é do que o cidadão. Este é o momento em que nos
é dada a oportunidade de avaliar o trabalho daqueles
que já exercem o mandato, daqueles prefeitos que já
estão no curso do mandato, para nós promovermos uma
profunda análise e ver se esse atendeu aos anseios
da comunidade, se cumpriu as suas promessas e se
as suas promessas eram passíveis de cumprimento.
Eu vejo que é a hora, Sr. Presidente, de tomarmos
o cuidado com a demagogia, com o falso moralista,
porque aquele que chega no período eleitoral vira dono
da razão, dono da verdade, que escreve na sua proposta, no seu plano de governo, coisas utópicas, que
são impossíveis de se alcançar e, no entanto, caem
bem aos olhos e à vontade popular.
Nós teremos diversos tipos de candidatos a vereador, vice-prefeito e prefeito. Cada um com perfil
específico.
Eu venho à tribuna no primeiro dia do período
eleitoral para chamar a atenção de todo brasileiro para
o fato de que nós temos que saber bem escolher o
nosso representante na prefeitura, porque a ele nós
estaremos dando um cheque em branco para gastar
o dinheiro da nossa conta, que é o orçamento da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Esse cheque em
branco será dado para que ele gaste a bel prazer, lógico, seguindo as regras da legislação.
Se nós vamos dar um cheque em branco a um
cidadão para que ele administre os nossos recursos,
nós temos que bem escolher este cidadão para bem
representar-nos durante o mandato, que não é de pouco tempo. São quatro anos. Quatro anos!
Sr. Presidente, nós temos que cuidar, então, do
falso moralista, do demagogo, daquele que faz falsas
promessas para que nós não venhamos a escolher mal,
para que nós não venhamos a exercer o nosso mais
valioso ato de cidadão, que é o voto, que é o sufrágio
universal, como diz a Constituição, e isso não venha
a ferir de morte esse direito democrático do cidadão.
Eu venho, Sr. Presidente, para dizer que nós vivemos o momento de reflexão. Na cidade de Curitiba,
capital do Paraná, no ano de 2011, fez-se uma pesquisa eleitoral, pesquisa de votos, perguntando ao cidadão em quem ele tinha votado para Deputado nas
eleições de 2010. Isso ocorreu em fevereiro de 2011.
As eleições ocorreram três, quatro meses antes e 80%,
Senadora Ana Amélia, não lembravam em quem tinha
votado para Deputados Estaduais e Federais na capital do Paraná, que é tida como uma das capitais mais
evoluídas do Brasil e do mundo.
Que responsabilidade podemos chamar do Parlamentar que nos representa no Congresso Nacional, nas
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Assembleias Legislativas, se nós não lembramos em
quem votamos? Então, no momento da eleição, onde
a demagogia, o falso moralismo, as falas promessas
são postas no período eleitoral, se nós não separarmos o joio do trigo, vamos escolher mal e, no momento
em que escolhemos mal, geramos CPIs como essas
que estão acontecendo hoje no Congresso Nacional,
como, por exemplo, a CPI do Cachoeira, que são consequência de um sistema que tem defeitos porque os
defeitos são causados de forma direta ou indireta por
todos os cidadãos.
Com muita honra concedo um aparte à Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – É bem
rapidinho, porque o tempo já foi sinalizado, Senador
Sérgio Souza, é apenas para lhe dizer como é que
o eleitor vai fiscalizar quem ele escolheu se ele não
lembra em quem votou na eleição anterior. Esse dado
é alarmante, mas não é uma realidade diferente em
várias regiões brasileiras. Oitenta e dois por cento dos
eleitores não lembravam em quem haviam votado. Isso
é alarmante. Como é que ele vai fiscalizar seja prefeito,
vereador, deputado federal, senador, governador ou o
presidente da república?
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Senadora Ana Amélia.
Para essa reflexão, eu pretendo voltar à tribuna
desta Casa muitas vezes até a eleição, para sempre
chamar, Sr. Presidente, a atenção do cidadão brasileiro
para o fato de que este é o momento mais importante
da sua vida de cidadão, durante quatro anos, quando
é o momento de ele escolher o gerente da sua casa,
o gerente dos recursos do seu Município.
Eu trago aqui uma reflexão de que nós temos
que mudar essa falsa realidade no Brasil e no mundo
de que o bom político é aquele que rouba, mas faz.
Eu entendo que isso não serve mais para o povo brasileiro, para um povo que quer ser povo de um país
de primeiro mundo.
E veja só, Sr Presidente, nós somos, neste momento, a 6ª maior economia do mundo; queremos ser
daqui a pouco a 5ª maior economia do mundo. Nós
temos o Brasil como o país – um dos dez, onze – com
maior estabilidade econômica no mundo. No entanto,
Sr. Presidente, nós percebemos que este País ainda
está atrasado no momento em que não sabe bem escolher os seus representantes.
Nós temos que ter a consciência de que este é
o momento mais importante para o cidadão brasileiro
e é o momento de exercermos bem esse papel, escolhendo bem os candidatos que nos representarão na
Câmara de Vereadores e na Prefeitura, administrando
os recursos que são provenientes dos nossos impostos.
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Então, eu faço hoje, Sr. Presidente, essa reflexão
para chamar a atenção de todo o Brasil, que é dada,
mais uma vez, a oportunidade ao cidadão brasileiro
de bem escolher os seus representantes no âmbito
municipal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e uma boa tarde
a todos.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka, 2º
Vice-Presidente.
O SR PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Sérgio Souza...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Sr Presidente, pela ordem.
O SR PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pois não.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu soube que apenas dois se inscreveram para
a fala como comunicação inadiável. Eu gostaria de ser
inscrito também.
O SR. PRESIDENTE (Moka. Bloco/PMDB – MS)
– Pois não. Eu vou chamar o Senador Jorge Viana, aí
tem o Senador Roberto Requião, que já pediu também, mais um orador inscrito e V. Exª. Para ficar claro
para V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Não.
O SR. PRESIDENTE (Moka. Bloco/PMDB – MS)
– V. Exª está inscrito como líder, eu posso chamá-lo a
hora que quiser.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Não, não é a hora que quiser. Vai demorar, não?
O SR. PRESIDENTE (Moka. Bloco/PMDB – MS)
– Não, se V. Exª quiser agora, posso chamá-lo porque
V. Exª está inscrito como líder.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Não, eu agradeço, mas eu vou falar como comunicação inadiável, para não ser agora.
O SR. PRESIDENTE (Moka. Bloco/PMDB – MS)
– Bom, então, quero explicar a V. Exª.
Senador Roberto Requião pediu antes de V Exª
para fazer uma comunicação inadiável.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Ah, perfeito!
O SR. PRESIDENTE (Moka. Bloco/PMDB – MS) –
Como há alternância de oradores inscritos, eu chamo o
Jorge Viana, vou chamar o Senador Roberto Requião,
orador inscrito, depois V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Corretíssimo.
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O SR. PRESIDENTE (Moka. Bloco/PMDB – MS)
– Lembrando que V. Exª está inscrito pela Liderança, e
aí a hora que V. Exª quiser falar eu o chamo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Está corretíssimo. É que eu não sabia que o Senador
Requião era para uma comunicação inadiável.
Parabéns pela correção.
O SR. PRESIDENTE (Moka. Bloco/PMDB – MS)
– Muito obrigado.
Com a palavra o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores,
eu confesso que estive aqui na tribuna do Senado no
ano passado falando de futebol e falei com muita indignação, tendo em vista os problemas que o Clube
do meu Estado, o mais antigo, o Rio Branco Futebol
Clube, vivia no ano passado em decorrência de um
trapalhada vivida como vive de trapalhadas também
o futebol brasileiro.
E junto com o Senador Anibal, estivemos na Direção da CBF e o certo é que o Rio Branco Futebol
Clube, o mais antigo do Acre, teve que sair da série C
por conta dos problemas do tapetão.
Hoje eu gostaria muito de vir aqui à tribuna falar
do meu Botafogo, das possibilidades que vamos ter
a partir de agora, com o time mais bem estruturado,
com a chegada do Seedorf, que mobilizou milhares
de torcedores no Rio de Janeiro; queria parabenizar
a Diretoria do Botafogo, enfim, falar com essa torcida,
aqui em Brasília como também no Acre, que é uma
das maiores torcidas, a daqui e a do Acre, a do Botafogo, um time que sempre fez muita história no futebol
brasileiro e que tem muitas estrelas.
Mas, lamentavelmente, não venho à tribuna para
falar das alegrias que o Botafogo vai nos dar e até nos
deu recentemente ganhando do Bahia – espero que
ganhe inclusive do Corinthians esta semana.
Também tenho que me reportar à crise do futebol
brasileiro às vésperas da Copa de 2014, que, com tanta
dedicação o Presidente Lula e outros bons brasileiros
conseguiram trazer para o Brasil. Mas o Brasil continua
tendo uma seleção, agora, que não tem a confiança
dos torcedores; ao contrário, lamentavelmente a direção técnica da Seleção Brasileira, a comissão técnica
está muito mal. Não ganhou a confiança do Brasil e
perdeu muito tempo.
O Brasil, agora, é o décimo primeiro no ranking
do futebol mundial, e nós sempre nos acostumamos
a ter o Brasil como primeiro colocado. Então, de fato,
o futebol brasileiro, em vez de estar crescendo, vive
sérios problemas.
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Até aí é um desafio, Senador Moka. Mas o que me
traz à tribuna hoje é algo que está unindo todo o povo
acreano, governo, sociedade. O Senador Anibal tem
sido um grande lutador dessa questão, porque ele tem
trabalhado junto à direção, à diretoria do Rio Branco
Futebol Clube, para que não soframos tanta injustiça.
Há alguns anos, eu, como governador, comecei
a trabalhar o apoio aos clubes, fazendo convênios,
estimulando as escolinhas, e construímos a Arena da
Floresta, que é uma referência de gramado e de instalações de futebol na Amazônia e no Nordeste.
Agora, com a construção dos novos estádios,
certamente o quadro muda bastante. Construímos a
Arena da Floresta; o Governador Binho construiu a
Arena do Juruá, a Federação do Toniquinho construiu
também um estádio em Rio Branco, da Floresta, e o
certo é que o futebol acreano começou a ganhar força, e o Rio Branco Futebol Clube, fundado em 1919,
que tem uma história muito bonita de grandes vitórias,
que é conhecido como o nosso Estrelão é o time que
mais tem participado de competições nacionais. E é
a grande esperança nossa de consolidação do futebol acreano profissional nas competições nacionais.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho
à tribuna porque sofri, como todo torcedor e como todo
acreano, as injustiças cometidas contra o Rio Branco.
O Rio Branco – é bom fazer um histórico – após ter
conquistado o direito de participar da série C do Campeonato Brasileiro, depois de ter sido o primeiro colocado na série D, estava se habilitando no ano passado
para se colocar na série D e houve uma manifestação
do Ministério Público do Estado, equivocada, de uma
Procuradora, equivocada – não sei a razão – questionando as instalações da Arena da Floresta, questionando o Governo do Estado e o certo é que o Governo do Estado recorreu à justiça comum para garantir
a realização de jogos na Arena da Floresta e quem
pagou a conta e o pato foi o Rio Branco.
No ano passado ainda, o Senador Anibal batalhando e eu também, fomos à CBF. No final das contas,
só por termos recorrido, o Governo do Estado, para
liberar a Arena da Floresta para a realização de jogos,
a CBF excluiu o Rio Branco dizendo que o Rio Branco
não poderia ter recorrido, mesmo não tendo sido ele
o originário da ação, não poderia mais participar por
ter recorrido à justiça comum. Quer dizer, eu nunca vi
alguém ser penalizado por recorrer à justiça para não
sofrer uma injustiça. Mas a diretoria do Rio Branco, o
Governo do Estado fez um acordo.
A Luverdense do Mato Grosso estava lutando
para ocupar o lugar do Rio Branco e o Rio Branco se
retirou, fez um acordo com a CBF, se retirou da competição, retirou todas as ações na justiça. A Procuradoria
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do Estado que, a pedido do Governador Tião Viana,
fez o possível e o impossível para garantir o direito de
participação do Rio Branco, as ações foram retiradas; o
Senador Aníbal acompanhou isso de perto. Eu também
estava junto com ele nessa caminhada, tudo para que
o Rio Branco pudesse, com tranquilidade, de acordo
com a CBF, sair da competição em 2011 retirando as
ações e podendo participar, em 2012, do Campeonato
Brasileiro na série C.
Mas, como se não bastasse o sofrimento, as injustiças do ano passado, o Clube Treze, da Paraíba,
sexto colocado na competição – vou repetir – sexto
colocado, resolve partir para o tapetão para garantir
a sua participação na série C, e lá, de novo, tentando
vitimar o Rio Branco.
Agora – pasmem, senhoras e senhores que me
ouvem pela Rádio Senado, pela TV Senado – recorreu á justiça comum e uma juíza da Paraíba, de Campinha Grande, dá uma liminar e, recorrendo á justiça
comum, a CBF se vê obrigada a cancelar o jogo do
Rio Branco, a participação do Rio Branco na série C,
atendendo a uma liminar, favorável ao Treze, dada por
uma juíza da Paraíba.
Isso é absolutamente inaceitável, porque o problema se resume na seguinte maneira: o Rio Branco
recorreu à Justiça comum para buscar justiça, ano
passado, e foi penalizado; e agora está sendo penalizado por um time que recorreu à Justiça comum para
prejudicar o Rio Branco.
Então, como acreano, como morador de Rio Branco, como também um dos brasileiros apaixonados pelo
futebol, não podemos aceitar uma situação dessa. É
inexplicável e é inaceitável.
Daqui da tribuna do Senado, somo-me ao Senador Anibal, somo-me a toda a diretoria do Rio Branco,
ao Governador Tião Viana, ao Prefeito Raimundo Angelim, à Procuradoria do Estado e especialmente aos
torcedores, que só querem que justiça seja feita. O Rio
Branco foi campeão, o Rio Branco conseguiu estruturar um time e agora está sendo prejudicado por conta
dessa bagunça que virou o futebol brasileiro.
Felizmente, ainda na sexta-feira, recorreu-se ao
STJ – Superior Tribunal de Justiça, numa tentativa
de garantir o direito líquido e certo do Rio Branco. E,
aí, devo dizer que, graças – e devemos sempre procurar, buscar e acreditar na Justiça – a uma decisão
do eminente Juiz Ministro Ari Pargendler, Presidente
do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Rio Branco
ganhou o direito de participar da série C. Agora, está-se esperando um ajuste nessa decisão para que ela
fique o mais claro possível. A CBF entende a injustiça
que estava se cometendo contra o Rio Branco e acata
a decisão do STF – Superior Tribunal de Justiça.
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Sr. Presidente Waldemir Moka, gostaria de solicitar mais um minuto, só para que eu possa concluir.
Queria, então, dizer, por fim, que o Estado do Acre
entrou com uma reclamação junto ao STJ – Superior
Tribunal de Justiça, para suspender a decisão da juíza da Paraíba; o STJ concordou com os argumentos
do Acre, com a Procuradoria Geral do Estado, mas
mandou suspender a decisão anterior, que não tratava da questão em discussão. O Estado entrou com
um embargo declaratório, alegando erro material na
decisão. A decisão dependia de um posicionamento
do Ministro Ari Pargendler, que é Presidente do STJ;
e ele adotou uma medida que faz valer o respeito que
temos pelo STJ, fazendo justiça e garantindo o direito
da participação do Rio Branco na série C do Campeonato Brasileiro.
Agora, Sr. Presidente, foi mais duro, porque a
decisão extrapolou inclusive a solicitação do Acre. Ela
agora penaliza o Clube Treze. E nós não queremos
penalizar ninguém.
Eu queria concluir aqui minhas palavras e dizer
que nós acrianos só queremos justiça. E eu, sinceramente, como torcedor, espero que essa bagunça, que
essa situação absolutamente preocupante, às vésperas
de uma Copa do Mundo, possa ser página virada no
futebol brasileiro. E o Rio Branco não pode ser vítima
dessa confusão, dessa busca sempre de decidir as
coisas no tapetão.
Rio Branco ganhou, foi o primeiro colocado e tem
o direito de estar na série C. Espero sinceramente uma
decisão tanto do STJ como da CBF de fazer justiça,
garantindo o Rio Branco na série C, para tranquilidade
dos torcedores acrianos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Jorge Viana,
concedo a palavra, para uma comunicação inadiável,
ao Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Moka, eu pretendo, posteriormente, no decorrer desta sessão, falar de jabuticaba, uma
mirtácea nativa da Mata Atlântica brasileira.
No Brasil, sabemos que a jabuticaba é autóctone,
é exclusivamente brasileira, não dá em outro lugar do
mundo. Como também diploma de jornalista é outra
jabuticaba; justiça eleitoral é uma jabuticaba diferenciada, apenas como exemplo.
Eu ouvi no plenário hoje alguns pronunciamentos
liberais que me revelaram o liberalismo jabuticaba. É
um liberalismo à moda brasileira, o mesmo liberalismo
que aplaudiu a queda do João Goulart, o liberalismo
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que tentou cassar o Lula, no início do seu mandato, e
a respeito da queda do Presidente Lugo no Paraguai.
O art. 17 da Constituição paraguaia garante que
não pode surgir nenhuma pena ou nenhuma sanção
para ninguém no Paraguai, do Presidente da República
ao infrator de trânsito, julgamento prévio, sem que o
acusado disponha das cópias, meios e prazos indispensáveis para apresentação da sua defesa, e que
possa oferecer, praticar e controlar e impugnar provas.
E o Decreto nº 6.704, da Presidência da República do Paraguai, em seus arts. 17 e 20, oferece 10
dias de prazo para a oferta de provas de defesa em
audiência e 5 dias de prazo para recurso de reconsideração de procedimento à aplicação de uma simples
multa de trânsito.
Mas o liberalismo jabuticaba, exercitado por alguns Parlamentares brasileiros e pela nossa mídia,
resolveu fazer tábula rasa desses procedimentos indispensáveis para uma comunicação.
E eles abundam na mídia e têm frequentado
agora, como no discurso do Senador Alvaro Dias, o
plenário do Senado.
Eu pretendo, durante o meu horário, Senador
Moka, fazer um discurso sobre o liberalismo jabuticaba
no Brasil, ao longo da História, desde os jabuticabas da
abolição da escravatura, incluindo o famoso Joaquim
Nabuco. Mas isso é para depois.
No momento, agora, na verdade, quero fazer uma
denúncia, uma revelação à Mesa. Sou Presidente do
Parlasul, e como todos os representantes do Parlasul,
eu tenho direito a uma passagem para a nossa Assembleia, no Uruguai, em Montevidéu. Eu requisitei essa
passagem. E esta passagem foi retirada pela agência
do Senado por R$3.414,00.
Na última hora, eu resolvi que não queria ir desacompanhado e perguntei a minha mulher se ela queria
me acompanhar na viagem. Ela concordou, e eu mandei a minha agência em Curitiba tirar uma passagem
no mesmo dia, no mesmo avião, nos mesmos trechos.
Essa passagem, Sr. Presidente, foi tirada, e não
custou R$3.414,00 e, sim, R$1.654,00, sem pedir
nenhum favor, retirada diretamente pela agência na
Internet, sem nenhuma oferta especial ou promoção.
O que significa que a agência do Senado Federal
pagou pela minha passagem mais do que o dobro do
preço que qualquer cidadão pagaria pela passagem
que retirasse na Internet ou por meio de uma agência
qualquer.
Eu quero encaminhar à Mesa a cópia das reservas do Senado e a cópia da reserva da minha agência
para que a Mesa tome uma providência. Não é a primeira vez que isso acontece. Nós estamos pagando
mais do que o dobro do que qualquer pessoa pagaria
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e, ao mesmo tempo, nos contam dez litros de gasolina
por dia. Só essa diferença aqui cobre dois meses de
gasolina de um Senador qualquer.
Então, eu espero que a Mesa tome uma providência, e a providência correta era de uma vez por
todas acabar com esta agência que cobra o dobro por
uma passagem que qualquer pessoa tira pela metade.
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– O mais sobre as jabuticabas e os liberais jabuticabas do Senado e da mídia eu pretendo me referir mais
tarde, depois da Hora do Expediente, quando tiver a
oportunidade de usar a palavra nos tradicionais 20
minutos, tal qual eu espero a tolerância, porque estou
com o discurso histórico e pode ultrapassar um pouco esse tempo.
Muito obrigado, e quero entregar à Mesa, para
que seja levado ao conhecimento da 1ª Secretaria e
do Presidente Sarney e da Vice-Presidente, Marta Suplicy, como V. Exª quiser, porque ficou difícil para mim
tolerar e calar diante deste absurdo, absurdo feito com
o dinheiro público.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Roberto Requião, quero tomar para mim a responsabilidade de, na primeira reunião da Mesa, que, creio, possivelmente ocorrerá esta
semana, transcrever a denúncia que V. Exª faz aqui e
exigir providências da Mesa.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Os documentos estão sendo levados à Mesa pela
minha Assessoria.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Tomo o compromisso com V. Exª de
pessoalmente colocar isso na primeira reunião que a
Mesa Diretora fará.
Com a palavra, como oradora inscrita, a Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, venho aqui hoje à tribuna para
parabenizar a capital do meu Estado de Roraima, Boa
Vista, que hoje completa 122 anos. Uma cidade que
é bonita, que é jovem, uma cidade que está em plena
ascensão em desenvolvimento, uma cidade que em
2002 tinha 200 mil habitantes e hoje chega a 320 mil
habitantes; uma cidade que é muito querida de todos
nós boa-vistenses e roraimenses.
Uma das capitais do país que é pouco conhecida
do resto da população brasileira, Boa Vista tem uma
relevante história no cenário nacional, que remonta ao
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final do Século XVII, quando a Coroa Portuguesa percebeu a importância de ocupar aquela região.
Era, à época, uma questão de lutar pela terra ou
perdê-la para os rivais espanhóis, holandeses e ingleses, que começavam a ocupar o norte da América do
Sul, a partir do Caribe.
A capital de Roraima surgiu de um pequeno povoado, que foi elevado à categoria paroquial, em 1858.
Em 1890, Boa Vista foi desmembrada do Município de Moura, no Estado do Amazonas.
Neste mesmo ano, conquistou a condição de sede
do Município por força do Decreto n° 049, de 9 de julho, passando a ter visibilidade a partir da construção
da BR-174, ligando Boa Vista a Manaus.
Em 1943, em meio à Segunda Guerra Mundial,
o Município de Boa Vista tornou-se a capital do recém
criado Território Federal do Rio Branco, e experimentou
um boom de crescimento devido ao garimpo.
Situando nossa capital nos últimos dez anos,
constatamos que ela cresceu muito e rapidamente,
tanto em termos físico-geográficos como em índice populacional e em desenvolvimento econômico e social.
Só para termos um pouco de noção dessa nova
dinâmica de Boa Vista, registro, com muito orgulho,
que nossa capital é hoje um grande centro acadêmico da região Norte. Possui nove instituições de ensino
superior, sendo quatro públicas: temos a Universidade
Estadual de Roraima (UERR), a Universidade Federal
de Roraima (UFRR), o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) e a Universidade Virtual de Roraima (Univirr).
Temos, também, várias faculdades privadas, dentre as quais eu gostaria de destacar as maiores: a Estácio Atual e a Faculdade Cathedral, as duas maiores
que oferecem diversos cursos.
Essa nova dinâmica educacional teve início a
partir transformação do ex-Território Federal de Roraima em Estado, em 1988, com a promulgação da
Constituição Federal.
A realização de concursos públicos para o preenchimento de vagas no serviço público federal, estadual
e municipal elevou o fluxo migratório no Estado. Esse
processo que marca a chegada de pessoas de vários
Estados foi muito positivo, na medida em que exigiu a
ampliação da oferta de vagas no ensino superior. Assim, muita gente de Roraima deixou de ir para outros
Estados em busca de estudo. Outras centenas passaram a vir para Roraima para estudar.
Hoje é perceptível o elevado número de pessoas
que estão procurando mais cursos técnicos e superiores em nosso Estado, em nossa capital Boa Vista.
Em termos de cultura, Sr. Presidente, eu gostaria
de destacar também que a população mais exigente
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e ávida por arte terá em breve o Teatro Municipal de
Boa Vista, que abrigará 1.200 pessoas sentadas na
platéia, oferecerá estacionamento para 520 carros e
espaços reservados para exposições, oficinas e projetos sociais voltados à população mais carente. Com o
teatro, nossos artistas e produtores culturais passarão
a produzir e apresentar seus espetáculos com muito
menos dificuldade e fortalecerão as nossas manifestações culturais. Além do mais, pelos moldes arquitetônicos em que está projetado, o teatro se constituirá em
mais uma atração turística da nossa capital, Boa Vista.
Outra evidência das mudanças que Boa Vista registra na passagem de seus 122 anos reside em outra
área igualmente importante: a econômica. Nos últimos
tempos, grande movimentação comercial tomou corpo
na capital roraimense, a partir da implantação, em 2008,
da Área de Livre Comércio (ALC). Criada por iniciativa
da Prefeitura Municipal e efetivada por meio da Medida
Provisória n° 418, assinada pelo ex-Presidente Lula, a
ALC de Boa Vista impulsionou a elevação do número
de emissão de mercadorias da Suframa, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, em 2010.
A ALC de Boa Vista garante aos empresários que
se cadastrarem na Suframa a isenção de Imposto de
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados,
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços, o ICMS, PIS, Cofins, entre outros impostos.
Esta isenção beneficia mais diretamente os consumidores, na medida em que possibilita aos empresários
reduzirem os preços dos produtos, diminuindo o custo
de vida da população.
Dados da Junta Comercial de Roraima também
evidenciam o aquecimento econômico de Boa Vista nos
últimos anos. Se, em 2008, a capital tinha pouco mais
de 1.200 empresas ativas, hoje, possui mais de 3 mil
empresas ativas. Outro dado que ilustra esse aquecimento é o aumento do número de empresas cadastradas na Suframa, que saltou de aproximadamente
600 inscrições em 2007 para mais de 2.500 em 2010;
dessas, 1.465 estão habilitadas a usufruir de todos os
benefícios da Área de Livre Comércio de Boa Vista.
Houve ainda o aumento do setor de transporte de
cargas, produtos para comercialização e serviços. Em
2010, o setor passou de 17 para 70 carretas por mês.
Sr. Presidente, os números da economia em Boa
Vista não param por aí. A Zona de Processamento
de Exportações de Boa Vista, que será implantada
às margens da BR-174, numa área de 166 hectares,
também vai gerar mais desenvolvimento para nossa
capital. Criada também por decreto governamental e
aprovada pelo Conselho Nacional de ZPEs em 2010,
ela, quando instalada, dará às empresas locais a oportunidade de exportar seus produtos, atrairá investimentos
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estrangeiros, reduzirá os desequilíbrios regionais existentes, promoverá a difusão tecnológica, assim como
o desenvolvimento econômico e social, fortalecerá a
balança de pagamento e aumentará a competitividade
das exportações.
Próximo dela, também está sendo construída a
Central de Abastecimento de Produtos Agroflorestais
e Extrativistas de Boa Vista – Ceasa, que vai centralizar o processo de distribuição de frutas, verduras,
legumes e outros produtos derivados das atividades
agroflorestais e extrativistas. O empreendimento vai
facilitar consideravelmente a produção da agricultura
familiar, eliminar a figura do atravessador e reduzir o
preço ao consumidor final, fortalecendo a economia
da nossa cidade.
Sr. Presidente, devido ao empenho da nossa
bancada, o Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) garantiu a Boa Vista melhorias como: a ampliação da rede de drenagem e de distribuição de águas,
a tubulação de valas, a pavimentação de ruas, a duplicação de avenidas importantes e a construção do
anel viário na BR-174.
Contribuímos diretamente com essas melhorias
na nossa capital, como Deputada Federal e agora no
Senado, neste período de 2006 a 2012. Fazendo gestões em vários órgãos do Governo Federal, asseguramos mais de R$50 milhões em recursos federais para
promover melhorias importantes...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Fora
do microfone.) -...tão necessárias para a infraestrutura
de Boa Vista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais um tempinho e concluímos.
Contam com nossa contribuição direta construções importantes e inadiáveis que estão em processo
de realização. São elas: a segunda etapa da Ceasa, o
Teatro Municipal de Boa Vista, o novo campus da Universidade Federal de Roraima e do Instituto Federal
de Ciência, Tecnologia e Educação, a reforma da sede
da Justiça Federal, as quatro creches que estão sendo
construídas atualmente na nossa capital, em Boa Vista.
Junto com os nossos colegas de Bancada, assinamos emenda da ordem de R$25 milhões, que serão
destinados a serviço de drenagem urbana e recuperação das áreas degradadas na bacia do rio Caxangá,
no Município de Boa vista.
Hoje, a nossa cidade completa 122 anos, sob a
percepção de que é uma capital promissora, aprazível,
urbanisticamente bem planejada e oferece excelentes
oportunidades aos nossos moradores.
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Quero aqui registrar, Sr. Presidente, para concluir,
a felicidade de ter chegado, em meados da década
de 80, a essa cidade, a nossa capital de Boa Vista;
ter sido professora da rede pública de ensino; ter trabalhado com os profissionais da educação na área
de assistência social; ter lutado e acompanhado todo
esse processo de desenvolvimento da nossa capital.
que hoje completa 122 anos.
Quero registrar aqui o nosso carinho, o nosso
comprometimento com a população boa-vistense.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço à Senadora Angela Portela
e concedo a palavra, pela Liderança do PDT, ao Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Moka, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
Senador Presidente Moka, eu quero fazer um apelo
para que o senhor, como Presidente desta sessão,
comunique ao Governo brasileiro que nós já entramos
no século XXI. Pode parecer uma afirmação tola, mas
absolutamente necessária.
Eu creio que o Governo não percebeu ainda,
Senador, que nós estamos no século XXI, porque, no
século XXI, não se justifica uma greve de professores
durar sessenta dias. Na verdade, no século XXI, não
se justifica nem mesmo greve de professores.
Quando uma universidade para no século XXI,
o País para na sua marcha a uma economia baseada
no conhecimento. Cada dia perdido de aula na universidade são alguns momentos perdidos pelo País
na sua marcha ao novo progresso, que caracteriza o
desenvolvimento baseado no conhecimento.
O Brasil não percebeu, Senador Moka, que estamos no século XXI e que não pode tolerar que a
gente fique tanto tempo com universidades paradas.
E não vamos mentir. Não há reposição de aula. Isso
é um conceito que o Brasil inventou que não resiste
à melhor análise do ponto de vista educacional. Um
pedreiro, um mecânico, um operário metalúrgico, eles
repõem o seu trabalho um, dois, três meses depois da
greve. O lugarzinho do tijolo está esperando na parede, Senador Benedito, que o operário venha e coloque o tijolo onde parou um mês antes. Na educação,
quando se para uma semana a aula, não se recupera
igual. A cabeça dos alunos não é como uma parede
esperando o tijolo colocado pelo professor. A cabeça
do aluno tem uma carga emocional muito grande, tem
uma dinâmica própria. Por isso, a gente tem as grades
de aula. Quando essas grades são interrompidas, elas
não são recuperadas.
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Eu temo que, dentro de algum tempo mais, antes de ir a um médico, as pessoas vão querer saber
quando o médico se formou para saber quantos dias
de greve houve durante a sua formação. E muitos vão
deixar de ir ao médico porque sabem que o médico
formado depois de períodos de greve é um médico
que carrega algumas deficiências.
Mas parece que o Governo não entendeu ainda
que entramos no século XXI. Mas não vamos falar só
do Governo.
Os professores também não entenderam a importância da universidade no século XXI; senão, não
fariam tantas greves, repetidas e tão longas; descobririam outro meio de fazer as suas reivindicações. Dariam
aula de manhã e, de tarde, iam fazer manifestações no
centro da cidade; dariam aula de tarde e, de manhã,
iam ocupar esses estádios da Copa do Mundo, porque garanto que, se parar dois dias a construção de
qualquer desses estádios, o Governo desperta. Mas os
professores também não sabem, não perceberam que
estamos no século XXI. Eles não percebem o prejuízo
que trazem ao País com a greve demorada. Então, temos, de um lado, governos que não sabem que estão
no século XXI e, do outro lado, professores que não
estão ligando em que século nós estamos. Isso faz com
que seja necessário que os professores universitários
e o Governo entendam que há causas mais profundas
para essas greves do que simples reivindicações de
professores. E essas causas são, sobretudo, a falta de
sintonia da universidade brasileira com as exigências
do conhecimento do século XXI.
Nós só devemos – e podemos – aumentar salários e recursos para a universidade na medida em que
a universidade se incorporar no esforço do Brasil para
entrar no século XXI, criando o conhecimento que é
necessário. Se não fizermos isso, vamos...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Se não fizermos isso, é até possível um governo ceder às reivindicações; até atender reivindicações
legítimas, mas o dinheiro não vai gerar o resultado
que se espera.
Para mais recursos gerarem retorno ao que o
Brasil precisa, é preciso saber para onde vão esses
recursos; é preciso que a universidade se comprometa
com aquilo que o País está precisando. Por exemplo,
é preciso que as universidades entendam que não dá
para continuarmos privilegiando um número de alunos
nas áreas das humanas, nas áreas clássicas, que são
importantíssimas, mas deixando de lado as áreas das
ciências, das tecnologias, da matemática.
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Nossos alunos de engenharia abandonam o curso, 30% deles, antes da conclusão. Isso significa que
temos 30% menos engenheiros do que seria possível.
E o Brasil precisa é de cinco, de dez vezes mais do
que tem. É preciso que entendamos a responsabilidade da universidade na formação de professores para
a educação de base; e nós não estamos cumprindo
isso. É preciso que se entenda que o aluno hoje não
se forma, pois ele tem de ser reciclado a cada tempo,
e as universidades não se prepararam para isso. É
preciso que a autonomia seja redefinida. Tem de ser
uma autonomia da academia, responsável diante do
País, responsável diante do futuro, responsável diante
da sociedade.
Isso exige uma autonomia em que a comunidade converse com os órgãos do Governo, para saber o
que é preciso na saúde, o que é preciso no transporte.
É preciso que eles conversem com o setor produtivo
para saber o que é que vai ser, quanto e de que tipo
de engenheiro vamos precisar nos próximos anos nas
nossas indústrias.
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Nós precisamos que as universidades entendam
que têm, sim, de se submeter a avaliações; mas não
só isso: que as avaliações devem dar um resultado.
Se um professor, depois de valorizado, continua sem
dar a atenção devida ao seu processo de formação
de alunos e de pesquisas, ele não pode continuar. Se
a universidade é importante, não pode ter lugar para
quem não se dedica a ela.
Fica aqui, portanto, nesse curto tempo, Senador,
e eu gostaria muito de aprofundar essa análise, o meu
apelo para que o senhor comunique ao Governo que
o Brasil já está no século XXI, e que os professores
das universidades brasileiras despertem para saber da
importância de suas instituições, dos seus trabalhos
no século XXI. E, para isso, que haja mais recursos,
mas que haja transformação da universidade velha
do século XX.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Cristovam Buarque.
Como orador inscrito, concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro, quero
dizer que é muita honra suceder na tribuna o Senador
Cristovam Buarque, pernambucano e brasileiro ilustre,
que defende tanto a educação e que, sem dúvida ne-
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nhuma, é um grande elemento de transformação na
sociedade brasileira.
Mas, Sr. Presidente, pedi a palavra para fazer
dois registros. O primeiro deles diz respeito ao aniversário da minha cidade de Boa Vista, da nossa capital de Roraima, que completa 122 anos hoje, dia 9
de julho. Coincidentemente, também hoje completa
aniversário uma filha minha, a Paulinha. Na verdade,
por coincidência são duas datas que se juntam, que
se comemoram.
Eu já tive oportunidade de falar num programa
de rádio, pouco tempo atrás, registrando, primeiro, que
Boa Vista é uma cidade acolhedora. Boa Vista é uma
cidade que recebeu e recebe brasileiros de todos os
lugares do Brasil. A cidade de Boa Vista é um caldeirão de pessoas que vêm dos mais longínquos Estados: Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre, Pernambuco, muita gente do Maranhão, muitos maranhenses,
nossos irmãos, cearenses, enfim, pessoas que foram
importantes na construção dessa que, aos 122 anos,
é uma cidade que precisa se reciclar, precisa avançar,
mas que tem conquistas a apresentar.
Boa Vista é uma cidade que foi planejada em sua
grande parte e tem no seu Centro Cívico o traçado de
Paris. Portanto, recebeu um planejamento que norteou
o crescimento de boa parte da cidade. E hoje é uma
cidade com mais de 300 mil habitantes. Portanto, uma
cidade grande, que já tem problemas e desafios que
precisam ser enfrentados.
Boa Vista, nesses 122 anos, caminhou muito. E
eu, particularmente, Senador Moka, há 24 anos em
Roraima, desde o dia em que cheguei a Boa Vista,
tenho trabalhado, pugnado a favor da cidade, porque
é uma cidade que amo, uma cidade que me recebeu
e me acolheu.
Realizamos muitas ações importantes no campo
da infraestrutura, quando a Prefeita Teresa foi prefeita
e mudou a face urbana da cidade. No campo da economia, levamos a área de livre comércio para Boa vista, modificando uma medida provisória do Presidente
Lula. Também emendei uma medida provisória do Presidente Lula e criamos a Zona de Processamento de
Exportação de Boa Vista, exatamente para criar alternativa econômica para o Estado. Estamos negociando
uma nova logística com a Presidenta Dilma – e já o
fizemos com o Presidente Lula –para o asfaltamento
da estrada de Georgetown, que vai mudar a logística
do Estado de Roraima e dar uma dimensão econômica à Amazônia ocidental, de uma forma diferenciada.
Temos trabalhado junto com o Governador Anchieta no sentido de dotar a cidade de condições de
infraestrutura, principalmente de água e saneamento,
para que Boa Vista, que já atende hoje 100% de abas-
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tecimento d’água, possa atingir, com os investimentos
que estão sendo realizados, 100% de esgoto sanitário.
Então, são esses desafios todos que estamos
levantando no dia de hoje, mas abraçando o povo de
Boa Vista, abraçando a sociedade de Boa Vista, os
boa-vistenses que nasceram lá e os boa-vistenses
que, como eu, assumiram Boa Vista no coração, exatamente, nesses 22 anos, ponderando tudo de bom,
levantando as dificuldades que temos. E temos alguns
desafios, como o trânsito que precisa ser enfrentado.
Senador Pedro Taques, hoje, sem dúvida nenhuma, os desastres de trânsito, principalmente de moto,
são um desafio para Boa Vista, que é uma cidade plana,
uma cidade de largas avenidas, portanto, uma cidade
em que o trânsito tem ceifado muitas vidas.
Temos propostas para a nossa cidade. Vamos
apresentá-las. Estamos apresentando. E estamos trabalhando porque queremos que Boa Vista possa evoluir nos próximos anos para ser a cidade que todos
almejamos.
Dou um aparte ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Quero
me associar a V. Exª e cumprimentar o povo de Boa
Vista. Passei ali quase 45 dias exercendo a minha atribuição de membro do Ministério Público Federal. É um
povo ordeiro, decente, que tem uma qualidade de vida.
Eu me recordo daquela avenida, Ayrton Senna é isso?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Ayrton Senna, exatamente.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – O Portal do Terceiro Milênio também. Uma cidade agradável.
Parabéns a Boa Vista.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Obrigado, Senador Pedro Taques. V. Exª, realmente,
dá um depoimento importante. Durante muito tempo,
quem ia a Boa Vista se maravilhava com a cidade. A
cidade era muito bem cuidada, uma cidade que causava uma impressão muito forte. Na verdade, era uma
cidade que surpreendia positivamente todas as pessoas. Queremos que Boa Vista continue assim. Então,
vamos continuar trabalhando nesse sentido para que
o povo de Boa Vista tenha a cidade que merece, uma
cidade bem cuidada, uma cidade que pode progredir.
Portanto, quero abraçar todos os boa-vistenses e dizer
que nosso compromisso se reforça, se reaviva, neste
dia de aniversário.
O outro registro que gostaria de fazer, Senador
Moka, é que amanhã, às 11h30min, estaremos assinando, junto com o Presidente Sarney, junto como Dr.
Fernando César Mesquita, junto com o Presidente da
Assembleia, Deputado Chico Guerra, e com o Deputado Rodrigo Jucá, o acordo de funcionando da TV
Assembleia e da TV Senado para Boa Vista. Boa Vis-
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ta vai receber a TV Senado em canal aberto, no canal
57. Portanto, é uma vitória importante da informação,
da democracia, da transparência. Vamos poder falar
diretamente. A TV Senado, hoje, já é uma referência
na cidade de Boa Vista, no Estado de Roraima. As
pessoas que acompanham nosso trabalho via antena
parabólica terão muito mais condições, a partir dessa
assinatura, a partir da implantação da TV Senado e da
TV Assembleia, de acompanhar os debates políticos,
de participar da vida política do País e do nosso Estado, contribuindo, julgando e cobrando dos parlamentares tudo aquilo que a população quer ver acontecer.
Parabenizo o Presidente José Sarney, parabenizo
o Dr. Fernando César Mesquita, parabenizo a Assembleia Legislativa de Roraima, nas pessoas do Deputado Francisco de Sales Guerra e do Deputado Rodrigo
Jucá. Estaremos, amanhã, na solenidade, acompanhando esse momento histórico para Roraima, que é
a implantação e o funcionamento da TV Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimento que será
lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 654, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta dos seguintes Projetos de Lei do Senado:
PLS nº 581/2007, que “Altera a Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990, que “dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outra providência”; o PLS
nº 301, de 2008, que “Altera o § 1º do art. 9º da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para dispor sobre a
rentabilidade das aplicações dos recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)”; o PLS nº
446, de 2009, que “Modifica a Lei nº 8.036, de 11 de
maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço – FGTS, para autorizar os titulares de contas e aplicarem até 10% (dez por cento) de
seu saldo em fundos de investimento que aplicam seus
recursos em projetos de exploração de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos líquidos situados na
área do pré-sal”; e o PLS nº 580, de 2011, que “Altera
a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
para estabelecer critério de distribuição do resultado
do exercício financeiro para as contas vinculadas dos
trabalhadores”; por versarem sobre o mesmo assunto.
Sala das Sessões, em de fevereiro de 2012. –
Senador Cyro Miranda
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O requerimento que acaba de ser lido
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, requerimentos que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 655, DE 2012
Requeiro nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, que o Projeto de Lei do
Senado nº 271, de 2008, passe a tramitar em conjunto
com o Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2003, por
versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO Nº 656, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258 e seguintes
do Regimento Interno do Senado, requeiro tramitação
conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 139, de 2010,
com o Projeto de Lei do Senado nº 28, de 2012, por
regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, em 3 de julho de 2012. – Senador Sérgio Souza.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão despachados à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Romero
Jucá, a Presidência vai declarar aberta a

ORDEM DO DIA
No entanto, não há quórum. Precisaríamos de
41 Senadores e temos 35.
Não há quórum para deliberação.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 566, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 566, de 2012, que abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desen-
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volvimento Agrário e da Integração Nacional,
no valor global de setecentos e seis milhões
e quatrocentos mil reais, para os fins que especifica.
Parecer sob nº 9, de 2012, da Comissão Mista
de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Wellington Dias (PT/PI);
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (PT/RS);
Relator Revisor: Deputado Zeca Dirceu (PT/
PR), favorável à Medida Provisória.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 180, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 623, de 2012 – RISF – 336, II)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei
da Câmara nº 180, de 2008; e os Projetos de Lei
do Senado nºs 344 e 479, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 180, de 2008 (nº 73/2009, na
Casa de origem, da Deputada Nice Lobão),
que dispõe sobre o ingresso nas universidades
federais e estaduais e nas instituições federais
de ensino técnico de nível médio e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 819, 820 e 827,
de 2012:
– da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Ana Rita, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 180, de
2008, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de
redação, que apresenta, e pela rejeição dos
Projetos de Lei do Senado nºs 344 e 479, de
2008, com voto vencido dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Lobão Filho, Álvaro Dias
e Luiz Henrique e prejudicados os votos em
separado dos Senadores Lobão Filho e Aloysio Nunes Ferreira; e
– da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo
Paim, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008, com as Emendas nºs 1
e 2-CCJ/CDH e 3 e 4-CDH, de redação, que
apresenta, e pela rejeição dos Projetos de Lei
do Senado nºs 344 e 479, de 2008.
– de Plenário, Relator: Senador Paulo Paim,
em substituição à Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, favorável ao Projeto de Lei
da Câmara nº 180, de 2008, nos termos dos
pareceres da CCJ e CDH.
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3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Valdir Raupp, que altera a redação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de
2009, para ampliar o prazo de adesão ao regime especial de precatório até a data de 31
de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 689, de 2011, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad
hoc: Senador Demóstenes Torres, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Terceira sessão de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que
acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal,
para dispor sobre a exigência do diploma de
curso superior de comunicação social, habilitação jornalismo, para o exercício da profissão
de jornalista.
Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comissão
Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, oferecendo a redação para o segundo turno.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda 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, Rela-
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tor: Senador Eunício Oliveira, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com voto
vencido do Senador Eduardo Braga.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 65, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 65, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Clésio Andrade, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da
6ª Região, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Parecer sob nº 395, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad
hoc: Senador Aécio Neves, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com votos
vencidos dos Senadores José Pimentel, Marta Suplicy, Pedro Taques, Eduardo Suplicy,
Aloysio Nunes Ferreira e Randolfe Rodrigues.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 652, DE 2011 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 652, de 2011-Complementar, do
Senador Gim Argello, que modifica as Leis nº
8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, para
dispor sobre a aposentadoria especial dos
garçons.
Parecer sob nº 633, de 2012, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Vicentinho
Alves, favorável, com a Emenda nº 1-CAS, de
redação, que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Na sequência, concedo a palavra, pela
liderança do PP, ao Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, antes de tratar do assunto principal da tarde de hoje, minha manifestação, gostaria de
aproveitar a oportunidade para cumprimentar a minha
cidade natal, o Município de Junqueiro, distante da capital do meu Estado Maceió 125km, uma cidade que fica
encravada na região Mata Agreste, com população de
aproximadamente 30 mil habitantes, completa hoje 65
anos de sua emancipação política, cidade que, apesar
da sua pequinês, mas está entre as cidades médias do
Estado, tem tido uma oportunidade de aparecer diante do cenário político-econômico e social de Alagoas.
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Quero cumprimentar a administração do Prefeito
Fernando Soares Pereira pelo bom trabalho que tem
desenvolvido em benefício da sua comunidade e de
seus munícipes, desejando a todos os meus conterrâneos muita paz, muita prosperidade e parabenizá-los
pela emancipação política do Município.
Aqui no Senado Federal tenho a honra não só
de representar o meu Estado, mas particularmente a
cidade que me viu nascer. É um orgulho representar
aquela sociedade, aqueles habitantes, nobre Presidente Moka, na Câmara Alta do meu País.
Devo a meus conterrâneos a minha presença
aqui, porque iniciei a minha vida pública nos idos de
1966, disputando mandato de vereador na terra do
junco, que deu origem à cidade de Junqueira. Isso me
orgulha muito e, assim sendo, quero compartilhar as
minhas alegrias com o povo da minha terra.
Meus parabéns ao Município e à sua população.
Sr. Presidente, ouvi, há poucos instantes, a manifestação do Senador Cristovam Buarque, tratando
exatamente de um assunto que eu tratarei agora na
tribuna do Senado: essa sequência de greves por que
passa o serviço público federal.
Apesar das negociações entre Governo e entidades sindicais, todos os anos, a população é surpreendida com greves em serviços essenciais. Em 2012,
estamos enfrentando a mesma situação, com realizações que atingem o transporte, a saúde, a educação,
a diplomacia e outras carreiras de Estado. Por isso, Sr.
Presidente, venho fazer um apelo ao Governo Federal
para que possamos trabalhar juntos para atender as
demandas dos servidores públicos federais, o Governo Federal negociando, Professor Cristovam, com as
entidades representativas do servidor público do meu
País e as duas Casas do Congresso Nacional, analisando as propostas que aqui tramitam, uma delas,
há mais de dois anos, na Comissão de Finanças da
Câmara dos Deputados, que diz respeito a reajustes
salariais para os servidores públicos.
Não são pedidos exorbitantes. De forma geral,
eles reivindicam recomposição salarial para as perdas
inflacionárias, plano de carreira e mais concurso público e estrutura. Como exigir qualidade no atendimento
aos cidadãos se os servidores estão desestimulados
por não terem perspectiva de crescimento profissional?
A situação dos mais de um milhão de servidores públicos federais, segundo dados do Ministério do
Planejamento, se agrava, ano após ano, com a falta
de estrutura sobre a carga de trabalho, oriunda da falta de pessoal ou defasagem dos salários em relação
à inflação.
Não existem números nacionais sobre quantos
servidores públicos estão em greve, mas basta citar-
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mos alguns casos para mostrar a dimensão do prejuízo
para a nossa sociedade.
Os servidores estão em greve desde 18 de junho em 26 setores, segundo balanço da categoria. Na
área de saúde, estão em greve Fundação Nacional de
Saúde, professores e funcionários de Hospitais Universitários Federais, servidores da Secretaria Especial
de Saúde, do Banco de Dados do Sistema Único de
Saúde e do Ministério da Saúde. Os profissionais da
saúde reivindicam reajuste salarial de 22,8%, jornada
de trabalho de 30 horas semanais e incorporação das
gratificações. Eles também pedem reajuste dos benefícios, valorização do servidor público e a realização
de concursos públicos.
Também estão parados funcionários dos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Integração Nacional,
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento Agrário, da Justiça, da Previdência Social.
E ainda estão em greve o Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte,
a Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura
Cacaueira, Institutos Federais Tecnológicos, Educação
de Base do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Sergipe, Arquivo Nacional, Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, Polícia Rodoviária
Federal, Instituto Nacional da Educação de Surdos,
Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia, Departamento do Fundo da Marinha Mercante,
Secretaria do Patrimônio da União, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Os funcionários do Ministério das Relações Exteriores encerraram a greve e retomaram as negociações,
a paralisação envolveu 75% das categorias, atingindo
130 postos de representação do Itamaraty no Brasil e
no exterior. Professores das 59 universidades federais
estão em greve desde 17 de maio. Trabalhadores técnicos administrativos do setor também paralisaram as
atividades assim como as Escolas Técnicas.
Há uma coisa, Sr. Presidente, Srª Presidenta,
sobre a qual deveremos fazer uma reflexão. O professor universitário do País como um todo e das Escolas
Técnicas, professor federal, infelizmente, vive com um
piso salarial aquém da responsabilidade que cada um
tem, especialmente aqueles que têm tempo integral
com dedicação exclusiva às universidades federais.
Como é que nós podemos lutar por um ensino
universitário de qualidade? Como é que o Governo
diz que tem um milhão de bolsas de estudos de profissionais para o exterior para qualificar, para melhorar
a tecnologia, o ensino tecnológico, que é exatamente
o que não temos com avanços e com qualidade aqui
no Brasil e com pequena quantidade? Nós podemos,
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porque, infelizmente, todos os anos, as universidades
paralisam por um tempo indeterminado, muitas vezes
demandam 60, 90 e até 120 dias, não colocando em
risco, mas atrasando consideravelmente a formação
dos jovens universitários que, ao entrarem na universidade, desejam, sem dúvida nenhuma, concluir seu
curso de nível superior.
Por isso, Srª Presidente, segundo o Ministério
do Planejamento, um professor com doutorado e dedicação exclusiva receberá no início da carreira salário da ordem de R$5,9 mil para trabalhar 40 horas. O
teto salarial para este profissional responsável pela
capacitação dos nossos jovens e pela produção de
conhecimento científico é da ordem de R$12 mil. Todos sabemos dessa defasagem há anos. Nada é feito,
e as greves se repetem. As greves nas universidades
federais são tão frequentes e longas que os alunos já
se adaptaram ao atraso para a conclusão dos cursos,
o que prejudica o início da sua vida profissional. Após
120 dias de negociações sem avanços, os sindicatos
criticam a posição do Governo, que não negocia durante a greve.
Pois bem, no transporte público, a Companhia
Brasileira de Trens Urbanos também paralisou suas
atividades por 38 dias em Alagoas, Pernambuco, Minas
Gerais, Rio Grande do Norte, na Paraíba e nas zonas
da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. A paralisação
só terminou quando o Tribunal Superior do Trabalho
deu ganho de causa aos trabalhadores.
A minha preocupação, sem dúvida nenhuma, é
também a preocupação desta Casa e dos Senadores
da República que representam os Estados da Federação na Casa da Federação. Lamentamos a notícia
de que o Governo Federal cortará o ponto dos grevistas, decisão que pode agravar a situação. O Sindicato
dos Servidores Públicos já anunciou que a medida do
Governo só irá ampliar o movimento grevista, Presidente Sarney.
As demandas dos servidores federais são, em linhas gerais: recomposição salarial; extensão do plano
de carreira estabelecido pela Lei nº 12.277, de 2010, a
todos os servidores; ampliação do auxílio-alimentação
e saúde; realização de concursos públicos para preencher vagas de aposentadorias, de aposentados, melhor
dizendo. Protestam contra a Medida Provisória nº 568,
de 2012, em tramitação no Congresso Nacional, que
propõe mudança no cálculo dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, além de alterar a carga
horária dos médicos e de outras categorias que possuem jornada de trabalho estabelecida em lei, e pedem
a definição de uma data-base para as negociações.
Ora, se todos os anos as demandas são praticamente as mesmas, por que o Governo Federal não
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adota uma medida permanente que garanta reajustes
anuais?
Apelo ao Governo Federal e aos colegas do Parlamento para que possamos atender os pedidos dos
servidores. Da nossa parte, legislando e também cobrando do Governo Federal essa ação, para evitar que
amanhã o País pare de uma vez por todas.
Existem diversas medidas e projetos de lei no
Congresso que são de interesse dos servidores públicos e que precisam ser debatidos e votados. Não
podemos esperar as greves para apagar o incêndio.
Se não dá para negociar durante a greve, por que o
Governo não negocia antes, para evitar os prejuízos
gerados pela paralisação?
De um lado, o Governo tenta estancar a greve e,
de outro lado, os grevistas querem propostas concretas.
No meio dessa disputa, quem sofre é a população, que
precisa do serviço público do nosso País: são alunos
sem aulas nas universidades federais, doentes que
não são atendidos; enfim, o País para num momento
crucial do nosso desenvolvimento.
No momento em que temos de valorizar nossos
servidores públicos, quero registrar aqui a iniciativa do
Senador Antonio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe,
que, no seu substitutivo ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013, incluiu dispositivos que
autorizam a previsão de reajuste dos subsídios e da
remuneração dos agentes públicos dos três Poderes
e do Ministério Público da União. É o primeiro passo
para garantirmos recursos anuais para o reajuste dos
servidores públicos federais.
Com o País em crescimento, nada mais justo
que os agentes dessa mudança também sejam reconhecidos.
A medida do Senador Valadares contribuirá para
que os representantes dos três Poderes e do MPU,
Ministério Público da União, encontrem uma regra ou
critério adequados para a concessão de reajustes até
o envio da proposta de lei orçamentária para 2013,
em agosto próximo.
A matéria será posta em votação a partir da próxima semana na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Faço, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srª
Presidenta, um apelo, mais uma vez, ao Governo,
que pode se posicionar contra a medida em razão de
eventual impacto nas contas públicas, já que as despesas com pessoal são da ordem de aproximadamente
R$200 bilhões/ano.
Seguindo o raciocínio da economia, é mais barato se antecipar e conceder reajustes gradativos do
que sofrer com os prejuízos humanos e financeiros
causados por essas paralisações.
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Imaginem os prejuízos para as empresas que
têm de liberar mercadoria pela Receita Federal se os
servidores cruzarem os braços; e as consequências
para a formação de universitários e o andamento de
pesquisas neste País, justamente quando precisa de
um salto tecnológico. Aqui, valeria aquela máxima de
que o barato sai caro.
Os servidores públicos são tão importantes para
a sustentação e o aprimoramento da democracia, que
podem afetar até as eleições, já que servidores da Justiça Eleitoral, sem reajuste desde 2003, fizeram paralisação de 48 horas, na quarta-feira passada, véspera
do prazo de encerramento do registro das candidaturas
homologadas nas convenções municipais.
Os servidores dos tribunais eleitorais lutam pela
aprovação do Projeto de Lei nº 6.613, de 2009, na esperança de reestruturação do plano de carreira e de
reposição de perdas inflacionárias.
Segundo o movimento sindical, o projeto de lei
para corrigir a situação está parado há dois anos na
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados e, por isso, os servidores fizeram a greve
de 48 horas, na tentativa de abrir um canal de negociação com o Governo e o Congresso.
Se não forem atendidos, a greve poderá se transformar em paralisação por tempo indeterminado e causar problemas para a realização das eleições deste
ano, porque, Srª Presidenta, a eleição tem data para
começar e prazo constitucional para ser realizada. Se
não forem atendidas as reivindicações, a greve poderá
se transformar em uma paralisação por tempo indeterminado. Por isso, apelo novamente para a intervenção
da Presidenta Dilma no sentido de que o diálogo seja
fomentado e a questão seja resolvida.
Os servidores públicos não fazem apenas trabalhos burocráticos, como a maioria da opinião pública
imagina. São profissionais que garantem o funcionamento do Estado brasileiro e devem ter as condições
para exercerem seu trabalho com eficiência, agilidade
e, sobretudo, com ética. E, quando falo em ética, temos
de pensar que um servidor remunerado com justiça
estará menos suscetível à improbidade administrativa
ou mesmo à corrupção.
É preciso adotar uma política de Estado e não
de Governo para estruturar os serviços públicos do
nosso País.
Somente com servidores de carreira motivados
e com a consciência de sua importância para a Nação
conseguiremos alcançar o salto de qualidade que o
Brasil precisa para crescer e se desenvolver, garantindo mais qualidade de vida a todos os brasileiros.
Este é, Srª Presidenta, o apelo que fazemos da
tribuna desta Casa a Sua Excelência a Presidenta Dil-
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ma Rousseff, por intermédio do Ministério do Planejamento, para que essas negociações sejam colocadas
sobre a mesa; e que encontremos os verdadeiros caminhos para atender àqueles que, na verdade, muitos
deles estão apenas pedindo a reposição da inflação
e outros aspectos que dizem respeito exatamente às
categorias que trabalham e ajudam este País a continuar crescendo.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador, eu não sei se o senhor vai conceder
um aparte ao Senador Cristovam.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Concedo o aparte com muita alegria, com muita honra
ao eminente Senador Cristovam Buarque, que é professor. E antes de eu fazer este pronunciamento, S.
Exª já havia se manifestado a respeito da greve; com
especialidade, a respeito da greve nas universidades
federais.
Com muita alegria, concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Senador Benedito, fico satisfeito em ouvi-lo falar –
embora o tema não seja agradável – de um assunto
tão importante e que tem estado ausente dos debates
aqui no Senado, que são as greves do setor público,
especialmente esta greve das universidades federais.
O país que se permite greve de universidade por dois
meses é um país que não se deu conta ainda, Senador, de que está no século XXI. Agora, professores de
universidades que lutam apenas por mais salários sem
perceberem que a estrutura universitária está velha,
superada, antiquada, também não se deram conta de
que estamos no século XXI. Talvez a greve, depois de
ser tão longa, seja um bom momento de provocarmos
um encontro das autoridades com os professores, para
que o Governo procure atender reivindicações, obviamente na medida do possível, mas que, em troca, o
Governo cobre dos professores uma reforma universitária de que o Brasil do séc. XXI está precisando.
Até aqui nos acostumamos a greves, reivindicações e
atendimento, depois de longas greves. Acho que está
na hora de um casamento. Greves, reivindicações, e o
Governo também fazer as suas exigências: exigência
de que a universidade se envolva mais com educação
de base; exigência de que a universidade passe a se
comparar com as melhores do mundo e não somente entre nós, umas com as outras; exigência de uma
dedicação plena. Está na hora de fazer isso. E aproveito – por isso esperei tanto por esse aparte – a presença aqui do Senador Requião, que é o Presidente
da Comissão de Educação. Talvez, Senador Requião,
esteja na hora de entrarmos nesse problema. Talvez
esteja na hora, e amanhã temos reunião da comissão
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e podemos lá discutir, Senador Sarney, de o Senado
dizer que está presente, pedir uma audiência com o
Ministro, pedir uma conversa com as entidades que
representam os professores e tentar encontrar um caminho, mas não só um caminho para terminar a greve; um caminho para construir a nova universidade de
que o Brasil precisa. As duas coisas. Acabar a greve,
sim, mas com uma nova universidade. Do contrário,
até acabamos com a greve, mas continuamos sem
uma estrutura universitária adaptada às exigências
do séc. XXI. Eu o parabenizo pelo seu discurso. Acho
muito oportuno, e peço desculpas por ter agarrado o
seu discurso, pegado carona nele, para provocar o
Senador Requião, Presidente da Comissão de Educação, para que participemos; para tentar fazer com
que o Brasil descubra que está no séc. XXI. Por isso,
não pode dar-se ao luxo de ter uma greve de 60 dias
de universidades.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Quem agradece a V. Exª sou eu, e V. Exª fez muito
bem de provocar o Senador Requião, como Presidente
daquela Comissão, combativo, para que, na verdade,
tomemos alguma iniciativa...
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – É
nós temos também a presença aqui do nosso Presidente José Sarney no plenário desta Casa. V. Exª, que
já foi Presidente da República, sabe muito bem da importância que tem o servidor público federal para tocar
a máquina administrativa. Nenhum de nós seria nada,
nem faria nada, nem o Presidente da República, nem
nenhum dos três Poderes faria absolutamente nada se
não contasse com a colaboração, com a participação
e com a determinação do servidor público. A máquina
é tocada por eles. E nós aqui apenas legislamos; e o
Poder Executivo estabelece exatamente as regras.
Eu sei perfeitamente que há um cuidado com
relação às finanças do País, mas não é porque se darão as correções inflacionárias que se poderia criar
qualquer tipo de dificuldade. A maior dificuldade é se
entrar numa greve por tempo indeterminado o País
como um todo.
Por isso, Presidenta, muito obrigado a V. Exª
pela tolerância. E eu quero, mais uma vez, agradecer.
Presidente Sarney, V. Exª tem muita importância por
tocar esses assuntos relacionados com o Governo e
o servidor público do meu País.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Benedito de Lira, o
Sr. Waldemir Moka deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Benedito de Lira e também a manifestação do Senador Cristovam Buarque,
que é um especialista na área da educação, uma vida
comprometida com isso.
E com grande alegria, além de registrar a presença no plenário do nosso Presidente – eu fico constrangida até, ocupando aqui a sua cadeira –, com muita honra, passo a palavra a S. Exª nosso Presidente,
Senador José Sarney, ao mesmo tempo em que gostaria de informar ao Senador Benedito e ao Senador
Cristovam que o Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte desta Casa, Senador Roberto
Requião, apropriadamente, já fez...
Amanhã, o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, estará às 10 horas numa audiência pública que
foi convocada, requerida pelo Presidente desta Casa.
É um bom momento, Senador Cristovam, Senador
Benedito, para o diálogo com o Ministro da Educação
e para tentar resolver essa paralisação, que prejudica
especialmente os estudantes.
Com a palavra o Presidente desta Casa, com
muita honra, Senador José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora Ana Amélia,
eu é que fico honrado em pedir a palavra e ter a satisfação de a senhora presidir este momento da sessão.
Eu queria fazer uma breve comunicação sobre
o que já foi tratado aqui neste plenário, com justiça,
sobre o falecimento do Ronaldo Cunha Lima.
Eu acho que desaparece com Ronaldo Cunha
Lima um dos melhores políticos do Nordeste e também do Brasil, porque aqui nesta Casa ele se revelou
também um grande político no debate dos grandes
temas nacionais.
Recordo que, no governo Fernando Henrique,
quando se levantou o problema de privatização da
Petrobras, Ronaldo Cunha Lima foi nesta Casa uma
voz firme, brava, decidida, em favor da Petrobras. Sem
dúvida alguma, eu tenho certeza de que a ideia não
prosperou, em grande parte, por causa da posição
tomada por Ronaldo Cunha Lima.
Ele era um homem de várias facetas. A primeira
delas era realmente... Eu o considero acima do político, porque ela vem servir ao político, o intelectual. Ele
era um homem de uma inteligência extraordinária, de
uma cultura também muito vasta. Basta dizer que sobre
Augusto dos Anjos ele não só escreveu, mas também
sabia tudo sobre Augusto dos Anjos; até do padre que
o batizou, Ronaldo Cunha Lima sabia.
Uma vez, num programa de televisão que foi feito
para falar sobre as pessoas que conheciam diversos
assuntos, ele teve a oportunidade de dizer tudo, de
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surpreender o Brasil com aquilo que ele sabia, aquilo
que ele expressava sobre Augusto dos Anjos.
Mas ele também era o grande poeta, poeta erudito e poeta popular, um poeta também que era um
grande improvisador, que conhecia todas as regras das
cantorias do Nordeste, desde o Galope à Beira-Mar,
desde o quadrão trocado a quadrão; enfim, que dominava todas as formas da poesia popular. Até discursos
em praça pública ele fazia improvisando versos. Aonde
ele chegava, ele sempre tinha uma manifestação do
seu talento, da sua inteligência. Eu mesmo, quando
ele pensou em entrar para a Academia Brasileira de
Letras, me dispus (caso tivesse a oportunidade) a votar em Ronaldo Cunha Lima.
Também devo ressaltar, entre essas facetas da
sua personalidade, a figura humana, o causeur, o homem cordial, o amigo, gentil, solidário, leal e também
o homem que não deixava passar nada sobre o Nordeste sem que ele não estivesse pronto e vigilante
para sua defesa.
Então, sobre a Paraíba, nem é preciso ressaltar,
ele defendia o seu Estado com uma paixão. Em tudo
que ele fazia na vida, ele colocava uma grande parte
de paixão.
Eu fui muito amigo de Ronaldo Cunha Lima, tive
com ele uma convivência muito grande. Recordo as
noitadas de cantoria que, às vezes, tivemos na Paraíba e mesmo em São Paulo, em casa do Saulo Ramos,
que também é outro admirador da poesia popular.
Sempre o Ronaldo nos surpreendia com a sua jovialidade, com a sua alegria. Era um homem que tinha a
cultura da alegria, que tinha o gosto da convivência,
tinha o gosto da vida.
Portanto, com ele desaparece uma figura marcante da história política do Nordeste. Os seus últimos anos
foram anos de grande sofrimento, mas que ele enfrentou sempre sem perder aquele otimismo, aquele gosto
da vida, aquela busca pela vida que ele sempre tinha.
Eu quero aqui, no Senado, nestas palavras, mais
do que fazer o elogio a Ronaldo Cunha Lima, quero fazer a homenagem de saudade, o sentimento de tristeza
e a minha solidariedade na dor de toda a sua família e
de todos os seus amigos pelo seu desaparecimento.
Solidariedade essa que eu estendo a todo o povo da
Paraíba, que perdeu o seu grande e extraordinário filho.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Mesa se solidariza e endossa inteiramente a
sua manifestação, como já o fez com as manifestações
anteriores de homenagem póstuma a este grande Senador, governador, poeta, intelectual e grande político
da Paraíba. Então, a Mesa se solidariza e endossa a

JULHO 2012

Julho de 2012

manifestação de V. Exª, que registra o reconhecimento
a um grande político.
Certamente, nos céus, os anjos estão lá tertuliando com o poeta, com uma seresta bem à moda
do que ele gostava, valorizando a cultura popular e
também erudita.
Obrigada, Presidente José Sarney, pela homenagem que presta, com justiça. Ele deixa aqui, nesta
Casa, o Cássio Cunha Lima, seu filho, que está também
desempenhando muito bem o mandato parlamentar,
como Senador e ex-Governador da Paraíba.
Obrigada, Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª
Presidente, quando puder me dê oportunidade, para
uma breve comunicação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela liderança?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Pela liderança.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª pode fazer uso da palavra.
O próximo orador inscrito é o Senador Paulo Paim.
Pelo Regimento é um orador inscrito, que foi o
Senador Benedito de Lira; segue uma comunicação
de liderança e o próximo orador inscrito, Senador
Paulo Paim.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente é uma
comunicação que eu não gostaria de fazer, mas que
faço por dever partidário e pelo imenso apreço que eu
tinha sobre a pessoa que desejo homenagear.
Ouvi, agora, a palavra do Senador Sarney, nosso Presidente, que conheceu Ronaldo da Cunha Lima
como eu conheci, não sei se mais, não sei se menos,
mas conheceu como eu conheci. Fui colega de Ronaldo
como Governador e depois como Senador; tive com
ele uma relação fraterna, Srª Presidente.
Estava em viagem ao exterior, em missão, e recebi
a comunicação do falecimento do meu amigo Ronaldo e passou um filme na minha cabeça sobre a nossa
convivência, do administrador, do político, do poeta.
Ele foi bom em tudo, ele foi com administrador, como
Prefeito de Campina Grande ele foi inexcedível. Esse
São João do Nordeste que passa pelo São João de
Campina Grande foi invenção de Ronaldo, foi ele quem
começou; não foi em Caruaru, não foi em Mossoró, não
foi em canto nenhum, foi em Campina Grande, pelas
mãos do poeta Ronaldo da Cunha Lima.
V. Exª já ouviu falar na orquestra sanfônica? Coisa
dele também. Os sanfoneiros, uma coisa linda!
Ronaldo foi um administrador competente, com
visão de futuro, um homem probo, homem sério, homem
honesto, homem de poucas posses, homem decente.
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Ele passou boa parte da vida exilado da vida pública,
voltou, voltou consagrado e ganhou as eleições de
que participou.
Ele deixa o filho Cássio da Cunha Lima, que já
foi muita coisa, Deputado Federal, Superintendente
da Sudene, Governador do Estado, como ele foi e eu
fui e hoje é Senador.
Eu fui Governador com Ronaldo á mesma época,
vizinhos de Estado. Nós tínhamos uma relação fraterna,
porque a minha família é amiga de Ronaldo, a família
de Ronaldo é minha amiga, amiga da minha família.
Então, nós temos um entrelaçamento muito robusto
do ponto de vista de vida pública e de vida pessoal.
Eu tentei falar com D. Glória várias vezes, por
telefone, não consegui. Ao final, recebi uma ligação
de volta, eu no exterior, e ele chegando em Campina
Grande, do meu amigo Cássio da Cunha Lima, que
teve a delicadeza de retornar a minha ligação no momento em que ele sepultava o pai, para falar sobre a
mensagem que eu havia mandado para ele, tratando-o
pelo apelido carinhoso com que eu o chamava: Xaréu.
Ele sabia por que, as razões.
Nós fizemos viagens ao exterior, como governadores, em busca de recursos do Banco Mundial, do
BID; tínhamos empreitadas em conjunto em Brasília,
no Rio de Janeiro, em busca de recursos para viabilizar o nosso Nordeste. Nós fomos companheiros em
tudo, em tudo.
Eu faço, com muita tristeza, o registro da morte,
do falecimento de Ronaldo, porque é um amigo que
eu perco e é um político que a Paraíba perde e o Brasil perde.
V. Exª pode estar certa, porque normalmente,
quando as pessoas falcem, as palavras de elogio vêm
fáceis, mas, não, essas palavras são sinceras e são
verdadeiras, porque, se há alguém que as mereça,
é Ronaldo da Cunha Lima, o sempre Governador do
Estado da Paraíba.
Muito obrigado a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador José Agripino pela homenagem que também presta a esse grande político
do Nordeste e da Paraíba, que ele defendeu e representou tão bem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Com a palavra, Senador Paulo Paim, como
orador inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Senadora Ana Amélia, quero, nesta segunda-feira, às 17h17, fazer o meu pronunciamento,
começando por uma análise do Censo Demográfico
publicado pelo IBGE.
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O Censo Demográfico 2010, Características Gerais da População, Religião e Pessoa com Deficiência,
divulgado no dia 29 de junho pelo IBGE, revela dados
importantes.
No tocante às pessoas com deficiência, os números mostram, mais uma vez, a urgência da adoção
de políticas públicas que estimulem principalmente a
educação, a qualificação e o trabalho para as pessoas
com deficiência.
De acordo com o censo, quase 46 milhões de
brasileiros têm algum tipo de deficiência: mental, motora, visual ou auditiva. Esse número equivale a 24%
da população brasileira.
Mas, por outro lado, fico feliz em verificar, por
esses dados, que 95% das crianças com deficiência
entre 6 e 14 anos estejam na escola, algo bem próximo ao percebido entre as crianças e adolescentes
sem deficiência: 97%.
Das crianças que não têm deficiência, 97% estão
na escola. Mas as crianças com deficiência, no Brasil,
95% também estão na escola. Esse é um dado positivo.
Mas, Srª Presidenta, a pesquisa revelou, por outro
lado, que 61,1% da população com 15 anos ou mais
com deficiência não tinham instrução ou cursaram apenas o ensino fundamental incompleto, enquanto que,
entre a população sem deficiência, esse percentual
é de 38,2%, revelando uma diferença de 22,9 pontos
percentuais entre os dois grupos na mesma faixa.
Se olharmos o ensino superior, 10,4% das pessoas sem deficiência possuem nível completo de ensino
e apenas 6,7% das pessoas com deficiência chegaram
a esse patamar.
Os números preocupam. É, pois, nesse contexto
de extremas diferenças que tenho que falar mais uma
vez da urgência da votação do Estatuto da Pessoa
com Deficiência, de nossa autoria, aprovado aqui neste
plenário, que está há mais de sete anos engavetado
na Câmara dos Deputados.
O Estatuto que o Senado aprovou e que aqui
apresentei determina que os profissionais de educação estejam preparados para atender às pessoas com
deficiência. Mas, de outro lado, esclarece também que
as escolas não podem recusar a matrícula de pessoas
em razão de sua deficiência.
Essas pessoas necessitam de recursos especiais,
é verdade, mas a falta de preparo dos professores e das
escolas de ensino não pode servir de escusa para que
as pessoas com deficiência estejam fora da escola, ou
seja, sejam deixadas de lado, não possam entrar nas
escolas. Todos devem se preparar para atender com
qualidade, sendo que o processo de ensino é amplo e
envolve troca, senso de observação e sensibilidade. A
grande diferença entre os níveis de instrução da pessoa
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com e sem deficiência se percebe também no acesso
a uma educação de qualidade e se reflete também
na questão do emprego e no salário dessas pessoas.
Eu sempre digo que é preciso dar oportunidade
às pessoas com deficiência para que elas mostrem
onde são mais eficientes e a sua capacidade. Dou
sempre o exemplo do meu gabinete: Santos Fagundes,
totalmente cego, é coordenador do meu gabinete há
mais de doze anos e, agora, neste fim de semana, foi
escolhido para ser candidato a prefeito da cidade do
Caí. Se ele for eleito prefeito, vai ser o primeiro prefeito cego no Brasil. Só há um prefeito cego, e em outro
continente – nos Estados Unidos.
No que se refere ao rendimento, as estatísticas
indicam uma diferença de 9 pontos percentuais entre
pessoas ocupadas, com e sem deficiência. Das pessoas com deficiência entrevistas, 46,4% ganham até
um salário mínimo, ou não têm rendimento; enquanto
que, entre a população sem qualquer deficiência, esses números são de 37,1%.
Ainda segundo o Censo, a maioria das pessoas
com deficiência ocupadas, empregada com carteira
assinada: 40,2%. Mas aí havia uma diferença de 9
pontos percentuais em relação à pessoa sem deficiência, que era de 49,2%.
O levantamento aponta ainda que, em 2010, a
população ocupada com ao menos uma das deficiências investigadas, representava 23,6%, 20,3 milhões
do total de ocupados – 86,3 milhões no País.
E as diferenças prosseguem, entre os trabalhadores com deficiência classificados nas categorias por
conta própria (27,4%), sem carteira (22,5%), militares e
funcionários públicos estatutários (5,9%) e não remunerados (2,2%), enquanto que na população sem deficiência (20,8%, 20,6% e 5,5%, 1,7%, respectivamente).
Na categoria empregador, há uma diferença de
0,3 ponto percentual entre a população sem deficiência (2,1%) e com deficiência (l,8%).
No que concerne ao trabalho por conta própria,
quero destacar que apresentei um projeto aqui no Senado, aprovado por unanimidade. Trata-se do PLS n°
105/08, que cria linhas de crédito especial para que
as pessoas com deficiência possam abrir seu próprio
negócio.
Os números falam por si, Srª Presidente, e pedem
medidas para que as diferenças humanas não correspondam a diferenças de oportunidade. As pessoas com
deficiência não querem pena, não querem favores, só
querem ter oportunidades, que muitas vezes são dadas a outros e a eles não.
A Convenção Internacional sobre os Direitos da
Pessoa com Deficiência trouxe avanços importantes
– e nós aprovamos por unanimidade – ao debate das
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questões das pessoas com deficiência e o Estatuto
é o instrumento que dará efetividade a tais avanços.
Essa é a vontade das pessoas com deficiência,
expressa em suas correspondências, que chegam
diariamente ao meu gabinete.
Fica aqui o apelo, mais uma vez, para que a Câmara dos Deputados vote o Estatuto da Pessoa com
Deficiência.
Srª Presidenta, quero, ainda, nesta tarde em que
inúmeros Senadores aqui lembraram a morte do ex-Senador Ronaldo Cunha Lima, pai do caríssimo Cássio
Cunha Lima, nosso colega aqui no Parlamento, somar-me a todas as manifestações que aqui foram feitas,
homenageando esse importante figura.
Vou homenagear outra pessoa no dia de hoje.
Srª Presidenta, nos termos do Requerimento nº
218, VII, do Regimento Interno do Senado Federal,
requeiro voto de pesar pelo falecimento do ex-Ministro
Arnaldo Süssekind.
Arnaldo Süsseking é um dos ícones do Direito do
Trabalho, tema de que trato tanto. O Ministro Arnaldo
Lopes Süssekind faleceu na manhã desta segunda-feira, data em que faria 95 anos.
Único remanescente da comissão nomeada por
Getúlio Vargas para elaborar a CLT, o jurista morreu
em consequência de insuficiência respiratória, seguida
de parada cardíaca.
Srª Presidenta, até os últimos dias de vida, ele
trabalhou incansavelmente, atuando como Consultor
Jurídico da Vale e Conselheiro de Mesa da Santa Casa
de Misericórdia do Rio de Janeiro.
Moreira nasceu no Município de Nova Iorque,
no interior do Maranhão, era jornalista e presidiu o
PDT, iniciando sua carreira política no PDT gaúcho.
No Congresso, foi Líder da Câmara duas vezes e presidiu a Comissão de Relações Exteriores da Câmara
dos Deputados.
Deputado Estadual pelo PSP, de 1951 a 1955, e
Federal, pelo mesmo partido, de 1955 a 1964, ele foi
um dos fundadores do PDT no Maranhão, após aderir,
em 1979, à Carta de Lisboa – o documento oficial de
fundação do partido idealizado por Leonel Brizola. Pelo
PDT, Moreira foi Deputado Federal de 1993 a 1994 e
de 1997 a 2007.
O grande jurista, cujo nome batiza o prédio-sede
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ),
tinha apenas 24 anos quando, em 1942, foi um dos
principais a redigir a nossa CLT, tão defendida até hoje
por tantos, e eu sou um deles.
Na opinião do Ministro Süssekind, a CLT é fruto
do Estado Social e permanece atual como instrumento
regulatório das relações entre capital e trabalho.
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Esse monumento legislativo, com linguagem simples e mecanismos eficazes de distribuição de direitos, já previa, desde 1943, o processo coletivo, que
somente com o Código de Defesa do Consumidor
veio a ser sistematizado para aplicação aos demais
ramos do Direito.
Inúmeras alterações feitas no CPC para dar-lhe
simplicidade, celeridade e efetividade, foram beber na
fonte do processo trabalhista contido na CLT, entre elas
a citação pelo correio e a execução judicial como fase
do conhecimento, sem necessidade de instauração
de novo processo.
Süssekind foi Ministro do Trabalho e Previdência
Social no governo Castello Branco, de abril de 1964 a
dezembro de 1965, época em que as duas áreas estavam unificadas em uma só pasta.
Também atuou como Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, foi presidente do Conselho Editorial
de importantes periódicos brasileiros e patrono dos
Advogados Trabalhistas do Brasil.
Considero Süssekind uma das figuras mais emblemáticas do Judiciário trabalhista. Foi ministro também do Tribunal Superior do Trabalho de 1965 a 1971.
Fez parte da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, da Academia Ibero-Americana do Direito do
Trabalho e da Seguridade Social, da Academia Luso-Brasileira de Direito do Trabalho, de mais 18 associações culturais e científicas nacionais e estrangeiras e
também da Comissão de Peritos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra.
Entre os diversos prêmios, Süssekind recebeu
o Teixeira de Freitas, pelo Instituto dos Advogados do
Brasil, e mais de 40 condecorações nacionais e estrangeiras.
Participou de mais de 200 congressos nacionais
como conferencista.
Certa feita, disse de Süssekind a jornalista Virgínia Santos Oliveira:
Se me dessem a oportunidade de escolher
um superpoder, gostaria de trocar de lugar
com o tempo. Por um dia ou por algumas horas que fosse, gostaria de poder inverter os
papéis e ficar só de longe, me divertindo com
a correria dele.
O respeito, acrescento que se me dessem a
oportunidade de escolher um superpoder, escolheria
viver com a longevidade, a intensidade, a humildade
e o brilho de Arnaldo Lopes Süssekind.
Concluo, dizendo, Srª Presidenta, que aprendi a admirar Süssekind, porque foi um daqueles que
construiu a CLT. Ainda em vida, no Rio de Janeiro, recentemente, fiz junto com ele um painel em defesa da
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CLT. Fiquei impressionado com a clareza – isso foi há
dois meses – com que ele defendia o direito dos trabalhadores, dos aposentados e dos pensionistas. Fico
com essa lembrança de Arnaldo Lopes Süssekind, um
homem que, no meu entendimento, independente da
época de que participou, esteve sempre à frente do
seu próprio tempo, apontando caminhos na defesa dos
trabalhadores e dos aposentados.
Este voto de pesar estou encaminhando, neste
momento, à Mesa, em nome dos trabalhadores, que
tanto tinham em Süssekind um referência em matéria
de direito dos trabalhadores.
Quero também, Srª Presidenta, com tristeza, registrar o falecimento de um ex-diretor do meu Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita, Sr.
Sidnei José de Araújo, 55 anos, um militante. Faleceu
vítima de complicações de um câncer. Foi velado no
auditório da Câmara Municipal de Sapucaia do Sul e
o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal Pio
XII, no Bairro Lomba da Palmeira, no dia de ontem.
Sidnei José de Araújo exerceu cinco mandatos
no Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, de 1993 a
2008. Uma de suas características era a capacidade
do diálogo e negociação e a defesa, sempre, sempre,
dos interesses dos trabalhadores. Morador de Sapucaia do Sul há mais de 45 anos, Sidnei, além de líder
do Bairro Jardim América, foi também vereador por
aquela cidade, foi fundamental na caminhada do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, sempre. E foi também Secretário do Prefeito de Sapucaia, Vilmar Ballin.
Peço, também que o mesmo documento seja remetido, Srª Presidenta, a seus familiares.
Por fim, Srª Presidenta, quero aqui fazer o registro
de dois pronunciamentos muito simplificados.
Primeiro, duas Mensagens estão na pauta da
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), amanhã:
nºs 52 e 53, ambas de 2012. A primeira visa autorizar
a contratação de operação de crédito externo entre a
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor superior a US$130 milhões. Os recursos são
destinados ao financiamento parcial do Programa de Expansão e Modernização do Sistema Elétrico da Região
Metropolitana de Porto Alegre (RS), como também da
área de abrangência do Grupo CEEE Pró Energia RS.
A Mensagem nº 52 tramita também, com a relatoria do nobre Senador Walter Pinheiro.
A segunda, a Mensagem nº 53, propõe ao Senado Federal que seja autorizado a contratação de uma
operação de crédito no valor de US$480 milhões. Esta
operação é entre o Estado do Rio Grande do Sul e o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). O crédito visa o financiamento parcial do
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Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento
Econômico e Social do meu Estado, o Rio Grande do
Sul, o Pro Redes RS.
A nobre Senadora Marta Suplicy é a relatora
dessa mensagem.
O que eu faço, Srª Presidenta, é um apelo para
que todos Senadores – tenho certeza de que assim
acontecerá – apoiem essas mensagens de crédito tão
importantes para o Programa Econômico e Social do
Estado do Rio Grande do Sul.
Por fim, Srª Presidenta, nos últimos dois minutos, quero aqui destacar a Medida Provisória nº 565,
que autoriza o Poder Executivo a instituir linhas de
crédito especiais com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e
do Centro-Oeste para atender aos setores produtivos
rural, industrial, comercial e serviços dos Municípios
com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Poder Executivo federal,
tramita nesta Casa Legislativa também com relatoria
do nobre Senador Walter Pinheiro.
Acontece que entidades ligadas aos produtores
rurais do Estado do Rio Grande do Sul e de toda a região Sul, diante da calamidade provocada pela seca
que assolou o sul do nosso País, reivindicam, de forma
justa, iguais condições ao povo gaúcho e também ao
povo de Santa Catarina ou do Paraná.
A referida norma institui uma linha de crédito especial destinada a atender aos setores produtivos rural, industrial, comercial e de serviços dos Municípios
que enfrentaram situação de emergência que deve
ser ampliada para atender gaúchos, paranaenses e
catarinenses.
Os agricultores gaúchos também buscam a extensão do Auxílio Emergencial Financeiro, denominado
informalmente por muitos de “Bolsa Estiagem”, para
aquelas famílias cuja produção não está coberta pelo
seguro safra.
O texto contempla ainda elevação do valor do
Auxílio, de R$300,00 para R$400,00 e o valor das
parcelas mediante as quais é entregue às famílias,
passando de R$60,00 para R$80,00.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estima-se
que a Bolsa Estiagem (Fora do microfone.) totalizará
o montante de R$200 milhões.
Das 24 emendas apresentadas, o nobre Relator –
e aqui ficam meus cumprimentos – acatou, entre outras
propostas, a Emenda nº 14, do Senador Paulo Bauer,
que eu já havia defendido aqui na tribuna e creio que
também os Senadores do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina defenderam, e que atende
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não integralmente, mas parcialmente aos anseios dos
agricultores sulistas.
Ela dispõe sobre a criação de uma linha de crédito especial para a região Sul, para atender aos produtores atingidos.
Quero salientar que, em maio, conversamos,
Senadores e Deputados, com o Líder Walter Pinheiro, que se comprometeu em atender à demanda da
região Sul. Sei que V. Exªs fizeram um movimento,
eu diria, supraestadual; não foi só o Estado do Rio
Grande do Sul, mas do Paraná, de Santa Catarina e
do Rio Grande do Sul, e o Líder Walter Pinheiro acatou em grande parte.
Enfim, a região Sul, tão castigada quanto a região Nordeste, deixa aqui os cumprimentos ao Líder
Walter Pinheiro, na certeza de que essa medida provisória será aprovada pelo Plenário, nesta semana,
atendendo às reivindicações de todos os Estados,
principalmente das regiões Norte, Nordeste e Sul,
tão atingidos pela seca.
Era isso, Senadora Ana Amélia, V. Exª que recebeu delegações, principalmente da região Sul, como
eu recebi, e sei que o Senador Pedro Simon também
recebeu. Fizeram o mesmo apelo a ele, assim como
aos três Senadores de Santa Catarina e do Paraná.
Felizmente, o nosso relator e Líder Walter Pinheiro
acatou em grande parte as demandas daqueles que
estão sofrendo com a seca.
Agradeço a V. Exª, como sempre, a tolerância
do tempo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Também já me manifestei. Inclusive fiz um desagravo, porque não foi bem entendida a atitude do
Senador Walter Pinheiro, como se a região Sul não
tivesse enfrentado um grave problema decorrente da
estiagem que arrasou algumas regiões do Rio Grande
do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Esse desagravo
foi necessário porque ele trabalhou empenhadamente,
especialmente em favor da agricultura familiar e dos
médios agricultores.
O Presidente da Fetag, Elton Weber, que nos
procurou, foi muito bem atendido pelo Senador Walter
Pinheiro, que cumpriu o seu dever.
Amanhã, na Comissão de Assuntos Econômicos,
a Bancada do Rio Grande do Sul estará para defender os interesses do seu Estado. Não tenho a menor
dúvida, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
bem, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 657, DE 2012
Nos termos do Art. 218, inciso VII do Regimento
Interno do Senado Federal, REQUEIRO voto de pesar pelo falecimento do Ministro Arnaldo Süssekind.
Um dos ícones do Direito do Trabalho do país, o
Ministro Arnaldo Lopes Süssekind, faleceu na manhã
desta segunda-feira, dia 9/7, data em que faria 95 anos.
Único remanescente da comissão nomeada por
Getúlio Vargas para elaborar a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), o jurista morreu em consequência
de insuficiência respiratória, seguida de parada cardio-respiratória.
Até os últimos dias de vida, ele trabalhou incansavelmente, atuando como consultor jurídico da Vale
e Conselheiro de Mesa da Santa Casa de Misericórdia
do Rio de Janeiro.
O grande jurista, cujo nome batiza o prédio-sede
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ),
tinha apenas 24 anos quando, em 1942, atuou na redação da CLT.
Na opinião do ministro Süssekind, a CLT é fruto
do Estado Social e permanece atual como instrumento
regulatório das relações entre capital e trabalho.
Esse monumento legislativo, com linguagem simples e mecanismos eficazes de distribuição de direitos, já previa, desde 1943, o processo coletivo, que
somente com o Código de Defesa do Consumidor
veio a ser sistematizado para aplicação aos demais
ramos do Direito.
Inúmeras alterações feitas no CPC para dar-lhe
simplicidade, celeridade e efetividade, foram beber na
fonte do processo trabalhista contido na CLT, entre elas
a citação pelo correio e a execução judicial como fase
do conhecimento, sem necessidade de instauração
de novo processo.
Foi Ministro do Trabalho e Previdência Social no
governo Castello Branco, de abril de 1964 a dezembro de 1965, época em que as duas áreas estavam
unificadas numa só pasta.
Também atuou como Procurador-Geral da Justiça do Trabalho e foi presidente do Conselho Editorial
de importantes periódicos brasileiros e patrono dos
Advogados Trabalhistas.
Considerado uma das figuras mais emblemáticas
do Judiciário trabalhista, foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho de 1965 a 1971.
Fez parte da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, da Academia Iberoamericana de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, da Academia Luso-
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-Brasileira de Direito do Trabalho, de mais 18 associações culturais e científicas nacionais e estrangeiras e
da Comissão de Peritos da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), em Genebra.
Entre os diversos prêmios, Süssekind recebeu
o Teixeira de Freitas, pelo Instituto dos Advogados do
Brasil, e mais de 40 condecorações nacionais e estrangeiras.
Participou de quase 200 congressos nacionais
como conferencista ou autor de teses e de conferências internacionais, além de ter escrito cerca de 20 livros jurídicos, totalizando 29 volumes e 41 opúsculos
(pequenas obras), e mais 26 títulos coletivos.
Certa feita, disse a jornalista Virginia Santos Oliveira que:
“Se me dessem a oportunidade de escolher
um super poder, gostaria de trocar de lugar
com o tempo. Por um dia ou por algumas horas que fosse, gostaria de poder inverter os
papéis e ficar só de longe, me divertindo com
a correria dele”.
O respeito, acrescento, que se me dessem a
oportunidade de escolher um superpoder, escolheria
viver com a longevidade, a intensidade, a humildade
e o brilho de Arnaldo Lopes Süssekind.
Concluo, dizendo: O Brasil, os trabalhadores,
enfim o povo brasileiro lamenta profundamente o seu
falecimento nesta data de hoje. Viva Arnaldo Süssekind!
Dessa forma, gostaria que o presente voto fosse para a Senhora Olga Süssekind, para a sede do
Tribunal Regional do Trabalho – TRT 1ª Região – Av.
Presidente Antonio Carlos 251 – Centro – CEP: 20020010 Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Comissão de Juristas, criada nos termos do
Requerimento nº 756, de 2011, encaminhou, como
conclusão dos seus trabalhos, anteprojeto de Código
Penal, que foi apresentado como Projeto de Lei do
Senado nº 236, de 2012, pelo Senador José Sarney,
Presidente do Senado Federal, que reforma o Código
Penal Brasileiro, com as ressalvas expostas na Justificativa da proposição.
É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012,
vai à Comissão Temporária, prevista no art. 374, do
Regimento Interno, e, posteriormente, à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido a fazer uso da palavra, pela Liderança
do PSB, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Ana Amélia, prezados Senadores e Senadoras
presentes, subo à tribuna na tarde de hoje para fazer
um breve registro sobre uma solenidade ocorrida há
pouco no Palácio do Buriti com vistas à regulamentação
do art. 18, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal,
para regular a colaboração de interesse público entre o
Governo do Distrito Federal e as instituições religiosas.
É importante registrar, porque havia um vazio jurídico, que criava uma série de problemas para o Governo do Distrito Federal apoiar eventos culturais ou
eventos religiosos promovidos pelas diversas igrejas
do Distrito Federal.
Para um país como o Brasil, que tem na sua formação histórica uma diversidade cultural e religiosa
muito grande e uma contribuição muito forte das manifestações culturais de origem religiosa, um país que
consegue conviver pacificamente com diversas religiões, era importante o respeito a essas manifestações
e a regulação dessas relações entre o Estado e as
instituições religiosas.
É importante ressaltar que um Estado laico não é
um Estado contra a religião. O Estado laico não adota
nenhuma religião, preferencialmente, mas é importante
regulamentar, regular as suas relações formais com
as diversas manifestações religiosas.
Eu cito, aqui, alguns eventos, como Corpus Christi
e como a própria realização do Natal, que fazem parte
da cultura brasileira; festa de Pentecostes, a celebração de Pentecostes, que, a cada ano, reúne mais de
um milhão de pessoas no Taguapark; o Hallel; a festa
da padroeira, Nossa Senhora Aparecida, padroeira
do Brasil; o Rebanhão, um evento da Igreja Católica
durante o período do carnaval; a própria encenação
da Via Sacra, que já é uma festa cultural e religiosa
tradicional do Distrito Federal, a nossa Via Sacra de
Planaltina é um evento que reúne mais de 150 mil pessoas e talvez seja a maior celebração ao ar livre do
País, uma tradição que, também, hoje já acontece nas
cidades de Taguatinga, na cidade de Samambaia, com
a encenação da Via Sacra do Cristo negro; as diversas
festas do Divino, notadamente a festa do Divino, que
começa no interior de Goiás, na cidade de Planaltina
de Goiás ou na cidade de Água Fria, e chega, no dia
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de Pentecostes, à cidade de Planaltina, que mobiliza
toda a cidade de Planaltina com as folias de roça, com
as folias da cidade – agora, no final de julho, teremos a
folia do Divino, a festa do Divino também na cidade de
Brazlândia –; a marcha para Jesus, que é um evento
das igrejas evangélicas; e vários outros eventos das
diversas denominações evangélicas, como Assembleia
de Deus, Igreja Batista, Ministério da Fé, Sara Nossa
Terra, Igreja Universal; festa de Iemanjá, enfim, todas
as outras que compõem essa diversidade cultural,
essa miscelânea cultural e religiosa do nosso País e
que também está presente na nossa cidade.
Conforme a lei sancionada hoje pelo Governador
do Distrito Federal, em uma solenidade que contou com
as principais lideranças religiosas do Distrito Federal –
lideranças católicas, lideranças evangélicas, lideranças
espíritas e lideranças políticas do Distrito Federal de
forma geral –, o Poder Público poderá apoiar esses
eventos através de repasses de recursos mediante
convênios, como também através de fornecimento
de bens ou prestação de serviços diretamente ou por
empresa contratada.
Inclusive quero registrar que, quando fui Secretário de Turismo do Distrito Federal, no Governo Cristovam, cabia à Secretaria de Turismo daquela época
dotar os eventos de todas as naturezas de infraestrutura necessária para a realização do evento, tais como
montagem de palco, montagem de som, montagem de
alambrados, de arquibancadas, tudo isso era da responsabilidade da Secretaria de Turismo.
Então, é absolutamente legítimo que o Governo
do Distrito Federal, os governos em geral, de forma
transparente, de forma cristalina e adotando todas as
formalidades legais possam apoiar esses eventos pelo
fato de eles serem representativos na cultura do Distrito Federal e na cultura brasileira, pela importância
que eles têm na formação cultural brasileira.
Portanto, eu não poderia deixar de fazer este
registro para também cumprimentar o Governo do
Distrito Federal pela sanção desta lei, cumprimentar a
Câmara Legislativa do Distrito Federal pela aprovação
desta lei e, de forma muito especial, cumprimentar o
Secretário de Estado de Transparência e Controle do
Distrito Federal, Sr. Carlos Higino Ribeiro de Alencar,
que foi quem elaborou, pelo GDF, a proposta de projeto de lei, que foi aprovada pela Câmara Legislativa
do Distrito Federal.
Portanto, eu gostaria de deixar registrado, fiz
questão de participar desse evento para manifestar o
meu apoio à regulamentação deste artigo da Lei Orgânica que regulamenta o apoio do Governo do Distrito
Federal aos diversos eventos e manifestações cultu-
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rais e religiosas promovidos pelas diversas religiões
do Distrito Federal.
Era esse o registro que eu gostaria de fazer, Srª
Presidenta, agradecendo a oportunidade de fazê-lo
neste momento.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg, que,
na permuta com o orador inscrito, falou pela Liderança do PSB.
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Ana Amélia, caros colegas, não podemos fazer vista grossa às notícias que chegam, dando
conta dos baixos índices de crescimento econômico
no País. Tão preocupantes quanto os próprios índices
são as estratégias adotadas pelo Governo Federal na
tentativa de reversão do quadro.
Quero fazer uma breve análise sobre as medidas
que o Governo Federal vem adotando em certos setores
da economia, mas que vários analistas entendem não
ser o caminho. São medidas paliativas, são momentâneas e oferecem, de certo modo, alguma insegurança
para outros setores da economia, porque não se sabe
como vai ser, logo ali adiante, no futuro, em função do
que vem ocorrendo. Então, há uma certa inconstância
nas medidas setoriais que o Governo vem tomando e
que deixam outros setores preocupados.
Vamos aos fatos que sustentam nossa preocupação.
O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu ínfimos
0,8% no primeiro trimestre de 2012, em comparação
ao mesmo período do ano anterior. Apesar de as expectativas do Governo serem diferentes, especialistas
do mercado estimaram, mantido o cenário atual, um
crescimento máximo de 2,05% no ano.
A produção industrial brasileira, por sua vez, teve
seu terceiro mês consecutivo de retração. Com isso, a
produção acumulada nos primeiros cinco meses do ano
ficou 3,4% abaixo do registrado no mesmo período de
2011. Como consequência, os investimentos privados
ficam represados, dando início a um ciclo recessivo.
Soma-se ao quadro brasileiro ainda a crise no continente europeu, que por enquanto não apresenta uma
solução em curto prazo.
Não podemos, no entanto, acusar o Governo
Federal de inoperância, de ignorar ou de fazer pouco
caso desses e de outros tantos sinais de alerta, que
exigem ação imediata.
Há pouco, foi lançado mais um pacote de medidas que visa a estimular a economia. Além da redução
do IPI para o setor automotivo e da redução da taxa
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básica de juro, anunciados anteriormente, o Governo
fará investimentos de aproximadamente R$8,5 bilhões
em máquinas e equipamentos; margem de preferência
de até 25% na aquisição de produtos de saúde nacionais frente aos importados, além de redução da TJLP,
Taxa de Juros de Longo Prazo.
O problema reside justamente no destino a que
esse caminho nos conduz. Aí é que está o problema. É
a opção do crescimento pela via da elevação do consumo, que pode até surtir efeito imediato, mas que tem
eficácia futura praticamente nula. Há, além disso, um
risco implícito: o endividamento excessivo das famílias,
que acabam tendo seu poder de compra exaurido e
ainda corroído pelos juros.
Não há dúvida de que o crédito é importante
motor da economia, destinado ao consumidor final e
ao setor produtivo, e que no Brasil ainda devemos ter
essa ferramenta expandida, com juros baixos. Mas é
preciso cuidado.
A taxa de inadimplência das pessoas físicas e
das empresas, que mede o atraso de pagamento superior a 90 dias, voltou a subir em maio, quando atingiu 6%, de acordo com informações do Banco Central.
Em abril, a inadimplência estava em 5,9%. Segundo
a autoridade monetária, a inadimplência média das
operações bancárias com empresas e com pessoas
físicas, em maio, representa o maior valor de toda a
série histórica, que teve início em junho de 2000. Já
a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulgou pesquisa apontando que o
percentual de famílias com dívidas no Brasil supera os
57%. Ou seja, apenas 43% das famílias não possuem
uma ou outra dívida.
Trago todas essas estatísticas e números, nobres colegas, para chegar à conclusão inarredável: o
caminho do crescimento sólido não passa exclusivamente pela elevação do consumo. Precisamos elevar
os investimentos públicos, mas essencialmente em
obras de infraestrutura, que garantirão as condições
necessárias para o crescimento do País. São obras essenciais em nosso sistema logístico, incluindo portos,
rodovias, aeroportos e ferrovias, ampliação de nossa
matriz energética e obras estruturantes em nossos Estados e Municípios. É somente com essa base sólida
que se edifica um país.
Por fim, a desoneração mitigatória pode até trazer
alívio imediato, mas efêmero. Não podemos crescer
sem uma efetiva reforma do sistema tributário e sem
um novo pacto federativo. Setores produtivos e cidadãos estão sufocados por uma carga tributária hercúlea, que toma de assalto 36% do PIB, através de um
intrincado e burocrático sistema de impostos diretos
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e, principalmente, indiretos, penalizando ainda mais a
população de menor renda.
Por fim, esse enorme bolo acaba concentrado de
forma cruel nas mãos da União, provocando um nefasto
desequilíbrio entre nossos entes federados. Estados e
Municípios estão com seus caixas minguados, enquanto a União administra dois terços do total arrecadado.
Poderia fazer um pronunciamento inteiro sobre
o assunto, tratando ainda da descentralização administrativa, dos royalties do petróleo, das revisão das
dívidas dos Estados, entre outros temas, mas não
quero me estender.
Há um conhecido adágio do mundo empresarial
que diz que alguns enxergam crise; outros veem oportunidade. Apesar de simples, a mensagem nos serve
com perfeição. Que aproveitemos este momento de
dificuldade para realizar as reformas e as transformações que tanto almejamos. Tenho plena convicção de
que o Parlamento cumprirá seu papel, garantindo o
devido apoio.
Essa é a nossa posição e a nossa preocupação.
Por isso, medidas paliativas para esses setores
são importantes? São. Mas não podemos esquecer
que setores importantes da economia ficam preocupados para ver se haverá perenidade. Nós temos que
oferecer, no geral, saídas para que todos possam investir, acreditar. Enfim, não se pode, aqui e acolá, fazer redução de IPI e disso e daquilo, enquanto outros
setores ficam na expectativa.
Nós temos que ter uma análise geral, criar, como
se diz, uma certa perenidade dos investimentos nas
instituições, nas regras. Aí, é muito importante os Ministérios da Fazenda e do Planejamento terem condições
firmes para que o setor do investimento no Brasil possa
acreditar, não só com os próprios recursos, mas até
para tomar emprestado e fazer investimentos de base,
de médio e longo prazo, para darmos sustentabilidade.
São essas as preocupações, os alertas que, baseado nos vários analistas, trago na tarde de hoje, Sr.
Presidente e nobres colegas.
Essas são as observações.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Casildo Maldaner.
Como orador inscrito, Senador Anibal Diniz.
O próximo orador é o Senador Roberto Requião
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Srs. Senadores, telespectadores da TV,
ouvintes da Rádio Senado, associo-me, inicialmente,
a outros oradores que fizeram menção, aqui deste plenário, a Ronaldo Cunha Lima.
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Os poetas populares, admiração e inspiração primárias de Ronaldo Cunha Lima, costumam dizer que
o fato de serem poetas nasce de uma dádiva divina; é
um regalo celeste, um toque da mão suave de Deus.
Já a cultura, as glórias e o aprimoramento do talento
vêm como esforço natural do homem.
Ronaldo esteve nas duas pontas desse barbante.
Nasceu poeta e construiu, com os esforços da inteligência, uma carreira brilhante.Ainda nos anos 50, foi
líder estudantil e se deixou tomar pela paixão política.
Nunca perdeu uma eleição desde que se fez vereador
em Campina Grande, ainda no final da década de 50.
Depois se elegeu deputado estadual por duas vezes.
A onda de cassações políticas o apanhou como
prefeito de sua cidade, em 1969. Deixou as responsabilidades que lhe foram delegadas por sua gente para,
numa reviravolta forçada, migrar para o sul. Para sobreviver, retirou da parede o seu diploma de advogado
e foi militar nos fóruns de São Paulo. Depois, nos fóruns do Rio de Janeiro. Era um guerreiro na espera da
justiça para retomar sua vocação política, sem nunca
deixar o regaço de sua poética viva e bem humorada.
Voltou, com a anistia, para o lugar que lhe tomaram: o comando da Prefeitura de Campina Grande.
Daí se lançou às missões de governador, senador e
deputado federal, sempre em campanhas lembradas
pela garra das conquistas diárias, muitas vezes desafiando as pesquisas eleitorais.
Nesta Casa, defendeu em versos a língua portuguesa, pois seu sentimento maior era esta Pátria.
Seu patriotismo vinha do lirismo, do mesmo sopro de
onde nasceu sua poesia. É tanto que seu descanso
derradeiro nos fica na lembrança não como uma saudade, mas como uma chama onde buscamos ânimo
para sonhar o futuro.
No solo áspero da Paraíba, nasceram incontáveis plantações. Elas frutificaram na luta por justiça e
paz. E nos disseram que, mesmo no cume mais estreito e abrasivo da desesperança, há sempre espaço
para o sonho e a liberdade, que devem ser regados
com sorriso e poesia. Mais vale o musgo frágil e vasto
da humanidade que a dureza inquebrantável do ferro
que aprisiona. Assim nos ensinou a vida de Ronaldo
Cunha Lima.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me permite um aparte?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Permito
sim, deixa só eu concluir esse raciocínio e já passo o
aparte, com muita honra, para V. Exª.
Quero lembrar aqui que o veio poético, literário
de Ronaldo Cunha Lima é inspiração para poetas e
advogados, jovens advogados em todo o Brasil, principalmente por sua leveza e criatividade. Lembro aqui
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o episódio, contado de diversas formas, por diversas
fontes a respeito de uma situação em que jovens, num
momento de celebração, tomando umas e outras, se
excederam nas horas e estavam causando transtorno
para outras pessoas. Bateu uma ronda policial e acabou levando preso o instrumento que causava aquela
situação, que era justamente o que animava os jovens.
Aí procuraram Ronaldo Cunha Lima para interceder, e
ele resolveu fazer uma petição nos seguintes termos:
“O instrumento do crime que se arrola
Neste processo de contravenção,
Não é faca, revólver ou pistola.
É simplesmente, Doutor, um violão...
Um violão, Doutor, que em verdade
Não matou, nem feriu um cidadão.
Feriu, sim, a sensibilidade
De quem o ouviu vibrar na solidão!
Um violão é sempre uma ternura,
Instrumento de amor e de saudade.
O crime a ele nunca se mistura,
Entre ambos inexiste afinidade.
O violão é próprio dos cantores,
Dos menestréis de alma enternecida,
Que cantam as mágoas que povoam a vida,
E sufocam as suas próprias dores!
O violão é música e é canção.
É sentimento, é vida, é alegria.
É pureza e néctar que extasia.
É a dor espiritual do coração!
Seu viver, como o nosso, é transitório,
Mas seu destino, não! Se perpetua.
Ele nasceu para cantar na rua
E não pra ser arquivo de cartório!
Mande soltá-lo pelo amor da noite,
Que se sente vazia em suas horas,
Pra que volte a sentir o terno açoite
De suas notas leves e sonoras!
Libere o violão, Doutor Juiz,
Em nome da Justiça e do Direito.
É crime, porventura, o infeliz
Cantar as mágoas que lhe enchem o peito?
Será crime, afinal, será pecado,
Será delito de tão vis horrores,
Perambular na rua o desgraçado
Derramando na praça suas dores?
Mande, pois, libertá-lo da agonia
(a consciência assim nos insinua),
Não sufoque o cantor que vem da rua,
Que vem da noite pra saudar o dia.
É o apelo que aqui lhe dirigimos,
Na certeza do seu acolhimento,
Juntada desta aos autos nós pedimos,
E pedimos, também, DEFERIMENTO...”
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E não teve como o juiz negar tal petição.
Ouço com muita atenção o aparte do Senador
Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco. PMDB – SC)
– Senador Aníbal Diniz, vim, até a propósito do seu
assento aqui no Senado, da sua tribuna, fazer este
aparte para me somar a V. Exª nessa homenagem ao
eminente amigo e companheiro Ronaldo Cunha Lima.
Nós tivemos a honra, Senador Anibal Diniz, de, em
1995, nos encontrarmos aqui e ficarmos juntos até
2003. Diversas vezes, dessa tribuna, ele encerrava os
pronunciamentos declamando uma poesia ou outra.
Ele fazia isso. Ele foi conosco a Santa Catarina por
algumas vezes e foi recepcionado por todos nós lá. E
foi uma unanimidade nesse campo da literatura. Ele
fazia parte da Academia Paraibana de Letras. Ele tanto
empolgou o Brasil com as suas poesias. Eu diria até,
para não perder essa ocasião, essa oportunidade, que
como político ele não resistiu, parou. Fisicamente, não
teve como ficar entre nós. Politicamente, tem o Cássio,
seu filho, que continua nesse caminho político do pai.
Esse grande Senador Cássio Cunha Lima. Agora, a
poesia em si – e V. Exª é um homem ligado à área, já
vi pelo jeito – não passa. Ela fica, permanece. Conosco
vai continuar o poeta Ronaldo Cunha Lima, sem dúvida
alguma. Quero me somar a V. Exª e cumprimentá-lo.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador Casildo Maldaner. Incorporo integralmente o aparte de V. Exª e agradeço sensibilizado
por sua contribuição.
Quero, dando continuidade a este pronunciamento, dizer que causas que têm bons advogados,
advogados comprometidos, ficam, mobilizam, geram
legados. O que temos ouvido hoje, neste Senado Federal, a respeito da contribuição de Ronaldo Cunha
Lima é exatamente o seu legado na política, na literatura e na advocacia.
O que temos que manifestar, nesse momento, é
nossa solidariedade aos familiares, aos milhares de
seguidores, admiradores; e dizer que esse é o nosso
destino. Que Deus o acolha na sua imensa bondade e
grandeza. Que ele possa viver no céu os benefícios do
bem que praticou aqui entre nós e dos tantos ensinamentos que nos deu. Então, esse é o meu sentimento
de solidariedade à família do ex-Senador, advogado,
jurista e poeta Ronaldo Cunha Lima.
Quero também, aproveitando o ensejo, reforçar que aqui, na tribuna, na última sexta-feira, fiz um
pronunciamento muito duro com relação às decisões
reiteradas vezes adotadas pela Juíza de Campina
Grande, Drª Ritaura Santana Rodrigues, a Juíza que
insiste em manter o Treze Futebol Clube, da Paraíba,

662

33452 Terça-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de Campina Grande, sem ter o direito na disputa da
Série C do Campeonato Brasileiro.
Exatamente por minhas palavras duras aqui desta tribuna, que foram reproduzidas por vários sites, a
Associação dos Magistrados da Paraíba decidiu soltar
uma nota de reprimenda, de repúdio ao meu posicionamento. No entanto, estou de consciência tranquila
porque sei que estou defendendo uma causa justa, uma
causa verdadeira. Tanto é que procurei historiar a respeito, para não deixar nenhuma margem para dúvida.
O Rio Branco Football Club é, de fato e de direito,
o time que deve estar na Série C porque conquistou
esse espaço. Ele foi o primeiro colocado do Grupo A
da Região Norte, em 2011. Fez 16 pontos. O segundo
colocado foi o Paysandu, com 14 pontos, seguido do
Luverdense. O Rio Branco reivindicou o direito de jogar na Arena da Floresta, numa situação absurda. O
Ministério Público considerou que a Arena da Floresta
estava inapta, o que não era verdadeiro. Por ser o Estádio Arena da Floresta de responsabilidade do Estado, ele entrou com um pedido de liminar para garantir
que os jogos acontecessem na Arena. Por isso, o Rio
Branco acabou sendo penalizado. Foi considerado que
o Rio Branco litigou na Justiça Comum e que por isso
foi eliminado. Como teve de recorrer várias vezes para
se manter na competição, estava sendo ameaçado de
exclusão sumária de todas as competições da CBF.
Chegou-se a um acordo, ainda em 2011. Mesmo o Rio Branco sendo o primeiro da Região Norte,
mesmo estando classificado para outra fase, abdicou
de prosseguir na competição, dando lugar, assim, ao
Luverdense, obtendo o comprometimento da CBF e
do Superior Tribunal de Justiça Desportiva – STJD,
com o testemunho do Governo do Estado do Acre e
tendo como foro a Comarca de Jacarepaguá, Rio de
Janeiro. Dessa maneira, o Rio Branco foi assegurado
na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol de
2012. Infelizmente, após a CBF anunciar os vinte clubes integrantes dessa competição, o Treze da Paraíba,
que não tem nenhum direito – pois ficou em 6º lugar na
Série D de 2011 e não teve direito ao acesso; tem de
ficar na Série D porque ficou na 6ª posição –, entrou
com uma ação liminar junto à Comarca de Campina
Grande e obteve, liminarmente, da Juíza Ritaura, o direito de estar na Série C sem ter esse direito.
Como a Juíza Ritaura, da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, concedeu essa liminar, o
Rio Branco buscou junto ao Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco e conseguiu o
mesmo direito, um direito que já lhe era assegurado
pelo acordo anterior.
Moral da história: houve um conflito de competência e essa situação esbarrou no STJ, Superior
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Tribunal de Justiça, que decidiu o conflito de competência mandando para a comarca que primeiro havia
sentenciado o assunto, mas com um detalhe: apenas
nas situações de emergência.
Após essa situação, depois de mais um mês de
paralisação da Série C do Campeonato Brasileiro,
acarretando prejuízo para 20 equipes, não só para o
Rio Branco, mas para todas as outras, a Confederação Brasileira de Futebol acatou uma das liminares da
Comarca de Campina Grande e decidiu incorporar o
Treze da Paraíba. Veja que temos competições com 20
clubes, na Série A, na Série B, na Série C e na Série
D do brasileiro. A CBF aceitou fazer uma competição,
neste ano de 2012, excepcionalmente com 21 clubes,
para que o Treze da Paraíba participasse e assim pusesse um fim na contenda.
Ainda assim, mesmo sendo o 21º clube da competição, que deveria ter somente 20, o Treze da Paraíba
não se sentiu contente e entrou com outra representação, com novo pedido de liminar pedindo para que
o Rio Branco fosse excluído.
Moral da história: o Rio Branco deveria estrear
no Domingo, à tarde, em Juazeiro do Norte, contra o
Icasa; não pôde estrear. Ficou vivendo essa angústia
e estamos aguardando que a CBF cumpra o determinado pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, que decidiu, na última sexta-feira, pela revogação da decisão
que incorpora o Treze da Paraíba. E ainda assim, até o
presente momento, a CBF não divulgou a nova tabela
com a presença do Rio Branco.
Então, o que temos a dizer aqui – o Senador
Jorge Viana já fez um pronunciamento a respeito – o
que estamos defendendo é justiça. Queremos que o
futebol continue sendo decidido dentro das quatro linhas. Não pode o futebol se transformar em algo que
se decida em liminares, fora de campo. Imaginem que
a beleza do futebol está justamente na competição justa, saudável, em igualdade de condições. E aqueles
que vão conseguindo lograr os melhores resultados
seguem adiante.
É assim, da Série D para a Série C; da Série B
para a Série A. Da Série A os quatro melhores vão
para a Libertadores da América, que o Corinthians
acabou de vencer e vai jogar no Japão. É assim. Em
campo se disputa resultados e não através de medidas
liminares. Então, quando eu disse que a Juíza Ritaura
estava agindo como uma torcedora fanática é porque
ela não tem se atido aos aspectos técnico-jurídicos,
ela tem simplesmente tentado agradar a torcida do
Treze da Paraíba.
Então ela não pode simplesmente achar que vai
tomando essas decisões e não vai ter uma decisão
superior, porque ela terá que responder. Vai ter de
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responder no CNJ por todos os prejuízos que está
causando ao Rio Branco Football Club e aos demais
clubes que tiveram suas partidas suspensas por mais
de um mês. E ela vai ter que responder também por
outras decisões arbitrárias, porque, na minha opinião,
que o Treze abdique de algo absurdo é natural, porque
de vez em quando aparece um ou outro reivindicando
direito que não tem. Mas não é admissível uma Magistrada, que tem por obrigação usar do seu poder de
decisão para decidir com justiça, com correção, com
sabedoria, adotar uma postura, como S. Exª tem adotado, de simplesmente conceder liminares que não
têm sustentação jurídica, não têm sustentação real,
não têm direito constituído.
E exatamente por isso eu protestei aqui da Tribuna e continuo mantendo o meu protesto, porque a
Juíza Ritaura não está agindo de acordo com a lei, ela
está se sobrepondo à lei e precisa responder por isso.
É importante que o Conselho Nacional de Justiça se
posicione a respeito desse tipo de juízes que atropelam
a lei, que impõem sentenças absurdas, inaplicáveis,
valendo-se da sua força. Isso sim é abuso de poder.
As pessoas acusam muito atividades de Parlamentares, de políticos, de detentores de mandato e às
vezes não questionam uma decisão de uma juíza. Pois
eu estou aqui para questionar e para dizer nome e sobrenome. A Juíza Ritaura, da 1ª Vara Cível da Comarca
de Campina Grande, tem sistematicamente abusado
do poder. Ela se insurgiu inclusive contra o Superior
Tribunal de Justiça, o STJ, que lhe atribuiu apenas o
poder para decidir sobre questões emergenciais.
Tirar o Rio Branco da competição da Série C não
é emergencial. O emergencial era colocar o Treze e a
CBF já tinha feito isso: colocou o Treze, enquanto o
mérito da questão ia ser discutido no pleno do STJ.
Mas, não. Mesmo depois de o STJ ter orientando no
sentido de que ela não tomasse decisões além do urgente, do emergencial, ainda assim ela tomou esse
tipo de atitude.
Por isso, deixo aqui, reafirmo meu protesto contra a Juíza Ritaura Rodrigues, da 1ª Vara de Campina
Grande, que tem abusado de poder e precisa responder
no CNJ por seus excessos de arbitrariedade.
Era isso, Srª Presidente, muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Anibal Diniz defende, como na sexta-feira e hoje, os interesses de seu Estado, Acre, e de
um clube, o Rio Branco Futebol Clube, no legítimo
direito até porque o pleito é legítimo e correto. Então,
solidarizo-me com sua defesa.
Para falar, como orador inscrito, Senador Roberto Requião.

Terça-feira 10

663

33453

Os próximos dois oradores Senador Antonio Russo e Senador Pedro Taques.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente Ana Amélia, o Senador Aníbal Diniz falou
de futebol; eu, não! Vou falar de jabuticabas, Senador.
Hoje, pretendo falar de jabuticaba, esta mirtácea nativa
da Mata Atlântica brasileira. Por quê? Porque o Golpe
de Estado no Paraguai, a deposição do Presidente
Lugo, não pode ser diminuído com eufemismos. Isto,
Senador Aníbal Diniz, me fez lembrar as jabuticabas.
Como se sabe, algumas coisas só dão no Brasil:
diploma para jornalista, só no Brasil; Justiça Eleitoral,
só no Brasil, e a mirtácea nativa da Mata Atlântica brasileira, a jabuticaba, só no Brasil. Daí que o Jornalista
Luiz Nassif passou a denominar de liberalismo de jabuticaba o curioso liberalismo professado por nossas
elites e propagado pela nossa gloriosa e impávida mídia, notadamente pelas Organizações Globo. Mas não
só, não só a Globo, a Folha e o Estadão são também
useiros e vezeiros de se transformarem em porta-vozes
deste jabuticabismo, Senador Antonio Russo.
Com o golpe no Paraguai, esse liberalismo tão
nosso, tão peculiar, mais uma vez se manifestou com
todo o esplendor de sua pobreza. Já que, segundo
Marx, “a história não se repete”, a farsa do dia 25 de
junho de 2012, em Assunção, em sua essência pouco difere da farsa do dia 1º de abril de 64, produzida
exatamente aqui neste plenário. Desta cadeira de Presidente declarou-se vaga à Presidência da República
e empossou-se aquele que seria o sucessor legal do
Presidente declarado impedido. Enfim, tudo dentro da
mais estrita legalidade, obedecidos todos os ritos constitucionais, como no dia 25 de junho, em Assunção. Lá
e cá tínhamos um Presidente populista, como dizem e
como diziam os nossos pundonorosos liberais. Classificar um governante de populista é, desde sempre,
o argumento de quem não tem votos, como observou
Samuel Pinheiro Guimarães, tão acostumado aos golpes neste triste trópico. E quem não tem votos está vigilante, eternamente vigilante para as oportunidades
que se oferecem. Lá e cá – dizem os nossos udenistas
– os presidentes desafiaram as Forças Armadas: Lugo
permitindo uma manifestação popular em um quartel;
Goulart participando de ato político de soldados, cabos
e sargentos. Lá e cá os presidentes estimularam a agitação no campo: Lugo com os sem-terra guaranis, os
carperos; Goulart com as ligas camponesas de Francisco Julião. Lá e cá os presidentes imaginaram um
revolucionário programa de industrialização nacional:
Lugo usando a energia de Itaipu; Goulart construindo
um conjunto de hidrelétricas; Lugo contando com o
apoio de uns poucos empresários nacionais; Goulart
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com o apoio de empresários com o descortino de um
Armando Monteiro, de um José Ermírio de Moraes,
de um Mário Wallace Simonsen, de um Celso Rocha,
de um Baby Bocaiúva, de um Rubens Paiva, Horácio
Coimbra, Walther Moreira Salles e Samuel Wainer,
Brasileiros destemidos que não se deixaram impressionar pelo discurso rastaquera, medíocre, do
anticomunismo, dos pregadores de sempre da lei e
da ordem, dos crocitadores do ódio, do entreguismo
e do atraso.
Lá e cá a imprensa se transformou em partido
político, liderando o golpe. No Paraguai, o Abc Color
e que tais; no Brasil, O Globo, o Estadão, o Jornal do
Brasil, o Correio da Manhã e seus abomináveis editoriais que gritavam: “Basta!” “Fora!”, conclamando os
militares à deposição do Presidente João Goulart. Lá
e cá, a bem postada burguesia e seus porta-vozes
midiáticos empinavam o nariz para a incompetência
dos presidentes. No caso brasileiro, essa difamação
grudou de tal forma que até hoje Jango é visto com
reservas, não apenas à direita, como seria natural,
mas também à esquerda.
Esse paralelismo, essas semelhanças não são
acaso. Os mesmos elementos, as mesmas induções
vamos encontrar nos golpes do Chile, da Argentina, do
Uruguai, da Bolívia, do Peru e, mais recentemente, na
Venezuela e em Honduras. A crônica desses golpes é
monotonamente a mesma.
Os nossos liberais “jabuticabas” de hoje são descendentes direitos dos liberais do Império, dos liberais
da República Velha, dos liberais de 1932, dos liberais
da República do Galeão, de Aragarças, de Jacareacanga, do golpe de 1964.
Uma das figuras emblemáticas do nosso liberalismo, por exemplo, é Joaquim Nabuco, especialmente o
Nabuco de O Abolicionismo. Pois bem, seu liberalismo,
sua dedicação à causa da extinção da escravatura não
o impede de fazer uma dura reprimenda a José Veríssimo, quando este, em artigo publicado logo depois da
morte de Machado de Assis, se refere ao nosso maior
escritor como mestiço, mulato. Nabuco enfurece-se.
Diz ele em carta a Veríssimo:
Eu não teria chamado o Machado mulato e
penso que nada lhe doeria mais que essa
síntese. Machado, para mim, era um branco e
creio que por tal se tomava, quando houvesse
sangue estranho, isso nada afetava sua perfeita caracterização caucásica. Eu, pelo menos
[dizia Nabuco], só vi nele o grego. Nosso pobre
amigo, tão sensível, preferiria o esquecimento
à glória com a devassa sobre suas origens.”
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E olha que Veríssimo disse que Machado de Assis foi gênio, apesar de mulato. Mas nem isso Nabuco
aceita. Ele exige a exclusão de qualquer referência às
origens raciais do fundador da Academia Brasileira
de Letras. Há ainda quem se escandalize quando a
Caixa Econômica Federal põe no ar uma propaganda
com Machado de Assis retinindo de branco. Nada é
gratuito, nada é o acaso! Estamos fortemente atados
à nossa formação, à nossa história, às jabuticabas de
nossos quintais. Os que são as nossas instituições e
nossas comunicações senão as mais acabadas, as
mais insensíveis e miseráveis, vexatória expressão do
conservadorismo, do racismo, do preconceito. Não é
à toa que fomos o último país a libertar os negros da
escravidão.
Não é à toa que a abolição da escravatura tenha
se arrastado no Congresso Imperial por tanto tempo
e que ela tenha vindo aos soluços, aos trancos e barrancos, a cada etapa fazendo supostas concessões.
Verdadeiras fraudes ao objetivo final.
Nunca é demais lembrar que até mesmo alguns
dos defensores do fim da escravatura, que se diziam
doutrinariamente liberais, queriam que os proprietários
de negros fossem indenizados, a pretexto de que os
contratos deveriam ser honrados, que os proprietários
de negros não poderiam ser privados assim, sem mais
nem menos, de suas posses.
Estão aí os avós de nossos liberais de hoje, que
também desfraldam o princípio do pacta sunt servanda, ainda que os contratos sejam nocivos aos interesses nacionais.
Oh Deus! Oh Deus! À medida que a escravidão
não foi combatida na imprensa, nos púlpitos, na academia, não tivemos no País uma cultura antiescravagista,
Senador Paim. Não tivemos uma cultura antiescravagista... Não se disseminou no País um sentimento de
solidariedade aos negros, um sentimento de horror,
de repulsa à barbárie escravocrata.
Pelo contrário. Havia uma convivência com aquela
bestialidade, com aquela ignomínia como se tratasse
da coisa normal, mais normal não era possível sobre
a face da terra.
A omissão da Igreja neste Brasil, à época 100%
católico, foi fundamental para que não houvesse entre
nós essa cultura antiescravagista que resultasse, na
sequência, em uma cultura antirracista, uma cultura
humanista que inculcasse em nossas elites sentimentos civilizados. Débeis que fossem esses sentimentos
já seriam alguma coisa.
Sobre o papel da Igreja na luta contra a escravatura dos negros, diz Joaquim Nabuco, em O Abolicionismo :
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Em outros países, a propaganda da emancipação foi um movimento religioso, pregado do
púlpito, sustentando com fervor pelas diferentes
igrejas e comunhões religiosas. Entre nós, o
movimento abolicionista nada deve, infelizmente, à Igreja do Estado; pelo contrário, a posse
de homens e mulheres pelos conventos e por
todo o clero secular desmoralizou inteiramente
o sentimento religioso de senhores e escravos.
No sacerdote, estes não viam senão um homem que os podia comprar, e aqueles a última pessoa que se lembraria de acusá-los. A
deserção, pelo nosso clero, do posto que o
Evangelho lhe marcou, foi a mais vergonhosa possível: ninguém o viu tomar a parte dos
escravos, fazer uso da religião para suavizar-lhes o cativeiro e para dizer a verdade moral
aos senhores. Nenhum padre tentou, nunca,
impedir um leilão de escravos, nem condenou
o regime religioso das senzalas.
Conclui Nabuco:
A Igreja Católica, apesar do seu imenso poderio
em um país ainda em grande parte fanatizado
por ela, nunca elevou no Brasil a voz em favor
da emancipação dos escravos.
Com essa omissão da Igreja, Nabuco antevê
uma dificílima tarefa pós-libertação dos escravos. Dizia ele:
Essa obra de reparação, vergonha ou arrependimento, como a queiram chamar – da emancipação dos atuais escravos e seus filhos – é
apenas a tarefa imediata do abolicionismo.
Além dessa, há outra maior, a do futuro: a de
apagar todos os efeitos de um regime que, há
três séculos, é uma escola de desmoralização
e inércia, de servilismo e irresponsabilidade
para [e em favor] a casta dos senhores [...]”.
E completa Nabuco. Não sou em quem estou
dizendo. Estou citando Joaquim Nabuco, que, de sua
vez e à sua feita, também era muito pouco liberal na
crítica que faz ao Veríssimo quando chama o nosso
grande escritor de mulato:
E completa Nabuco:
Depois que os últimos escravos houverem sido
arrancados ao poder sinistro que representa
para a raça negra a maldição da cor, será ainda
preciso desbastar, por meio de uma educação
viril e séria, a lenta estratificação de trezentos
anos de cativeiro, isto é, de despotismo, superstição e ignorância”.
Desgraçadamente, isso não aconteceu, e o próprio Nabuco, como vimos, resvala no preconceito, é
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traído pela sua formação de elite liberal brasileira. Quer
dizer, quando os nossos liberais abraçam uma causa
humanitária, civilizatória, fazem questão de distanciar-se da cozinha.
Se acaso, na juventude, estudantes tenham agitado a academia, depois de formados, os “doutorzinhos”
incorporam rapidamente os “senhorzinhos”.
E a mídia? Como se comportavam os nossos
peculiaríssimos liberais que eram donos de meios de
comunicação, historicamente?
Maltratando a verdade, como é do seu feitio. Não
há, por exemplo, diferença substancial entre o tratamento que a Rede Globo deu ao comício pelas Diretas,
em São Paulo, em 1984, que ela transformou em um
happening em comemoração ao aniversário da cidade,
e o tratamento que a nossa imprensa deu à rebelião
de Canudos, transformada por ela em um movimento
monarquista. Da mesma forma que a Guerra do Contestado, nas fronteiras do Paraná e Santa Catarina,
também foi desclassificada como uma rebelião de fanáticos antirrepublicanos.
Como sempre, o propósito era esconder o povo,
descaracterizar o movimento, desvesti-lo de seu significado, desmoralizá-lo.
Eis aí exemplos de coberturas “isentas”. Eis aí
o que os liberais mediáticos, de antanho e de agora,
consideram “liberdade de expressão”
Da mesma forma, a Revolução Federalista de
1894 foi apequenada pelos nossos liberais como “reação monarquista”. Às vezes, tenho a tentação de ver
o movimento liderado por Silveira Martins como o último cavalo liberal que passou encilhado pela história
brasileira e que não foi todavia montado.
Voltando ao tema da escravatura.
Tirante os jornais que se dedicavam à propaganda contra a escravidão, cuja razão de ser era essa, os
demais veículos defendiam o ponto de vista dos escravocratas e também queriam ver os donos de negros
indenizados pela perda da propriedade.
Quando os movimentos liberais radicalizam-se,
como os casos da Revolução Pernambucana, 1817;
Confederação do Equador, 1824; Balaiada, 1838-1841;
Sabinada, 1837-1838; Cabanagem, 1835-1840; Farroupilha, Senadora Ana Amélia, 1835-1845, os nossos liberais de fancaria horrorizam-se, porque todos
esses movimentos tinham em comum a participação
popular, a luta contra a escravatura, a criação de uma
República aos moldes da nascida Revolução Francesa.
Enfim, modernização das instituições e das relações
econômicas e sociais.
No entanto, essa vertente liberal que tem em Frei
Caneca sua grande expressão – e aí uma participação
de meus ancestrais na única revolução separatista real
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que houve no Brasil – é sufocada e fechamos o século
XIX melancolicamente.
Quando, nas primeiras décadas do século XX, a
Coluna Prestes e o Movimento Tenentista expõem as
mazelas nacionais e galvanizam a opinião pública por
mudanças, o sapientíssimo liberal à moda brasileira,
o mineiro Antônio Carlos de Andrada, com o mesmo
senso de classe do personagem de Lampedusa, concita: “Façamos a revolução antes que a façam”. Mudemos alguma coisa, para que tudo fique como está
– Il Gattopardo.
Com a ascensão de Vargas, a primeira ruptura
no pacto de classes desde 1500, os nossos “liberais
jabuticabas” iniciam uma longa, teimosa, implacável
conspiração que vai culminar com o golpe militar de 64.
Com que constrangimento, com que vergonha,
embaraço e desconforto moral vimos o proeminente
quinteto da banda de música, mais o crocitante jornalista, aderirem à deposição do presidente, à cassação
de mandatos eletivos, à cassação de ministros do Supremo, a prisões em massa, ao fechamento de sindicatos, ao empastelamento de jornais, enfim, à censura.
E, na sequência, à tortura e aos assassinatos de
opositores políticos. E ainda hoje temos sobre a mesa
um projeto aprovado na Comissão de Educação para
retirar o nome de Filinto Müller de uma das nossas galerias. Não sei como tramita, não sei que resposta terá.
Fez mal ao País, faz mal ao País a ausência de
um pensamento autenticamente liberal. Não esse liberalismo de araque, que apóia golpe no Paraguai, que
fez e faz de golpes e tentativas de golpes o seu ideário político. Não esse liberalismo midiático de longa,
ancestral tradição de gritar “Basta!”, “Chega!”, “Fora!”
a qualquer tentativa, por tímida que seja ou fosse, de
mudar alguma coisa neste País.
Se rareiam os liberais, abundam, transbordam
os neoliberais, que se descolam tanto do liberalismo clássico como do liberalismo social ou moderno.
Distanciam-se tanto de Locke, Adam Smith, David
Ricardo, quanto de Voltaire, Montesquieu, Tocqueville, Jean-Batist Colbert, Thomas Paine, Henry Carey,
Friedrich List ou Alexander Hamilton.
Em vez desses, incensam a mediocridade dos
Fukuyamas e assemelhados. Entronizam como suas
referências intelectuais e morais os Reagan, os Bush,
as Tatcher, os Menen, os Salinas.
Confesso que, às vezes, deleito-me com os prodigiosos comentários políticos, mas especialmente as
análises econômicas dessa gente. Entretém-me o contorcionismo dos comentadores, as incríveis piruetas, as
espantosas parábolas, as fantásticas hipérboles que
executam para criticar cada uma das medidas econômicas do governo – do Governo da Presidente Dilma.
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Lembram-se da redução da taxa Selic, ano passado? Os mesmos que hoje criticam de forma absurdamente criminosa a oposição ao golpe no Paraguai,
os nossos liberais jabuticabas passaram a gritar que
era uma irresponsabilidade, que a inflação explodiria.
Menos juros, mais consumo; mais consumo, mais inflação; pregavam com a perspicácia dos zotes.
E cada vez que o governo aumentava, um tantinho que fosse, os gastos sociais, lá vinha, dos mesmos que defendem o golpe no Paraguai, a paulada
na “gastança”.
Quantos discursos ouvimos neste plenário sobre
os gastos públicos, como se fosse crime, gravíssimo
delito, aumentar os investimentos em saneamento,
educação, saúde, segurança e infraestrutura.
Todos os gastos do Governo, indistintamente, é
“gastança” para os nossos liberais jabuticabas.
E, como à redução da Selic não sucedeu o cataclismo previsto, deu tilt em nossos comentadores. E
eles ficaram um tempo sem saber o que dizer, lembra
Luís Nassif.
E, hoje, diz o jornalista, o discurso das Organizações Globo e assemelhadas é contra a redução do
custo do financiamento, medida considerada temerária,
porque pode levar o consumidor a um “endividamento
irresponsável”.
Enfim, mais uma vez revelam-se aterrorizados
diante do aumento do consumo. Fico pensando, tal e
qual o jornalista, que raio de liberalismo é esse que
quer tutelar o consumidor, pajeá-lo, roubar-lhe o livre
arbítrio, essas coisas tão caras aos mercadistas? Ou
o horror deles é apenas o horror de ver os pobres
consumindo?
De minha parte, mais de uma vez, revelei aqui
da tribuna a preocupação quanto aos limites do endividamento dos brasileiros. Temia que se reproduzisse
no Brasil o fenômeno da inadimplência que levou à
quebra dos Estados Unidos, em 2008.
Mas eu não sou um liberal. Para os liberais, o
discurso da tutela do consumidor é uma aberração,
uma das mais graves heresias contra o deus mercado.
Particularíssimo o nosso liberalismo. Tanto na política
como na economia, assim como as jabuticabas, que
só dão aqui no Brasil.
Eu tenho visto aqui, da tribuna, os elogios ao golpe que derrubou um Presidente da República que não
teve o direito de defesa que a Constituição do Paraguai
dá a um infrator de trânsito: dez dias para responder à
acusação, cinco dias para contestar a provável sentença. Não! Duas horas para um Presidente da República
não poder se justificar, enquanto uma associação de
parlamentares eleitos por lista, nos quais a povo vota
pela cor da lista, sem ter a menor ideia em quem está
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votando, se manifestam segundo os seus comandos,
para trocar um presidente que, provavelmente, elegeria o seu sucessor, com um crescimento da economia
em 15,5%, nos últimos anos – enquanto o Brasil foi a
2,7% –, elegeria o seu sucessor pelo seu vice, que lhe
dava sustentação há algum tempo. Três anos sem que
o Paraguai pudesse nomear o embaixador em Brasília, porque o Senado não aprovava o embaixador do
Presidente Lugo; e um tempo enorme sem que Itaipu
tivesse diretores paraguaios.
As oligarquias no Senado e no Congresso, as
oligarquias que dominam o Paraguai e transformaram, na época do Stroessner no país do contrabando
e do crime organizado, se reorganizam para evitar a
possibilidade, não com o Lugo, que não poderia ser
reeleito, mas daqui a nove meses com o Presidente da
República escolhido pelo povo; e o liberalismo brasileiro se manifesta pela voz do Líder do PSDB aqui na
tribuna, por jornalistas rigorosamente irresponsáveis.
Saindo desse grupo terrível, Jânio de Freitas, Clóvis
Rossi, Luís Nassif, muito poucos, mas os jornalões
pelos seus editoriais louvam o golpe como louvaram
o golpe contra o João Goulart, no Brasil.
Se V. Exa. me permitir, eu daria um aparte ao
Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Requião, quero só cumprimentá-lo. V. Exa. tem autoridade para falar sobre o tema “combate ao racismo,
ao preconceito e contra o povo negro”. V. Exa. no seu
Estado aplicou a política de cotas e é sucesso absoluto, sem nenhum problema, entre brancos e negros.
V. Exa. traz aqui um histórico da luta e o sofrimento
desse povo ao longo dos séculos. Gostaria muito que
o discurso de V. Exa. feito hoje, porque é um discurso
histórico, que fosse feito amanhã, quando vamos votar
aqui o PL 180. V. Exa. foi à Comissão de Direitos Humanos, votou a favor dessa política, me indicou como
relator de plenário, se assim for necessário, para que
eu desse meu parecer. E nós poderíamos amanhã,
de uma vez por todas, mostrar quem é abolicionista
e quem é escravocrata nos dias de hoje. Espero que
seja uma votação tranquila e um debate de alto nível,
como está fazendo V. Exa. no momento, da tribuna. Eu
gostaria muito que o seu discurso, por escrito, fosse
remetido a todos os Senadores e Senadoras, porque
tenho certeza vai nortear o voto no dia de amanhã no
debate que aqui faremos. Parabéns a V. Exa., tenho uma
satisfação enorme de saber que hoje, segunda-feira,
estou aqui no plenário e assisti ao seu pronunciamento.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Senador Paim, agora há pouco, no plenário, eu conversava com o Presidente do Senado, o ex-Presidente
da República José Sarney, e ele me dizia que, quando
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Presidente, abriu uma assembleia da ONU e, fazendo
uma referência ao Brasil, disse que o nosso era um
País mestiço, depois da Nigéria ...
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– ...era o maior País negro do Mundo, e que o Itamaraty se tornou irascível com ele; que não se podia falar
em Brasil negro e não se podia falar em Brasil mestiço.
Essa visão, esse liberalismo falso, requentado,
esse liberalismo jabuticaba está impregnado nas instituições brasileiras. Eu espero que a gente veja uma
reversão desse processo amanhã, aqui no plenário,
votando de uma vez por todas essas cotas. Não que
não possamos fazer algumas críticas; não que seja um
projeto absolutamente perfeito e que nós tenhamos certeza da sua eficácia na aplicação de forma absoluta,
como aconteceu no Paraná. Há problemas, sim. Nós
já conversamos sobre alguns, mas o maior problema
é esse liberalismo jabuticaba, esse racismo embutido
na visão conservadora das elites. E que essa visão
não se manifeste amanhã no Senado.
Obrigado pela tolerância com o tempo, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Roberto Requião.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa o Senador Sérgio Souza,
como membro suplente, para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento nº 4, de 2011, do Congresso Nacional, deixando a
condição de titular, conforme o Ofício nº 170, de 2012,
do Bloco Parlamentar da Maioria no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
OF.GLPMDB nº 170/2012
Brasília, 09 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a transferência da Titularidade do Senador Sergio
Souza para Suplência da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito – Violência Contra a Mulher _ CPMIVCM.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros, Líder do PMDB
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra o Senador Antonio Russo.
O SR. ANTONIO RUSSO (Bloco/PR – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Presidente.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a
esta tribuna bater mais uma vez na tecla da questão
da dívida dos Estados e Municípios para com a União.
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O modelo que estabelece as regras de pagamento é
injusto e anacrônico.
Nos últimos meses, temos visto o esforço da Presidente Dilma para manter a economia brasileira de pé.
O Governo tem promovido a redução dos juros, impondo medidas anticíclicas, tentando criar mecanismos
que possam melhorar nossa performance produtiva,
manifestando, enfim, a intenção clara de melhorar os
baixos níveis de investimentos do País.
Gostaria que a Presidente Dilma analisasse essa
questão pela ótica da necessidade de criar estímulos
econômicos para os Estados e Municípios, de maneira
que os governos locais possam ajudar a fazer investimentos e incrementar o processo de desenvolvimento
econômico. Acredito que a junção de interesses públicos e privados possa propiciar um salto na qualidade do nosso crescimento, afastando o fantasma da
recessão em nosso País. Nesse aspecto, a proposta
de alteração da Lei Complementar nº 101, por meio
do Projeto de Lei nº 86, de 2012, de autoria do competente Senador Francisco Dornelles, com relatoria
do Senador Lindbergh Farias, contempla de maneira
extremamente ajustada o discurso presidencial, permitindo que se saia da palavra e das intenções e se
parta para a ação.
Na semana passada, estivemos reunidos com o
Presidente da Casa, Senador José Sarney, acompanhando os Deputados representantes da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale),
que estão concentrando esforços para que haja uma
regulação das operações de crédito já contratadas pela
União pelos demais entes federativos. O objetivo é alterar o modelo de pagamento das dívidas de maneira
substancial. O tema é tecnicamente complexo, embora dependa, em última instância, de vontade política
para equacioná-lo.
A reivindicação dos Estados e Municípios, Srs.
Senadores e Srªs Senadoras, tem legitimidade calcada
na racionalidade e no senso de justiça de todos aqueles
que se debruçam técnica e politicamente sobre a questão. É um verdadeiro absurdo o sistema de cobrança
de juros impostos aos Estados, Municípios e Distrito
Federal, até porque estabelece o critério moralmente
duvidoso de manter cativo ad eternum seus devedores,
fazendo com que quanto mais se paga a dívida mais e
mais se fica devendo à União. Na verdade, sacrifica-se
a população economicamente ativa do País, visto que,
em última instância, os mecanismos que engendram
os contratos de operações de crédito para com a União
resultam em elevação de carga tributária e penalização
das camadas mais pobres da população. Trata-se de
um modelo perverso. Pior do que isso: contraproducente, porque simplesmente amarra a capacidade de
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os Estados e Municípios terem autonomia para investir
recursos gerados em suas próprias comunidades. Ou
seja, se o Governo Federal faz política macroecomica se comportando apenas como agente financeiro,
o que temos, então, é uma subversão do conceito de
Estado, que deve existir precipuamente para promover
o bem comum, investindo seus recursos na melhoria
das condições de vida da sociedade e não explorando
de maneira indevida seus entes federativos.
Li com muita atenção o projeto do Senador Dornelles e o parecer do Senador Lindbergh Farias. Ambos
são mais do que claros. Primeiro porque, quando as
dívidas dos Estados e Municípios foram contratadas,
as condições macroeconômicas existentes na época
eram completamente diferentes: juros reais elevados
e inflação altíssima. A economia brasileira vivia um período turbulento e caótico. Por isso, mudado o quadro
econômico, nada mais sensato do que a reivindicação
de que passemos a trabalhar em bases mais realistas,
com juros adequados e um indexador mais amistoso,
isto é, taxas de 3% ou 2% sobre o saldo devedor, limite
de comprometimento de 9% da Receita Líquida Real
dos Estados e, fechando a equação, substituição do
IGP- Dl pelo IPCA.
Srªs e Srs. Senadores, da forma que a cobrança
da dívida dos Estados e Municípios vem sendo feita
atualmente, é praticamente impossível destravar a
economia brasileira. O caso de Mato Grosso do Sul é
emblemático: praticamente R$2 milhões por dia são
retidos para o pagamento da dívida. Já tivemos a maior
dívida proporcional do País. Hoje, somos a segunda
unidade federativa mais endividada do Brasil, e sabemos como isso tem pesado para os gestores da economia do Estado.
Em Mato Grosso do Sul, 15% da arrecadação
anual destinam-se ao pagamento de juros da dívida
para com a União, que, hoje, atinge cerca de R$7,1
bilhões. Em 2010, nosso Estado desembolsou R$639
milhões só em pagamento de juros. Em 2011, o valor
chegou a mais de R$700 milhões. Mensalmente, o
Governo repassa entre R$60 milhões e R$ 70 milhões
ao Governo Federal. São números expressivos para a
nossa realidade.
Neste sentido, considero fundamental destacar um
fato histórico: a dívida de Mato Grosso do Sul nasceu
nos anos 80, no período de criação do Estado, em decorrência da falta de cumprimento, por parte da União,
de repassar recursos previstos na Lei Complementar
nº 31, que desmembrou o Mato Grosso. Com isso, o
estoque de nossa dívida saltou de R$2,1 bilhões para
mais de R$6 bilhões, embora tenhamos pago, no período de 14 anos, R$4,8 bilhões de juros.
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Neste aspecto, vários secretários de fazenda do
Estado, inclusive o hoje Ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, tentaram, de todas as formas, promover um
encontro de contas para reduzir o principal da dívida
do Estado, mas nenhum deles logrou êxito, esbarrando
na visão ortodoxa dos gestores públicos de Brasília.
Srª Presidente, quero chamar a atenção para os
seguintes dados: mudando o patamar de pagamento
da dívida de Mato Grosso do Sul, em conformidade
com a proposta do Senador Dornelles, teremos uma
redução anual da ordem de R$270 milhões, recursos
estes que poderão ser revertidos em investimentos e
obras. Além disso, teremos uma perspectiva de amortização da dívida até o ano de 2028, o que representa sair da armadilha atual do “quanto mais pagamos
mais devemos”. Simbolicamente, esse é um aspecto
relevante, porque poderemos comemorar o cinquentenário de Mato Grosso do Sul, em 2029, livres dessa
dívida, que, em termos gerais, tem amarrado o nosso
processo de crescimento.
O Governador André Puccinelli vem empreendendo uma luta justa, reivindicando a alteração do índice
indexador da dívida, a fim de reduzir de 15% para 9%
o comprometimento da receita do Estado. A medida é
necessária para que o Mato Grosso do Sul possa investir
mais em áreas carentes como infraestrutura e habitação. O Estado já chegou a comprometer 18,6% da sua
arrecadação anual para pagar a dívida com a União.
Não há plano estratégico ou política fiscal que funcione a contento caso essa equação não seja resolvida.
Tenho a certeza de que Senadores de diversas
outras unidades da Federação poderiam, assim como
eu, estar aqui relatando exemplos até piores de como
os juros cobrados pela União, entre 17% e 20%, têm
prejudicado o desenvolvimento regional e o atendimento
às demandas da população em questões essenciais.
Hoje, o Brasil vive uma realidade econômica muito diferente da do final da década de 90, quando foi
instituído o Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados. Por isso, é tempo de revisão
de conceitos. Está passando da hora de romper com
a inércia e estimular os investimentos públicos e privados de maneira multifatorial. O Brasil tem tudo para
reverter o processo de crise que se vem acelerando
de maneira temerosa. Basta mais agilidade, menos
burocracia, mais ousadia e melhor gestão.
Srª Presidente, antes de encerrar o meu discurso, quero aqui deixar o meu pesar pelo falecimento do
grande político paraibano Ronaldo Cunha Lima. Manifesto a minha solidariedade para com o filho, o nosso
colega Senador Cássio Cunha Lima, e a esposa, Dona
Glória, bem como para com todos da família e do Estado da Paraíba. Também deixo os meus pêsames aos

Terça-feira 10

669

33459

Deputados Federais e aos outros dois Senadores da
bancada paraibana, Cícero Lucena e Vital do Rêgo.
Ronaldo Cunha Lima levou a sua sensibilidade
de poeta para todos os cargos que ocupou na política,
de Vereador a Deputado Federal, de Senador a Governador. Certamente a sua partida é uma enorme perda
para a Paraíba e para o Brasil.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Obrigada, Senador Antonio Russo. A Mesa, como já
o fez, solidariza-se com as manifestações de homenagem ao Senador Ronaldo Cunha Lima, pai do nosso
colega Cássio Cunha Lima, da Paraíba, do PSDB, já
referido por vários outros Senadores.
Para fazer uso da palavra como orador inscrito,
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Enquanto o Senador Pedro Taques não ocupa
a tribuna, a Presidência designa para integrarem a
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul
(Parlasul) o Deputado Delegado Protógenes, como
titular, e o Deputado Assis Melo, como suplente, nos
termos do Ofício nº 233, de 2012, da Liderança do
PCdoB na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 233/12
Brasília, 4 de julho de 2012
Assunto: Indicação de membros para Representação
Brasileira no Parlamento do MERCOSUL – substituição.
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Deputado Delegado Protógenes (PCdoB-SP), como titular,
em substituição ao Deputado ASSIS MELO (PCdoB-RS) e o Deputado ASSIS MELO (PCdoB-RS), como
suplente, em substituição à Deputada Manuela Dávila
(PCdoB-RS), para integrarem a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Respeitosamente, Deputada Luciana Santos,
Líder.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa para integrar a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul)
o Deputado Bruno Araújo, como suplente, nos termos
do Ofício nº 417, de 2012, do PSDB, da Liderança do
Partido, na Câmara dos Deputados, em substituição
ao Deputado Luiz Nishimori, em virtude de pedido de
desligamento contido no Ofício nº 002, de 2012, gabinete da Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios:
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Of. nº 417/2012/PSDB
Brasília, 30 de maio de 2012
Assunto: Indicação de Membro para a Representação
Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Bruno
Araújo, como membro suplente, para integrar a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.
Respeitosamente, _ Deputado Bruno Araújo
Líder do PSDB.
Of. nº 002/2012/GAB
Brasília, 8 de fevereiro de 2012
Assunto: Desligamento de Membro
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência o meu pedido de
desligamento do cargo de membro suplente, que ocupo nesta Representação desde 9 de agosto de 2011,
devido à sobreposição de atividades que prejudicam
minha integral dedicação.
Sem mais para o momento, subscrevo-me.
Respeitosamente, – Deputado Luiz Nishimori.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Presidente da Mesa do Congresso Nacional
fará publicar os dois atos mencionados.
Com a palavra o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos que
nos assistem e nos ouvem pelos meios de comunicação da Agência Senado, venho falar agora de uma
das realidades mais tristes da corrupção e do descaso
com o dinheiro público que venho combatendo incansavelmente nesta Casa: a história e o estado atual da
chamada ferrovia Norte-Sul.
Perguntará o cidadão de Mato Grosso, Estado que
tenho a honra de aqui representar: o que eu tenho a
ver com isso? O que o Estado de Mato Grosso tem a
ver com a ferrovia Norte-Sul? Essa não é uma ferrovia
de interesse só dos Estados de Goiás e Tocantins?
Não, não é. A Norte-Sul tem tudo a ver com a
vida do Estado de Mato Grosso. Essa é a linha que
centralizará todo o tráfego ferroviário do País. A carga
que sai de Mato Grosso, especialmente aquela que
for transportada pela futura Fico, a chamada Ferrovia
de Integração do Centro-Oeste, precisará passar pela
ferrovia Norte-Sul para chegar aos grandes centros
consumidores e aos portos de exportação. As poucas
linhas atuais, já completamente congestionadas, Srª
Presidente, jogam toda a nossa carga, a carga do Es-
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tado de Mato Grosso, em Santos, também congestionado e caro. Mato Grosso fica hoje sem trem e sem
porto para chegar aos seus mercados consumidores
dos produtos que exportamos.
Com a Norte-Sul e seus ramais, teremos como
chegar com toda a nossa produção, hoje de 31 milhões
de toneladas e 29 milhões de cabeças de gado bovino, por trem, diretamente ao Sudeste, e levá-la também por trilho para exportação em outros portos mais
convenientes, como o Porto de Itaqui, no Maranhão,
Ilhéus, na Bahia, e Vitória, no Espírito Santo.
Mato Grosso será, portanto, um dos maiores
clientes da ferrovia Norte-Sul. Há muito tempo esperamos que esteja pronta.
Mas, ao longo de vários anos, o que constatamos
foram irregularidades em profusão: superfaturamentos,
licitações viciadas, preços acima do mercado. Os gestores anteriores da Valec – a administração do famoso
Sr. Juquinha – conseguiram a autêntica façanha de ter
formalmente reconhecidos pelo Tribunal de Contas da
União um total de no mínimo R$82 milhões de sobrepreço. Repito: R$82 milhões de sobrepreço (Acórdãos
1.922 e 1.923, do Tribunal de Contas da União, ainda,
de 2011), além de uma série de outros contratos que
tiveram indícios apontados de prejuízo ao Tesouro e
que continuam em processo de responsabilização no
TCU (cito os Acórdãos 2.143, de 2008, 468 e 2.478,
de 2010). Não por acaso, Srª Presidente, o Ministério
Público Federal informa oficialmente que o famoso Juquinha, ex-Presidente da Valec, teve a prisão temporária
decretada e cumprida no último dia 6 de julho e teve
seus bens e de familiares apreendidos por suspeitas
de superfaturamento nas obras da ferrovia Norte-Sul,
em uma operação cujo nome veio a calhar, chamada
de “trem pagador”. O cidadão é um verdadeiro Midas,
onde toca vira dinheiro. Seu patrimônio chega hoje, segundo o Ministério Público Federal e a Polícia Federal,
a mais de R$60 milhões para um servidor público. Imaginemos que esse cidadão seja aquele personagem
mitológico que onde encosta vira ouro. É o chamado
bucaneiro pirata dos recursos públicos.
Muito bem, Srª Presidente, hoje, em 2012, todos
os contratos dos trechos até Anápolis, em Goiás, já foram encerrados e pagos. Eu, sinceramente, esperava
que o prejuízo tivesse acabado, que não viéssemos a
ouvir mais notícias ruins sobre a Norte-Sul. Mas estava enganado. Eu estava redondamente enganado,
Srª Presidente.
A Norte-Sul foi paga, mas não foi entregue.
A Valec divulgou, semana passada, na imprensa, que concluiu um levantamento físico das obras de
todo o trecho construído entre Palmas e Anápolis. É
estarrecedor, Srª Presidente, senhores cidadãos que
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nos veem e nos ouvem pela Agência Senado. É estarrecedor. Esse levantamento aponta que ficaram pendências de nada menos que R$400 milhões – repito:
R$400 milhões – em estruturas e trilhos que foram
mal instalados e problemas de toda ordem, Senador
Eduardo Braga: ausência de proteção de taludes, falta
de drenagem, aterros mal construídos, vias sob efeito
de instabilidade e erosão. São também pátios e outras
obras necessárias à operação da ferrovia, que constavam dos contratos firmados com as empreiteiras, mas
não foram entregues. Também vieram à luz uma série
de problemas nos registros da execução contratual,
serviços tidos como feitos que não faziam parte dos
objetos dos contratos. Isso, de acordo com as palavras
da própria Valec.
Uma verdadeira herança maldita, Sr. Líder do Governo nesta Casa. Agora, os atuais gestores da Valec
anunciam que talvez vão licitar de novo algumas obras
que já tinham sido contratadas ou aditivar os contratos
antigos para incluírem esses reparos. Mas eles mesmos reconhecem que grande parte dessas obras tem
que ser exigida das empreiteiras originais, porque era
responsabilidade contratual delas que não foi cumprida.
Imaginem: a União assina contrato com as empreiteiras e elas não cumprem sua função. A própria Valec,
empresa da União responsável pelo setor ferroviário,
que está aqui a dizer isso.
Para minha honra, concedo um aparte a S. Exª,
o Senador Eduardo Braga, digno representante do
Estado do Amazonas.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Meu caro Senador Pedro Taques, V. Exª aborda, efetivamente, um dos temas que foi notícia durante todo
final de semana neste País, voltado para a Valec, que,
originalmente, tinha a responsabilidade de administrar
a ferrovia Norte-Sul, que interligava o Centro-Oeste
ao litoral, por meio do Maranhão, criada na gestão do
nosso Presidente Sarney na Presidência da República.
Depois, durante o governo do Presidente Lula, a Valec ganhou uma outra dimensão, com a Leste-Oeste e
outras ferrovias que acabaram sendo implementadas
pela necessidade de o Brasil ter infraestrutura para
crescer exatamente em regiões produtivas, como é
o caso do Estado que V. Exª representa neste Senado, o Estado do Mato Grosso, que é grande produtor
de grãos, etc. Obviamente, graças à transparência e
graças às ações da nossa Presidenta Dilma, que tem
tido sempre a responsabilidade de enfrentar qualquer
questão sem nenhum compromisso com o malfeito,
foi possível transformar, com absoluta transparência,
todas as ações em relação a esses contratos. E, mais
do que isso, V. Exª tem razão, quando apontados débitos e falta de cumprimento de contrato, é dever do
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Poder Público contratante daquela obra buscar seus
contratados originais para que executem plenamente
o contrato, a fim de que não restem aditivos e, assim,
não restem obras complementares a serem licitadas.
O Brasil precisa avançar inclusive em relação a esses
modelos. É claro, é notório, este Senado e a Câmara dos Deputados atestaram isso quando acabaram
aprovando um regime diferenciado para as obras da
Copa, para as obras das Olimpíadas e, agora, mais
recentemente, para as obras do PAC, o que demonstra
que, quando elaboramos a 8.666, o Brasil vivia outro
momento, e agora o Brasil precisa encontrar mecanismos que assegurem contratos mais eficientes e uma
fiscalização cada vez mais transparente. Creio que
os órgãos de comando, controle e fiscalização estão
cada vez mais atuantes e creio que o pronunciamento
de V. Exª é meritório, porque alerta este Senado sobre
uma questão importante. Mas, ao mesmo tempo, é importante reconhecer os avanços que têm acontecido
na área do transporte ferroviário brasileiro, inclusive
aquém das nossas necessidades. Nós precisaremos,
obviamente, com uma ação firme do Governo Federal,
fazer com que esses gargalos da nossa infraestrutura
sejam resolvidos. Resumo, para concluir, meu caro Senador Pedro Taques: é oportuno o pronunciamento de
V. Exª, dizendo que o Brasil cresceu nos últimos tempos
em função de um bônus demográfico importantíssimo
para a nossa macroeconomia. Nas palavras do Presidente Executivo de um dos maiores bancos privados
da América Latina, o Bradesco, agora homenageado
em Londres como um dos bancos mais eficientes do
mundo, “Se o Brasil cresceu até então em função do
bônus demográfico, o Brasil crescerá, nos próximos
dez anos, em função do bônus de infraestrutura que o
Brasil terá”. Para enfrentar esse bônus de infraestrutura,
é necessário que possamos ter um marco regulatório
cada vez mais eficiente e transparente para que casos
como esse não se repitam. Portanto, quero aqui louvar
o pronunciamento de V. Exª e marcar a posição do Governo de combate a todo e qualquer mal feito, venha de
onde vier, o enfrentamento, a informação transparente
e uma ação cartesiana, no sentido de fazer com que o
respeito à coisa pública, o respeito ao dinheiro público
esteja em primeiro lugar em quaisquer que sejam as
ações do Governo brasileiro.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado, Senador Eduardo Braga. Concordo
inteiramente com V. Exª.
Por dever de honestidade intelectual, esse famoso Juquinha foi afastado naquela faxina que foi feita no
Ministério do Transporte em que o lixo não pôde ser
jogado para baixo do tapete. Lixo. Porque corrupção é
lixo, nós todos sabemos disso. Foi feita aquela faxina.
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Agora, em Mato Grosso existe um ditado – em
Cuiabá, particularmente – que diz que depois da porta
arrombada é que vamos colocar a tranca ou tramela.
O ideal seria que os órgãos de fiscalização da União
tivessem, de forma preventiva, descoberto esses fatos.
Porque o Tribunal de Contas da União, desde 2008, dá
conta dessa realidade na Valec. O trabalho da Valec
é importantíssimo. Agora, a corrupção que campeia
na Valec é digna de filmes de Hollywood, nós todos
sabemos disso.
Muito obrigado pelo seu aparte.
Continuo, Srª Presidente.
Pior ainda, o trecho hoje em operação foi concessionado a uma empresa privada, que é responsável pela sua manutenção, mas parte da via concedida
pode não ter sido entregue nas condições previstas
na licitação, exatamente porque a construção não foi
entregue à Valec nas condições contratadas com as
empreiteiras.
Imaginem os senhores o perigo que corre o País
com isso, Srª Presidente. Quanto mais vai ter de ser
gasto para consertar o que deveria ter sido entregue
perfeito pela empreiteira, e não foi? Quanto tempo mais
a ferrovia vai ficar sem poder operar porque não foi feita
de maneira adequada, Srª Presidente? Quanto tempo
mais os produtores do Estado de Mato Grosso esperarão pela Fico, que ainda não saiu do papel, porque
se a Fico sair do papel não terá interligação com essa
ferrovia que nós estamos aqui a debater?
O atual presidente da Valec deu o primeiro passo, é bom que se diga, para enfrentar essa questão:
verificou, em campo, quais os problemas concretos
em cada quilômetro de linha. Foi uma medida correta, mas o que é que vai fazer agora? O que é que nós
vamos fazer agora?
Precisamos, Srª Presidente, acompanhar. O Congresso Nacional, durante muito tempo, limitou-se a
aprovar mais e mais dinheiro para essa grande obra.
A fiscalização do Tribunal de Contas da União, ano
após ano, relatava os grandes problemas dessa ferrovia, mas o dinheiro seguia correndo para a Norte-Sul.
Ninguém parou para ver o que o seu Juquinha e outros comparsas desse cidadão estavam fazendo com
esse dinheiro – e, segundo o Ministério Público Federal, coisa boa é que não era. Tanto que ele foi preso,
encontra-se bem preso e espero que continue preso,
porque a sociedade brasileira não aguenta mais ver
o corrupto na rua.
Precisamos romper esse círculo vicioso de omissão, Srª Presidente. Precisamos olhar de perto o que
vai ser feito com essa ferrovia, que é tão importante e
já custou tanto ao povo brasileiro.
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Eu vou tomar a frente desse desafio, Srª Presidente. Já oficiei diretamente ao Presidente da Valec,
pedindo cópia desse levantamento e uma relação das
providências para cada pendência identificada. Se a
atual gestão tiver a intenção de moralizar a Valec, de
dar transparência a todas essas questões aqui relatadas, vai responder rapidamente a essa requisição,
sem a necessidade dos procedimentos formalizados
do requerimento de informações.
Vamos cumprir o papel de fiscalizar, conforme
determina a Constituição da República. Se os atuais
gestores quiserem resolver essa questão e preservar
o interesse público, que pertence a todos nós – e eu
acredito que queiram –, a nossa fiscalização vai ajudar nessa solução, dar respaldo às medidas de saneamento que, certamente, vão ser difíceis de enfrentar,
e a resistência tem de ser feita por todos nós. Vamos
acompanhar passo a passo a solução dos estragos que
foram feitos na Norte-Sul, e chamar à responsabilidade
aqueles que causaram esses estragos, Srª Presidente.
Esta herança maldita tem que ser resolvida. O
Congresso não pode mais se omitir. O povo brasileiro
precisa da Norte-Sul funcionando, mas também precisa
muito dos recursos que foram perdidos nessas irregularidades, nesses ilícitos, nesses crimes. Recursos foram
roubados. Vamos atrás disso, vamos combater esse
bom combate. É esse o compromisso que tenho com
os eleitores do Estado de Mato Grosso e do Brasil. E
aqui, Srª Presidente, vou continuar a honrar os votos
que recebi e o compromisso político que assumi com
o povo de minha terra.
Um segundo tema, Srª Presidente, ainda no tempo que me resta.
Eu quero aqui louvar a prisão daquele cidadão em
Goiás, o Aprígio, que estava a ameaçar membros do
Ministério Público, mandando e-mails, correspondências eletrônicas a procuradores da República, dando
conta do seu desassossego e ameaçando membros
do Ministério Público. Ainda bem que a Polícia Federal
– e aqui quero parabenizar a Polícia Federal – desbaratou esse covil de canalhas que ameaça servidores
públicos no exercício da função.
Agora eu queria ouvir S. Exª o Desembargador
Tourinho, que determinou que estávamos diante de
uma quadrilha para a prática de contravenção penal.
Nós estamos, Dr. Tourinho, mexendo com uma organização criminosa. Nós temos de dar nome aos bois ou
aos touros. Nós estamos a tratar de uma organização
criminosa que ameaça servidores públicos no exercício de sua função. Eu queria ouvir o cidadão Tourinho.
Ameaças aos arts. 310 e 312 do Código de Processo Penal dão conta de que esses servidores públicos
estão sendo ameaçados. Se aqueles que fazem parte
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de organização criminosa tentam modificar a convicção daqueles que estão a investigar, como policiais,
membros do Ministério Público e magistrados, é caso
de prisão preventiva.
Quero crer que o Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Joaquim Barbosa, e que o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, que são juízes
“antenados” – para usar um termo moderno – com
a realidade brasileira, não permitirão que membros
dessa organização criminosa possam permanecer
em liberdade.
Srª Presidente, muito obrigado pela oportunidade de falar.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Parabéns! Cumprimento o Senador Pedro Taques pela abordagem desse tema, que é cada vez
mais urgente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª
Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, apenas para fazer um registro, porque já usei da palavra.
Quando tratei do aniversário de Boa Vista, não registrei o que, para mim, é motivo de muito orgulho: não
nasci em Boa Vista, Roraima, mas recebi o título de
Cidadão de Boa Vista.
Então, como Cidadão de Boa Vista, quero parabenizar a todos e também cumprimentar o Prefeito
Iradilson Sampaio, a Vice-Prefeita Suely Campos e o
Presidente da Câmara, Braz Behnck. Todos estão felizes com o aniversário de 122 anos da nossa cidade,
e, na verdade, vamos continuar reafirmando nosso
compromisso com o povo de Boa Vista, povo ordeiro, trabalhador, povo caloroso, que recebe gente de
todo o Brasil.
A colônia gaúcha lá é muito grande. Na verdade,
a colônia amazonense também, assim como a maranhense, a nordestina. Pessoas do Centro-Oeste e de
todo o Brasil vivem em Roraima, vivem em Boa Vista,
e todos hoje estamos comemorando com muita satisfação o aniversário da nossa capital.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Mesa cumprimenta Roraima pelo aniversário
da sua capital.
Senador Eduardo Braga, pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, Srª
Presidenta, primeiro para agradecer a V. Exª e cumprimentar a nossa querida cidade de Boa Vista e o Estado de Roraima por esse aniversário tão importante.
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Como bem disse o nosso Senador Romero Jucá,
há muitos amazonenses que para lá foram, criaram
famílias, criaram raízes e ajudam aquele importante
Estado a se desenvolver e a florescer.
Mas também peço pela ordem para, em nome
da Liderança do Governo, deixar registrado o nosso
mais profundo sentimento de pesar pelo passamento
do nosso Senador da República Ronaldo Cunha Lima,
ex-governador da Paraíba, pai do nosso Senador Cássio
Cunha Lima, com quem tive a satisfação de conviver
alguns anos, não apenas como governador, e agora
como Senador da República. Ao longo desse período,
tive a oportunidade de desfrutar da amizade do seu
filho Cássio Cunha Lima e aprendi a admirá-lo, não só
pela sua qualidade intelectual, mas pela sua história de
vida e pela sua trajetória na política brasileira.
Portanto, em nome da Liderança do Governo,
gostaria de deixar registrados nos Anais desta Casa
os nossos mais sinceros e profundos sentimentos à
família do nosso eminente Senador Cássio Cunha Lima
pelo passamento do nosso Senador, governador, ministro e tantas vezes homem público neste País, nosso
querido Ronaldo Cunha Lima.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra o Senador Renan Calheiros, pela
Liderança do PMDB.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, na atividade pública
uma das atribuições que mais pesam, uma das mais
difíceis, sem dúvida, é a de lamentar a perda de homens públicos, amigos queridos da estatura de Ronaldo Cunha Lima.
É com profundo pesar que lamentamos, em nome
do Partido que tenho a satisfação de liderar aqui no
Senado Federal, esta grande perda para o Brasil como
um todo, Srª Presidenta. Uma lacuna para a política e
principalmente para o povo da Paraíba. Ainda haveremos, sem dúvida alguma, de sentir a falta de Ronaldo
Cunha Lima por muitos anos.
Tive a honra e a oportunidade de conviver com S.
Exª e de ser contemporâneo e amigo de Ronaldo Cunha
Lima quando ele enobrecia o Senado da República e
também a Câmara dos Deputados, onde chegou, Srª
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, sempre legitimado
pelo carinho e pelo voto de milhares de paraibanos.
Foram, sem dúvida, também, anos muito profícuos
para o Senado e para a Câmara Federal.
Poucos Congressistas – e os testemunhos são
muitos; há pouco acabamos de ouvir o testemunho do
Senador Eduardo Braga, Líder do Governo no Senado
Federal –, ao longo da história deste Congresso, tive-
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ram uma reação de lealdade, de amizade, de compromisso como Ronaldo Cunha Lima teve com todos nós,
independentemente da condição política, partidária e
ideológica de cada um.
Estudioso da obra do poeta Augusto dos Anjos,
Ronaldo Cunha Lima participou, com muito brilhantismo, do programa de televisão Show sem Limite – e o
Brasil não esquece isto –, respondendo sobre a vida
e a obra do grande poeta paraibano.
Ronaldo Cunha Lima é autor da petição em versos intitulada de “Habeas Pinho”, que está espalhada
por diversos escritórios de advocacia, restaurantes e
bares do Estado da Paraíba e do Brasil.
Membro da Academia Campinense de Letras,
membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil, Ronaldo Cunha Lima ingressou na Academia de Letras em 11 de março de 1994, saudado pelo
acadêmico Amaury Vasconcelos. Em 2004, Ronaldo
Cunha Lima foi indicado para ocupar uma cadeira na
Academia Paraibana de Letras.
A exitosa carreira política propriamente dita de
Ronaldo Cunha Lima foi iniciada como Vereador de
Campina Grande pelo PTB. Ronaldo foi ainda Deputado Estadual por dois mandatos e Prefeito eleito em
1968, já pelo Movimento Democrático Brasileiro, o MDB.
Em 14 de março de 1969 teve os seus direitos
políticos cassados e passou uma década no ostracismo, num duro ostracismo, indo para São Paulo e Rio
de Janeiro, onde retomou a carreira de advogado.
Anistiado, em 1982, foi reconduzido à Prefeitura
de Campina Grande pelo voto popular, em nova, inesquecível e memorável campanha.
Depois, Ronaldo Cunha Lima foi Governador do
Estado da Paraíba, Senador entre os anos de 1995 e
2002, quando foi 1º Secretário – e grande Secretário
– desta Casa do Congresso Nacional.
Eu tive, Srª Presidenta, a satisfação de recepcionar Ronaldo Cunha Lima em várias oportunidades
em Alagoas, inclusive em minha cidade, Murici. É um
fato que lembramos com muita satisfação e orgulho.
Como bem definiu o Senador Cássio Cunha Lima,
um herdeiro da habilidade e do talento do pai, Ronaldo
deixa a honradez como seu principal legado. Ele demonstrou que é possível fazer política com dignidade;
fazer política como um verdadeiro sacerdócio.
Mas não só a política perdeu. O Brasil, como já
disse, os amantes das letras perdem um poeta inventivo,
bem humorado e criativo. Ronaldo tinha, assim, dentre
as várias virtudes e características, uma memória inacreditável. Eu conheci, na vida política, ao longo desses
anos todos que exerço mandato na Câmara e aqui, no
Senado Federal, pouquíssimas pessoas que tinham a
memória fotográfica que Ronaldo Cunha Lima teve.
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Como membro da Academia Paraibana de Letras, Ronaldo lançou diversos livros, entre eles Roteiro Sentimental, Versos Sentimentais e dois livros dos
brilhantes pronunciamentos feitos aqui na tribuna do
Senado Federal.
Chorando letras. Este foi o título que Ronaldo
Cunha Lima escolheu para seu último soneto publicado nas páginas do Jornal da Paraíba, onde mantinha
uma coluna semanal aos domingos.
Se o poeta chorou letras nos dias que precederam
a sua morte, as letras, agora, é que irão chorar com a
perda desse poeta permanente, como muito bem definiu o historiador José Octávio, que nos brindará, em
breve, com a biografia do poeta Ronaldo Cunha Lima.
Antes de encerrar, concedo um aparte ao querido
amigo, Senador Romero Jucá; em seguida, ao Senador Eduardo Braga, Líder do Governo aqui no Senado
Federal. E à Senadora Lídice da Mata também.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Senador Renan Calheiros, quero também somar à voz
de V. Exª a minha voz, que homenageia um grande
brasileiro, que homenageia um político que foi tudo na
Paraíba, um político referência para o Brasil, pela sua
cultura, pela sua forma de atuar. Convivemos aqui no
Senado – ele foi Senador juntamente conosco – e, sem
dúvida nenhuma, ficou uma marca muito profunda da
passagem de Ronaldo Cunha Lima, aqui, no Senado
também. Então, eu quero abraçar o povo da Paraíba,
junto com o discurso de V. Exª, especialmente o Senador Cássio Cunha Lima, nosso companheiro, nosso
colega aqui do Senado, que também tem uma carreira
brilhante, seguindo os passos do pai. Portanto, registro as condolências à família dizendo que é um pesar
muito grande a perda do Ronaldo. Há um tempo, eu o
encontrei, já debilitado, já lutando contra a doença, mas
com o mesmo espírito, que era aquele espírito vivo,
aquele espírito de alegria que ele tinha. Então, meus
parabéns pela homenagem que V. Exª presta, em seu
nome pessoal, em nome do PMDB. Na verdade, foi
um companheiro de Partido e sem dúvida nenhuma
fará falta ao PMDB e deixa uma marca importante na
política da Paraíba e do Brasil. Meus parabéns.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Agradeço a V. Exª e incorporo, com muita satisfação,
o seu aparte ao nosso pronunciamento.
Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador Renan, V. Exª, na qualidade de Líder do PMDB,
obviamente toca a todos nós com esta homenagem
póstuma que faz ao Senador Ronaldo Cunha Lima,
Governador, Prefeito, enfim, um homem de carreira
pública brilhante na Paraíba. E faz com que, mais uma
vez, nós possamos, em nome da Liderança do Gover-
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no, como peemedebista, prestar esta homenagem ao
povo da Paraíba, fazendo das palavras de V. Exª as
nossas palavras. Ao mesmo tempo, queremos estender o nosso pesar, os nossos sentimentos à família
do nosso querido Ronaldo Cunha Lima, na pessoa do
nosso colega, Senador Cássio Cunha Lima, extensivo,
obviamente, a todos os seus familiares e a todos aqueles que terão sempre na memória, com muito carinho,
a personalidade marcante, a cultura e a contribuição
intelectual de Ronaldo Cunha Lima. Portanto, para
cumprimentar a oportunidade do pronunciamento de
V. Exª, faço das palavras de V. Exª as nossas palavras,
com as nossas condolências ao povo da Paraíba e à
família Cunha Lima.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Agradeço muito o aparte de V. Exª Senador Eduardo Braga.
Senadora Lídice da Mata.
A Sra. Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Senador Renan, gostaria, em nome da Liderança do PSB,
de me solidarizar com V. Exª como Líder do PMDB, que
nesse momento retrata a dor do PMDB pela perda de
um de seus grandes e importantes quadros políticos:
o Senador, Governador Ronaldo Cunha Lima, homem
que, certamente, marca de forma muito profunda a luta
política e a história política da Paraíba. Ingressou no
PMDB no tempo da luta democrática e marcou a sua
trajetória na defesa das posições democrática em seu
Estado. Foi um homem que também muito contribuiu
com a cultura do seu povo. E eu gostaria de estender
a nossa solidariedade, o nosso apoio aos seus familiares, especialmente ao nosso amigo, companheiro
aqui no Senado, o Senador Cássio Cunha Lima, que
é meu colega, Constituinte, como V. Exª, o mais jovem
Deputado Constituinte, justamente como o Deputado
Edmilson Valetim, naquele momento político histórico. E que, certamente, herdou de seu pai todo talento
político que vem engrandecendo a sua atividade aqui
no Senado Federal. Portanto, quero mais uma vez, em
nome da Liderança do PSB, solidarizar-me com V. Exª
e com os familiares do Senador Ronaldo Cunha Lima.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Agradeço a V, Exª, Senadora Lídice da Mata.
A última vez que eu tive a oportunidade de encontrar o Ronaldo Cunha Lima foi exatamente aqui, por
ocasião da posse do Senador Cássio Cunha Lima. Ronaldo já doente, na sua cadeira de rodas inseparável,
nos últimos dias. O Ronaldo Cunha Lima era o mesmo
homem, bem humorado, com vontade de viver e satisfeitíssimo com a posse do seu filho, que foi Deputado
Federal, Constituinte. Também tive a satisfação de ser
amigo e contemporâneo, na Constituinte, do Cássio
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Cunha Lima, que também foi brilhante Governador do
Estado da Paraíba.
Com muita satisfação, concedo o aparte ao Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Senador Renan, eu quero também incorporar-me a todos os
que me precederam, lamentando a morte desse grande brasileiro que foi Ronaldo Cunha Lima. Por todos
foi dito aqui, um grande político, Deputado, Senador,
Governador e um grande pai de família e um grande
poeta. Ele tinha uma memória...
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Inacreditável.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Invulgar.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Invulgar.
O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco/PSDB – PA) – Eu tive
oportunidade de assisti-lo na Academia Paraense de Letras, quando ele fazia uma palestra. Recitava versos de
diversos poetas e tinha essa qualidade que lhe marcava
a personalidade. Eu, algumas vezes, tive a oportunidade
de estar com ele, de conversar com ele e ele tinha um
magnetismo próprio, um magnetismo próprio... V. Exª tem
razão: a última vez que nós tivemos a alegria de conviver
com ele foi na posse do Senador Cássio Cunha Lima
aqui, ainda este ano. Já debilitado, mas a sua memória
e a sua vontade de viver ainda eram bem mais fortes
do que a doença que o acometia. Então, eu quero aqui
expressar os meus sentimentos a toda Paraíba, a toda
Paraíba que perdeu com a morte de seu filho ilustre, à
sua família e, em especial, ao Senador Cássio Cunha
Lima, nosso Colega aqui do Senado, do PSDB, e dizer
que tenho certeza absoluta que Deus o acolherá e ele
estará no descanso eterno. Eu quero saudar V. Exª por
fazer neste momento um pronunciamento em memória
e enaltecendo a vida desse brasileiro que foi Ronaldo
Cunha Lima.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro. Eu também
incorporo assim com muita satisfação o aparte de V.
Exª ao meu discurso.
Ao encerrar, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, desejo, a exemplo do que fizeram aqui os Senadores Eduardo Braga, Romero Jucá, Senadora Lídice
da Mata, Senador Flexa Ribeiro, Senador José Sarney
e outros Senadores, porque eu só tive a oportunidade
de chegar agora há pouco.
Senadora Ana Amélia, quero, desta tribuna, enviar o meu abraço à família de Ronaldo Cunha Lima
e, especialmente, ao Senador Cássio Cunha Lima,
esse querido amigo, que saberá honrar e perpetuar o
nome de seu pai nesta Casa do Congresso Nacional.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS.) – Senador Renan Calheiros, esta sessão foi aberta e a primeira manifestação foi do Senador Aloysio
Nunes Ferreira, que fez uma homenagem ao ex-Senador Ronaldo Cunha Lima. Depois falou também o
Senador Vital do Rêgo, que é da Paraíba, e o Senador
José Agripino, entre outros. O Senador Pedro Simon
também fez um aparte.
E eu agora, em nome do Partido Progressista e
do nosso Líder Francisco Dornelles, igualmente me
associo à manifestação de V. Exª, que falou pela Liderança do PMDB, para, também em nome do meu
Partido e da nossa bancada, apresentar à família as
condolências. E dizer que o Brasil perdeu um grande
político, um grande homem, um grande líder, um grande poeta, um grande escritor, um grande acadêmico.
Perdeu um grande homem, por fim.
Cumprimentos a V. Exª.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra a Senadora
Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Presidente.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, quero
trazer à tribuna desta Casa o importante evento que
ocorreu na Bahia, em Caetité, sudoeste da Bahia,
a inauguração do Complexo Eólico Alto Sertão I. O
empreendimento é considerado o maior complexo de
energia eólica da América Latina, com geração de 294
megawatts, o suficiente para consumo de uma cidade
de 540 mil residências ou 2,16 milhões de habitantes.
Administrado pela empresa Renova Energia, o
complexo recebeu investimentos de R$1,2 bilhão, o
que possibilitou a instalação de 14 parques eólicos nos
Municípios de Caetité, Igaporã e Guanambi, e geração
de 1.300 empregos diretos e indiretos.
O Complexo Eólico Alto do Sertão I consolida o
Estado da Bahia como maior pólo brasileiro em energia renovável.
Para garantir o êxito do empreendimento, a Secretaria Estadual de Infraestrutura, por meio do Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia
– Derba –, pavimentou 68 km de vias de acesso ao
complexo. É, portanto, Srª Presidente, sem dúvida,
uma grande notícia, uma notícia de muita importância para o meu Estado e para aquela região sudoeste.
Quero, além de parabenizar o Governador Jacques
Wagner e sua equipe pelo esforço da implantação
de uma nova matriz de energia renovável em nosso
Estado, cumprimentar os prefeitos da região, espe-
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cialmente o Prefeito de Caetité, Zé Barreira, do meu
Partido. Quero desculpar-me por não estar presente
a essa solenidade já que, por orientação médica, tive
de suspender minhas viagens do fim de semana, pois
acompanharia o Governador que iria a Paulo Afonso
no sábado. É uma inflamação no nervo ciático já me
atormenta há algum tempo, mas quando está em seu
momento agudo fica muito difícil empreender viagens,
principalmente viagem de avião. Portanto, gostaria de
deixar aqui o meu abraço à população do sudoeste e
minha confiança no desenvolvimento sustentável que
se implanta de forma cada vez mais definitiva no Estado
da Bahia e que, de modo especial, ganha importância
com a instalação do novo parque eólico que projeta
o nosso Estado para a incorporação de uma cadeia
energética diversificada, nos dando a garantia de um
desenvolvimento de um novo tipo.
Também, Srª Presidente, gostaria de saudar e
registrar aqui, pois não tive condição de fazê-lo na última semana quando votamos o projeto que tratou da
conquista de direitos trabalhistas para os Conselheiros
Tutelares. Considero fundamental o reconhecimento
que foi feito, por este Senado, a essa categoria dos
Conselheiros Tutelares. Eles são essenciais para a implantação de uma rede social de proteção à infância
neste País. É indispensável o seu fortalecimento na
base das políticas municipalistas.
Tenho um projeto de lei, em tramitação aqui no
Senado, o PLS nº 631, que trata dos Conselhos Tutelares. No projeto aprovado na semana passada, entre
os direitos contemplados, os conselheiros passarão a
ter cobertura previdenciária, férias anuais remuneradas, acrescidas de um terço da remuneração mensal,
licença maternidade, licença paternidade, gratificação
natalina.
Também foi definido que a lei orçamentária municipal ou distrital também deverá prever recursos
para pagamento da remuneração e para formação
continuada dos conselheiros. Já o projeto de minha
autoria, embora no texto inicial também abordasse os
direitos trabalhistas, que agora já são contemplados,
prevê adicionalmente outros aspectos que considero
extremamente importantes para o bom desempenho
da instituição do conselho tutelar. O meu projeto, Srª
Presidente, trata da eleição dos conselheiros, buscando dar um dia único, uma divulgação única, qualificar
essa eleição, garantir exigências para aqueles que
são candidatos a fim de impedir a interferência política, eleitoral e partidária na escolha de uma carreira,
digamos assim, de ação do Estado indispensável, que
possa ser exercida com isenção e com qualificação
adequada, experiência anterior no trabalho de ação,
de proteção da criança e do adolescente, qualificação
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com garantia do conhecimento da legislação que trata
e assegura os direitos da criança e do adolescente e
é também o compromisso de uma qualificação continuada para esses conselheiros.
Creio que é indispensável e recentemente um
dos grandes jornais de São Paulo publicou um editorial sobre a eleição dos conselheiros tutelares naquela
cidade, denunciando uma série de dificuldades que
ocorreram naquela eleição. E nós precisamos entender
que agora que estamos dando direitos trabalhistas a
esses conselheiros tutelares precisamos, ao mesmo
tempo, exigir uma qualificação, um comprometimento,
um compromisso e a lisura do pleito eleitoral desses
conselheiros tutelares.
Para tanto, propomos que essa eleição seja feita
num só dia no País inteiro, com cobertura de toda a
mídia nacional e com uma garantia de que o Tribunal
Regional Eleitoral – portanto, não no período eleitoral
normal, no intervalo desse período –, possa usar urnas eletrônicas e garantir todo um processo eleitoral
que estimule o debate sobre as políticas de proteção
à criança e adolescente e dê dignidade, prestígio,
acompanhamento e transparência para que a sociedade possa participar efetivamente das eleições do
Conselho Tutelar.
Portanto, nós queremos registrar a importância
das medidas que tomamos aqui e, ao mesmo tempo,
falar do nosso projeto que, creio, complementarmente,
dará uma condição e um aprimoramento à legislação
dos conselheiros tutelares em nosso País.
Muito obrigada, Srª Presidente, pela paciência.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento a Senadora Lídice da Mata.
De fato, os Conselhos Tutelares tiveram aqui uma
votação muito concorrida. Todo o Plenário participou
da votação, pela relevância social que tem o trabalho
dos Conselhos Tutelares. Agora, é preciso uma instrumentalização para consolidar o trabalho que executam,
incluindo a própria estrutura de funcionamento hoje
dessas instituições tão importantes.
Cumprimento V. Exª pela iniciativa do projeto, da
mesma forma que penso, pelo alcance social, também
a Defensoria Pública. As Defensorias Públicas precisam de igual atenção do Parlamento.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios
do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior:
– Nº 67, de 3 de julho de 2012, em resposta
ao Requerimento nº 313, de 2012, de informações, da Senadora Vanessa Grazziotin;
– Nº 72, de 5 de julho de 2012, em resposta
ao Requerimento nº 198, de 2012, de informações, da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
901 a 903, de 2012, respectivamente, das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
e de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 461, de 2009-Complementar.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Foram lidos anteriormente os Pareceres
nºs 904 e 905, de 2012, das Comissões de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle; e de Assuntos Econômicos, que concluem
pela prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmara
nº 20, de 2009.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 210,
de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
131, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
OF. 210/2012/CAE
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seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 98 a
101, de 2012, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do
Senado nºs 250, de 2009; 572, 510 e 503, de 2011,
respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 98/2012/CE
Brasília, 3 de julho de 2012
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2009, de autoria
de Sua Excelência a Senhora Senadora Marisa Serrano, que “Altera a Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de
2005, para permitir o acesso de estudantes oriundos
de cooperativas educacionais aos benefícios do Programa Universidade para Todos (PROUNI)”, com as
emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
Of. nº 99/2012/CE

Brasília, 3 de julho de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião
realizada nesta data, o Projeto de Lei do Senado
nº 131 de 2011, que “concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados para os veículos
adquiridos por órgãos estaduais, distritais ou municipais, quando destinados ao transporte escolar”,
com a Emenda nº 1-CAE.
Atenciosamente, – Senador Delcídio do Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com referência ao Ofício nº 210, de 2012, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que o Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2011,

Brasília, 3 de julho de 2012
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 572, de 2011, de autoria
de Sua Excelência O Senhor Senador Paulo Bauer,
que “Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para obrigar
as escolas de educação básica a identificar, no ato da
matrícula, as pessoas autorizadas a ingressar no estabelecimento de ensino para cuidar de assuntos de
interesse do aluno”.
Atenciosamente – Senador Paulo Bauer Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado
Federal.
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Of. nº 100/2012/CE
Brasília, 3 de julho de 2012
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 510, de 2011, de autoria
de Sua Excelência a Senhora Senadora Angela Portela, que “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação – para
dispor sobre o funcionamento de estabelecimentos públicos de educação infantil durante as férias escolares”.
Atenciosamente, – Senador Paulo Bauer, Vice-Presidente no exercício da Presidência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
Of. nº 101/2012-CE
Brasília, 3 de julho de 2012
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 503, de 2011, de autoria
de Sua Excelência O Senhor Senador Aloysio Nunes
Ferreira, que “Denomina Rodovia Presidente João
Goulart a Rodovia BR-153.”, com a emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Paulo Paim, Presidente Eventual da Comissão de Educação, Cultura e
Esporte do Senado Federal.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com referência aos Ofícios nº 98 a 101, de
2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs
250, de 2009; 572, 510 e 503, de 2011, sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º,
do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas da União, o
Aviso no 812-GP-TCU, de 2012, na origem, informando
a constatação de indício de irregularidades graves na
obra que menciona.
É o seguinte o Aviso:

Brasília, 9 de julho de 2012.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Em cumprimento ao disposto no caput do art.
96 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 (LDO
2012), informo a Vossa Excelência que, no decorrer
das fiscalizações realizadas pelo Tribunal de Contas
da União, foram constatados indícios de irregularidade
grave na seguinte obra:
s #ONSTRUÀâO DAS TURBINAS DO #OMPERJ 0ROCESSO
nº TC-006.576/2012-5).
Por oportuno, esclareço que o relatório de auditoria do mencionado empreendimento poderá ser objeto
de consulta no endereço eletrônico (www.tcu.gov.br).
O acesso às informações será permitido apenas para
os usuários portadores de senha, conforme procedido
no exercício passado.
Para tanto, informo que a operacionalização do
processo de concessão ou atualização de senhas poderá ser realizado para contato da área informática do
Congresso Nacional com a Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia de Informação (SETIC) deste Tribunal e que a referida página será atualizada de forma
a conter as deliberações que vierem a ser proferidas
em decorrência das auditorias.
Por fim, registro que esta Corte de Contas encontra-se à disposição de Vossa Excelência para os
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessárias.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 10 de julho do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, o Substitutivo da Câmara ao Projeto
de Lei do Senado nº 229, de 1995 (nº 6.381/2005,
naquela Casa), de iniciativa da Comissão Especial
Vale do São Francisco, que dispõe sobre a Política
Nacional de Irrigação; revoga as Leis nºs 6.662, de
25 de junho de 1979, 8.657, de 21 de maio de 1993,
e os Decretos-Lei nºs 2.032, de 9 de junho de 1983,
e 2.369, de 11 de novembro de 1987; e dá outras
providências.
É o seguinte o Substitutivo:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Substitutivo da Câmara vai às Comissões de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle; de Serviços e Infraestrutura; e de Agricultura e Reforma Agrária.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os Srs. Senadores Mário Couto, Flexa Ribeiro,
Alvaro Dias e Cícero Lucena enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto no
art. 203, combinado com o inciso I e §2º do art. 210,
do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. 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, “Como estão as
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principais obras”, publicada pelo jornal O Globo em
sua edição de 02 de abril de 2012.
A matéria mostra como está o andamento das
principais obras do PAC.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
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 “Não dá para repetir a
mágica do passado”, publicada pelo jornal O Globo de
3 de junho de 2012.
A matéria trata da advertência do ex-secretário da
Fazenda, José Roberto Mendonça de Barros, quanto
ao endividamento de milhões de famílias. O economista
alerta que estimular o PIB por meio do consumo não
resolve mais.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Não dá para repetir a mágica do passado
O Globo - 03/06/2012
Ex-secretário da Fazenda alerta que dez milhões
de famílias estão endividadas e estimular PIB por meio
do consumo não resolve mais
Aguinaldo Novo
MENDONÇA DE Barros, da MB Associados: “Parece que aquele encantamento com o Brasil desmontou. E não falo do investidor que vem para especular,
mas do industrial”
Eliária Andrade
O GLOBO: Depois do resultado do PIB no primeiro trimestre, o que esperar do ano?
JOSÉ ROBERTO MENDONÇA DE BARROS: A
nossa projeção para o trimestre era de 0,5%, portanto, veio pior do que imaginávamos. A expectativa é de
alguma recuperação a partir do segundo semestre.
Entretanto, os dados parciais de produção de abril e
de maio já sugerem que essa recuperação vai compensar mal e mal a fraqueza da primeira metade do ano.
Esperamos um PIB no fechamento do ano em torno
de 2,5%. Se chegarmos a esse número, já será um
acontecimento, porque pode ser ainda menor.
Por que menor?
MENDONÇA DE BARROS: Do lado da demanda,
o consumo ainda veio razoável no primeiro trimestre.
Cresceu 1%. O que me preocupa é a trajetória dos investimentos, que apresentou queda pelo terceiro trimestre consecutivo. A relação PIB e investimento caiu
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para 18,7%, contra 19,5% antes. Como reação à crise
internacional e ao baixo crescimento da economia no
período mais recente no Brasil, os empresários estão
mais cautelosos. O que vemos é o adiamento de projetos importantes. E é difícil mudar esse comportamento.
Por que as medidas do governo não fizeram efeito?
MENDONÇA DE BARROS: Esse efeito vai aparecer, necessariamente. O consumo de automóveis vai
se recuperar lentamente, assim como o de outros bens.
Mas esse efeito será limitado, dado o grau de endividamento dos consumidores. Fizemos uma pesquisa com
uma amostra de 55 mil pessoas, usando como base a
POF de 2009. O resultado é que mais de dez milhões de
famílias em todo o país já comprometem mais de 30%
de sua renda mensal com o pagamento de prestações.
Em alguns casos, esse comprometimento chega a 50%.
O governo, então, segue um caminho que não
dará certo?
MENDONÇA DE BARROS: Francamente, não
vejo nada (na atual política econômica) que não seja
tiro curto: um favorzinho aqui, tira um imposto dali.
Não tem foco.
Falta política estrutural?
MENDONÇA DE BARROS: Estamos perdendo
as condições de mercado com essa visão, que está
basicamente errada, de achar que é bombando a demanda e dando favores a certos setores que todo o
resto estará resolvido. O mundo mudou, a situação dos
mercados mudou. E, internamente, os consumidores
estão mais endividados. Não dá mais para repetir a
mágica que deu certo no passado.
O senhor se refere ao aumento de consumo depois de 2008?
MENDONÇA DE BARROS: Até recentemente, a
expansão do consumo foi gigantesca porque havia o
efeito da inclusão de novos consumidores no mercado.
Essas pessoas utilizaram o crédito e rapidamente preencheram seu espaço de endividamento. Neste momento,
é impossível incorporar novas levas de consumidores.
Ficar bombando o consumo vai resultar numa resposta
cada vez menor do que antes. No fundo, teremos um
segundo ano com crescimento entre 2,3% e 3% (em
2011, o PIB avançou 2,7%). Isso mostra que a economia
mantém pesos atados às pernas. O peso do custo-Brasil,
do excesso de tributos, de burocracia, agora de excessiva intervenção do governo. Os suspeitos de sempre.
E o governo insiste em uma só direção.
E a previsão para o próximo ano?
MENDONÇA DE BARROS: É possível que o resultado seja melhor do que o de 2012, mas não nos parece
provável que seja um número muito maior do que 3%.
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Na sua avaliação, o que pode ter maior peso sobre a economia: os efeitos políticos de um ano com
CPI no Congresso ou a crise na Europa?
MENDONÇA DE BARROS: A questão política
influi nas expectativas. Mas a crise na Europa é o que
mais gera preocupações, na medida em que pode evoluir para um estágio ainda pior do que o atual.
O euro vai acabar?
MENDONÇA DE BARROS: Gosto muito de uma
frase segundo a qual, em certos momentos, quem diz que
sabe o que está acontecendo é porque está mal informado. Os países estão reagindo aos fatos. Se vai haver uma
ruptura, não sei. No curto prazo, a Alemanha vai acabar
cedendo mais uma vez e haverá um entendimento para
sair desse sufoco. Mas em um ou dois anos o provável é
que a Grécia, de comum acordo, deixe o euro.
Com a crise na Europa, qual o comportamento
dos investimentos estrangeiros?
MENDONÇA DE BARROS: Parece que aquele
encantamento com o Brasil desmontou. E não falo do
investidor que vem para especular, mas do industrial.
Todos estão mais cautelosos. Junto com a crise lá fora,
você tem a constatação de que o país não fez reformas
estruturais, há excesso de intervenção e protecionismo,
e os custos explodiram em todos os setores.
O Copom voltou a cortar a Selic. Trata-se de um
acerto?
MENDONÇA DE BARROS: Está correta a avaliação de que os juros deveriam cair, aproveitando esse
efeito deflacionário de preços decorrente da crise internacional. Mas o que me incomoda nessa administração
é o zigue-zague completo, desde o ano passado, nas
análises e comunicações do Banco Central. Uma hora
é ousado, na outra volta a ser conservador. É normal
que governos reajam a mudanças de curto prazo, mas
não da forma como vemos hoje.
Interferência do Planalto?
MENDONÇA DE BARROS: Pode ter uma certa
redução na independência (do BC), pelo menos como
conhecíamos antes. Mas o que me parece mais óbvio é que o BC está satisfeito com qualquer número
de inflação que fique entre 5% e 6% (no ano). É uma
mudança de visão de mundo, que expôs a equação
do crescimento explicitamente. Ao ficar nesse zigue-zague, o BC demonstra que não sabe operar com dois
objetivos, o de crescimento e o de inflação.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro da matéria intitulada, “Relator defende
que Pimentel seja investigado”, publicada pelo jornal O
Globo em sua edição de 13 de março de 2012.
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A matéria destaca que conselheiro da Comissão
de Ética da Presidência vota por abertura de procedimento de investigação contra Fernando Pimentel, mas
pedido de vista adia decisão.
Sr .Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Relator defende que Pimentel seja investigado
O Globo
Conselheiro da Comissão de Ética da Presidência vota por abertura de procedimento, mas pedido de
vista adia decisão, –Luiza Damé.
BRASÍLIA - O conselheiro Fábio Coutinho, da Comissão de Ética Pública da Presidência, votou ontem
pela abertura de procedimento ético contra o ministro
do Desenvolvimento, Fernando Pimentel. Em seu voto,
Coutinho pediu que o ministro dê explicações sobre seu
trabalho de consultor entre os anos de 2009 e 2010.
No entanto, o conselheiro Ricardo Caldas pediu vista
e a comissão só deverá decidir sobre a continuidade
ou o arquivamento do procedimento ético contra Pimentel em sua próxima reunião, no dia 26 de março.
Em dezembro do ano passado, O GLOBO revelou
que Pimentel faturou R$ 2 milhões, entre 2009 e 2010,
com consultorias, inclusive durante o período em que ele
atuou como um dos coordenadores da campanha eleitoral da presidente Dilma Rousseff. Metade desse valor foi
paga pela Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), por serviços de consultoria na elaboração de projetos na área tributária e palestras nas dez regionais da entidade, mas as palestras nunca ocorreram.
– O relator votou pela abertura do procedimento,
com pedido de explicações à autoridade, mas não houve decisão em face do pedido de vista do conselheiro
Roberto Caldas. A discussão preliminar foi sobre se
havia lá elementos para considerar de imediato aberto procedimento - disse o presidente da Comissão de
Ética, Sepúlveda Pertence.
Diante das reportagens do Globo e da representação apresentada pelo PSDB, no dia 13 de fevereiro, a comissão decidiu analisar o comportamento de
Pimentel, com base no Código de Conduta da Alta
Administração Federal. O artigo 3 do código diz que
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as autoridades devem se pautar por padrões da ética
nas suas “atividades públicas e privadas, de modo a
prevenir eventuais conflitos de interesse”.
Comissão pede explicações ao ex-vice presidente do BB
Na reunião de ontem, a Comissão de Ética decidiu também pedir explicações ao ex-vice presidente do
Banco do Brasil Alan Toledo sobre sua movimentação
bancária de R$ 953 mil, no ano passado. Toledo disse
que o dinheiro seria da aposentada Liu Mara Fosca
Zerey, referente à venda de um imóvel em São Paulo. A investigação do caso está sendo feita por Banco do Brasil e Polícia Federal, com base no relatório
do Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(Coaf), órgão do Ministério da Fazenda que monitora
movimentações financeiras suspeitas.
A comissão também decidiu aplicar censura ética ao
ex-ministro da Agricultura Wagner Rossi pela utilização de
aeronave da Ourofino Agronegócios para viagens particulares. Durante a gestão de Wagner Rossi, que deixou o
governo em agosto do ano passado, a empresa recebeu
autorização para comercializar a vacina contra aftosa. O
relator será o conselheiro Américo Lourenço Masset Lacombe, desembargador aposentado do Tribunal Regional
Federal da 3 Região (São Paulo), que estreou na comissão.
Entenda o caso Pimentel
Entre 2009 e 2010, período entre sua saída da
prefeitura de Belo Horizonte e a chegada ao governo
Dilma Rousseff, Fernando Pimentel, atual ministro do
Desenvolvimento, faturou R$ 2 milhões em serviços de
consultorias. Metade do valor foi pago pela Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais, para conversas informais e palestras. No entanto, O GLOBO apurou
que as palestras nunca ocorreram. Pimentel recebeu R$
400 mil da QA Consulting, empresa do filho de seu sócio. Parte do pagamento foi feito antes de a QA receber
R$ 230 mil da HAP Engenharia, cujo dono divide com
Pimentel o banco dos réus em ação do MP por suspeita
de superfaturamento em obras. Sócios da ETA Bebidas
do Nordeste, de quem Pimentel recebeu R$ 130 mil,
negaram poder pagar pela consultoria, mas um voltou
atrás. E a construtora Convap pagou R$ 514 mil antes
de ganhar licitações na prefeitura de BH. A Comissão
de Ética Pública da Presidência investiga o caso.
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, “Oposição vai à
Comissão de Ética para investigar Ideli”, publicada pelo
jornal O Valor em sua edição de 02 de abril de 2012.
A matéria destaca que ao retornar de viagem oficial
à Índia, a presidente Dilma já enfrenta novas denuncias
que podem atingir o primeiro escalão de seu governo.
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Sr Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Oposição vai à Comissão de Ética para
investigar Ideli
Autor(es): Yvna Sousa | de Brasília
Valor Econômico - 02/04/2012
Ao retornar de viagem oficial à Índia, a presidente Dilma Rousseff retoma hoje sua agenda tendo que enfrentar
novas denúncias que podem atingir o primeiro escalão de
seu governo. O PSDB faz requerimento hoje à Comissão
de Ética da Presidência para investigar a denúncia sobre
irregularidades no Ministério da Pesca que envolveriam a
ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti.
Reportagem do jornal “O Estado de S. Paulo” revelou que a empresa Intech Boating foi procurada para
doar R$ 150 mil ao comitê financeiro do PT de Santa
Catarina, depois de ser contratada para construir 28
lanchas-patrulha pela Pesca. O comitê financeiro do
PT foi quem bancou 81% dos custos da campanha de
Ideli ao governo catarinense.
O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR),
reconheceu que o pedido à comissão é uma mudança
na estratégia da oposição, que não tem conseguido
aprovar a convocação de ministros para dar explicações no Congresso.
“Há algum tempo eu não faria isso, porque
essa Comissão de Ética não atuava verdadeiramente, mas ultimamente tem dado respostas. Houve o caso recente do ministro [do
Desenvolvimento] Fernando Pimentel, em que
a comissão optou pela abertura de investigação. Isso nos leva a dar um voto de confiança
a essa comissão”, disse o senador.
Em nota oficial, divulgada na sexta-feira passada, a assessoria da Secretaria de Relações
Institucionais disse que não há qualquer ligação
entre a ministra e a empresa Intech Boating,
pois a doação “não foi feita para a candidatura
de Ideli Salvatti ao governo do Estado”.
A nota esclarece ainda que o contrato firmado
entre a empresa e o Ministério da Pesca para aquisi-
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ção de lanchas, que está sob investigação do Tribunal
de Contas da União (TCU), foi assinado em 2009, ano
em que Ideli era senadora e não ministra da Pasta. Ideli
ocupou o cargo de janeiro a junho de 2011.
O TCU apontou irregularidades no contrato que
somam R$ 31 milhões. O tribunal diz que o Ministério da
Pesca comprou as lanchas sem ter o que fazer com elas
e que a Intech tinha construído apenas um barco antes
de ganhar a licitação. Segundo as regras da concorrência, as empresas interessadas teriam que ter produzido
pelo menos três barcos para participar da disputa.
Apesar de o contrato não ter sido firmado durante
a gestão de Ideli na Pesca, ela autorizou o pagamento
de mais R$ 5,2 milhões do contrato da Pasta com a
Intech Boating, de acordo com a reportagem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Não havendo mais oradores inscritos, a Presidência dá
por encerrados os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 566, DE 2012
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 566, de 2012, que abre crédito extraordinário,
em favor dos Ministérios do Desenvolvimento
Agrário e da Integração Nacional, no valor global de setecentos e seis milhões e quatrocentos
mil reais, para os fins que especifica.
Parecer sob nº 9, de 2012, da Comissão Mista
de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Wellington Dias (PT/PI);
Relator ad hoc: Senador Paulo Paim (PT/RS);
Relator Revisor: Deputado Zeca Dirceu (PT/
PR), favorável à Medida Provisória.
(Lido no Senado Federal no dia 6-7-12)
(Sobrestando a pauta a partir de: 9-6-12)
Prazo final prorrogado: 5-9-12
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 350, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 350, de 2012 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 899, de 2012,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador José Pimentel), que aprova
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a Programação Monetária para o segundo trimestre de 2012.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 180, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 623, de 2012 -RISF 336, II)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 180, de 2008; e os Projetos de Lei do Senado nºs
344 e 479, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 180, de 2008 (nº 73/2009, na Casa
de origem, da Deputada Nice Lobão), que dispõe
sobre o ingresso nas universidades federais e
estaduais e nas instituições federais de ensino
técnico de nível médio e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 819, 820 e 827,
de 2012:
– da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Ana Rita, favorável
ao Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008,
com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de redação,
que apresenta, e pela rejeição dos Projetos de
Lei do Senado nºs 344 e 479, de 2008, com voto
vencido dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Lobão Filho, Alvaro Dias e Luiz Henrique e
prejudicados os votos em separado dos Senadores Lobão Filho e Aloysio Nunes Ferreira; e
– da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo
Paim, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008, com as Emendas nºs 1
e 2-CCJ/CDH e 3 e 4-CDH, de redação, que
apresenta, e pela rejeição dos Projetos de Lei
do Senado nºs 344 e 479, de 2008.
– de Plenário, Relator: Senador Paulo Paim,
em substituição à Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, favorável ao Projeto de Lei
da Câmara nº 180, de 2008, nos termos dos
pareceres da CCJ e CDH.
4
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 344, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 623/2012 # 336, II)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 180, de 2008; e os Projetos de Lei do Senado nºs
344 e 479, de 2008)
Projeto de Lei do Senado nº 344, de 2008, do
Senador Marconi Perillo, que institui reserva
de vagas nos cursos de graduação das instituições públicas de educação superior, pelo
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período de doze anos, para estudantes oriundos do ensino fundamental e médio públicos.
5
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 479, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 623/2012 # 336, II)
(Tramitam em conjunto o Projeto de Lei da Câmara
nº 180, de 2008; e os Projetos de Lei do Senado nºs
344 e 479, de 2008)
Projeto de Lei do Senado nº 479, de 2008, do
Senador Alvaro Dias, que reserva 20% das
vagas dos vestibulares para os cursos de graduação das universidades públicas federais e
estaduais para estudantes oriundos de família
com renda per capita familiar de até um salário
mínimo e meio.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Valdir Raupp, que altera a redação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de
2009, para ampliar o prazo de adesão ao regime especial de precatório até a data de 31
de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 689, de 2011, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad
hoc: Senador Demóstenes Torres, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Terceira sessão de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que
acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal,
para dispor sobre a exigência do diploma de
curso superior de comunicação social, habilitação jornalismo, para o exercício da profissão
de jornalista.
Parecer sob nº 1.354, de 2011, da Comissão
Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, oferecendo a redação para o segundo turno.
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8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda 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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 65, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 65, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Clésio Andrade, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da
6ª Região, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Parecer sob nº 395, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad
hoc: Senador Aécio Neves, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, que apresenta,
10
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 652, DE 2011 -COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 652, de 2011-Complementar, do
Senador Gim Argello, que modifica as Leis nº
8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, para
dispor sobre a aposentadoria especial dos
garçons.
Parecer sob nº 633, de 2012, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Vicentinho
Alves, favorável, com a Emenda nº 1-CAS, de
redação, que apresenta.
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11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 82, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 82, de 2011, tendo como primeiro signatário
a Senadora Vanessa Grazziotin, que altera o
art. 134 da Constituição Federal (Defensoria
Pública da União).
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Parecer favorável, sob nº 1.282, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Demóstenes
Torres.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 49 minutos.)
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