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Ata da 9ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 15 de fevereiro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Waldemir Moka, da Srª Vanessa Grazziotin,
do Sr. Valdir Raupp, da Srª Ana Amélia, dos Srs. Eduardo Suplicy,
Ivo Cassol, Rodrigo Rollemberg e Armando Monteiro.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e encerra-se às 20 horas e 7 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
OFGSJAYMM nº 34/2012
Brasília, 15 de fevereiro de 2012
Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, venho à
presença de V. Exª para indicar os senadores abaixo
relacionados, que ocuparão as cinco vagas de Vice-Líder do Banco da Minoria no Senado Federal, de
conformidade com o disposto nos termos do art. 65, §
7º do Regimento Interno desta Casa.
1 – Senador Cyro Miranda (PSDB-GO)
2 – Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
3 – Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
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4 – Senador Mário Couto (PSDB-PA)
5 – Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)
Sendo o que se apresenta para o momento,
aproveito a oportunidade para renovar-lhe protesto
de estima e apreço.
– Senador Jayme Campos, Líder do Bloco da
Minoria no Senado Federal.
OF.Nº 016/2012 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 15 de fevereiro de 2012
Assunto: Membro da Subcomissão Temporária da
CAS – FGTS
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, de acordo
com o Art. 89, inciso IV, do Regimento Interno do Senado Federal, designei na data de hoje os membros
da Subcomissão Temporária do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS, da Comissão de Assuntos
Sociais, conforme documento em anexo.
Cordialmente, – Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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São lidos os seguintes:

Of.nº 12/2012
Brasília, 15 de fevereiro de 2012
Senhor Presidente,
Em aditamento ao Requerimento nº 7, de 2012,
no qual solicitei autorização para visitar a fábrica da
Laerdal, no dia 14/fev – em Oslo (Noruega); para conhecer as experiência de 450 MHz, na cidade de Estocolmo (Suécia), dia 19/fev; para visitar o laboratório
B. Braun (Frankfurt – Alemanha); e para participar do
“GSMA Móbile World Congress 2012”, em Barcelona – Espanha.
Em face de compromissos inadiáveis, retifico o
período dessas viagens, passando a saída para o dia
15 de fevereiro e retorno para dia 2 de março de 2012.
Respeitosamente, – Senador Walter Pinheiro
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão publicação.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – A Presidência comunica ao Plenário que está
publicado, em avulsos e no Diário do Senado Federal
do dia 11 de fevereiro do corrente, o Parecer nº 1, de
2012-CN, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização – CMO, sobre o Aviso n° 12,
de 2011-CN, referente a obras com indícios de irregularidades graves.
O parecer conclui pela adoção das seguintes
providências:
– que seja encaminhada cópia do Parecer ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral
da União;
– que seja mantido IGP-R no anexo II do Parecer,
para a obra de construção da Refinaria Abreu e
Lima em Recife;
– que a CMO oficie à Petrobrás e ao Tribunal de Contas da União para que:
a) informem a suficiência de recursos retidos bem como do valor do seguro garantia,
para cumprimento da norma legal; e
b) se o contrato foi renegociado ou não;
– e que seja arquivado o Aviso nº 12, de 2011-CN.
Serão tomadas as providências solicitadas no
Parecer.
A matéria retorna à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, para os fins das
recomendações do Parecer pertinentes ao Colegiado.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 21, DE 2012
Acrescenta §§ 4º e 5º ao art. 457 da
Consolidação das Leis do Trabalho, para
dispor que taxas de serviço, quando cobradas por hotéis, motéis ou similares, integram a remuneração dos empregados
dessas empresas e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 457 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452,
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos
seguintes §§ 4º e 5º:
“Art. 457. ..............................................
..............................................................
§ 4º Integram a remuneração de empregados em hotéis, motéis ou similares, as taxas
de serviço de até 10% (dez por cento), quando cobradas sobre contas ou faturas, sendo
consideradas gorjetas na forma do parágrafo
anterior, desde que essa cobrança esteja expressamente prevista em acordo ou convenção
coletiva de trabalho.
§ 5º O acordo ou convenção coletiva de
que trata o parágrafo anterior deverá conter
disposições sobre o rateio dos valores recebidos a título de taxa de serviço. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Muitos hotéis, motéis e similares incluem taxa de
serviço, em suas contas ou faturas, com a finalidade
de oferecer complemento de renda aos seus empregados. Trata-se de uma forma de cobrar pela qualidade
e excelência da hospedagem oferecida. É um mecanismo muito semelhante à participação nos lucros e
resultados, prevista na legislação trabalhista. Esses
valores, entretanto, nem sempre são repassados aos
responsáveis pela realização do trabalho efetivo e pelo
atendimento cordial ao cliente, ou seja, os empregados da empresa.
Essa modalidade remuneratória difere um pouco
da gorjeta, pois, na maioria das vezes, é fixada, antecipadamente, no momento da reserva ou contratação
dos serviços hoteleiros. Mas, pela sua natureza, não
deve servir apenas para esconder ou escamotear um
adicional sobre o valor das diárias. Ela deve ser repassada aos empregados, dando-lhes estímulo para
a qualificação e propagando o sentimento de inserção
dentro dos objetivos e propósitos do empreendimento.
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Num país que precisa melhorar sempre mais o
padrão de atendimento ao turista, não se pode conceber que os trabalhadores em hotéis, motéis e similares
recebam, como compensação pelo seu esforço adicional em prol da satisfação do cliente, apenas gorjetas
de importância irrisória, recebidas diretamente dos
hospédes. Além disso, é preciso haver uma repartição
equânime dos valores apurados, dando a cada trabalhador repasse, de parte da renda auferida, compatível
com as suas responsabilidades e o seu desempenho.
Cremos, por outro lado, que as negociações coletivas (acordos e convenções) de trabalho podem ser o
melhor mecanismo de estabelecer parâmetros e limites
para a cobrança e distribuição dos valores da taxa de
serviço. Como se trata de uma espécie remuneratória e
não salarial, estamos prevendo que o tratamento legal
seja similar àquele dado às gorjetas, com as mesmas
incidências de cálculo no que se refere aos direitos do
empregado, na forma da legislação e da jurisprudência.
Por todas essas razões, esperamos contar com
a aprovação de nossos Pares durante a tramitação
dessa iniciativa. Cremos que ela representa tratamento
diferenciado para profissionais que precisam prestar
um atendimento capaz de ensejar satisfação ao cliente, daí a justiça de que se reveste, em nossa visão, a
norma proposta.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Texto compilado
Vide Decreto-Lei nº 127, de 1967
Vigência
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição,
Decreta:
....................................................................................
Art. 457. Compreendem-se na remuneração do
empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como
contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
(Redação dada pela Lei nº 1.999, de 1.10.1953).
§ 1º Integram o salário não só a importância fixa
estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e
abonos pagos pelo empregador. (Redação dada pela
Lei nº 1.999, de 1.10.1953)
§ 2º Não se incluem nos salários as ajudas de
custo, assim como as diárias para viagem que não
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excedam de 50% (cinqüenta por cento) do salário
percebido pelo empregado. (Redação dada pela Lei
nº 1.999, de 1.10.1953)
§ 3º Considera-se gorjeta não só a importância
espontaneamente dada pelo cliente ao empregado,
como também aquela que fôr cobrada pela emprêsa
ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título,
e destinada a distribuição aos empregados. (Redação
dada pelo Decreto-lei nº 229, de 28.2.1967)
....................................................................................
(Às Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Assuntos Sociais, em
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 22, DE 2012
Altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, para instituir a obrigatoriedade da
publicação de dados relativos a projetos culturais que tenham captado recursos mediante
renúncia ﬁscal e que não tenham sido objeto
de avaliação ﬁnal pelo Ministério da Cultura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, passa a vigorar com o seguinte teor:
“Art. 20. Os projetos aprovados na forma
do art. 19 desta Lei serão, durante sua execução, acompanhados e avaliados pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC),
do Ministério da Cultura (MinC), ou por quem
receber a delegação destas atribuições.
§ 1º A SEFIC/MinC, após o término da
execução dos projetos previstos neste artigo,
deverá, no prazo de seis meses, fazer uma avaliação final da aplicação correta dos recursos
recebidos, podendo inabilitar seus responsáveis pelo prazo de até três anos.
§ 2º Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura a ser
decidido no prazo de sessenta dias.
§ 3º O Ministro de Estado da Cultura fará
publicar mensalmente no Diário Oficial da União
e no sítio eletrônico do MinC relação completa
dos projetos cuja execução já tenha sido concluída e que não tenham sido objeto da avaliação
prevista no §1º deste art., especificando, para
cada um, o nome do projeto, o nome do responsável por sua execução, o número de registro
do projeto no Pronac, a data da conclusão, os
recursos captados e a justificativa para a não
realização da avaliação final da aplicação dos
recursos recebidos no prazos determinado.
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§ 4º O Tribunal de Contas da União incluirá em seu parecer prévio sobre as contas
do Presidente da República análise relativa a
avaliação de que trata esse artigo. (NR)”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A proposição legislativa que ora apresentamos
tem o objetivo de trazer para o Congresso Nacional
o debate sobre a fiscalização dos recursos captados
mediante renúncia fiscal e destinados a projetos culturais, nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, também conhecida como Lei Rouanet.
Como sabemos, encontra-se em tramitação na
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 6.722, de
2010, que intenta reformar a Lei Rouanet, para, entre
outras providências, incluir na legislação ordinária aspectos atualmente constantes em instruções normativas
do Ministério da Cultura acerca da política de fomento
e incentivo à cultura.
Entretanto, o quadro atual não nos permite aguardar a decisão daquela Casa Legislativa, e a remessa
da proposição ao Senado Federal, para dar início à
discussão desse relevante tema. Afinal, estamos diante
de uma situação da maior gravidade: amontoam-se,
no MinC, os documentos referentes às prestações de
contas referentes a projetos custeados com recursos
públicos, e a estrutura administrativa não consegue
realizar a devida fiscalização.
Em 2011, auditoria de conformidade realizada pelo
Tribunal de Contas da União identificou uma série de
irregularidades no campo das atividades referentes ao
acompanhamento e à prestação de contas dos projetos culturais incentivados no âmbito da Lei nº 8.313, de
1991. De acordo com o relatório decorrente do acórdão
nº 1.481/2010 – PLENÁRIO, o MinC não verifica como o
recurso está sendo gasto, por exemplo, não examina notas
fiscais ou outros comprovantes de despesa do projeto,
por meio de fiscalizações, vistorias in loco ou a distância.
O mencionado documento registra, também, a
existência, no momento de sua publicação, de 8.129
prestações de contas pendentes de análise. Segundo o
levantamento realizado pelo TCU, somados os valores
referentes a tais projetos, chega-se à impressionante
soma de R$ 3,8 bilhões.
Ainda de acordo com o relatório em questão, no
ritmo em que se encontrava na oportunidade da fiscalização, seriam necessários sessenta e quatro anos
para a execução da análise da documentação que se
encontra pendente. Não obstante, a lei em vigor determina que, após sua conclusão, o projeto cultural
beneficiado com aportes oriundos de renúncia fiscal
seja examinado pelo MinC no prazo de seis meses.
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Como se depreende da auditoria levada a efeito
pelo TCU, essa norma é sistematicamente descumprida. E a não verificação dessa documentação pode
ocultar desvios e outras irregularidades capazes de
promover grave lesão aos cofres públicos.
Dessa forma, a bem da transparência na gestão dos recursos públicos, propomos alteração da Lei
Rouanet consistente no acréscimo de dispositivo que
determina a publicação mensal da relação de projetos
concluídos e não analisados tempestivamente pelo
MinC. Dessa forma, enquanto aquele Ministério não
qualifica sua atuação, de modo a cumprir os ditames
da lei, poder-se-á, pelo menos, dar conhecimento à
sociedade dos projetos financiados por meio de renúncia fiscal concluídos e não fiscalizados.
Sala das Sessões, – Senador Alvaro Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Restabelece princípios da Lei n° 7.505,
de 2 de julho de 1986, institui o Programa
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e dá
outras providências.
Disposições Preliminares
Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de
Apoio à Cultura (Pronac), com a finalidade de captar
e canalizar recursos para o setor de modo a:
I – contribuir para facilitar, a todos, os meios para
o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício
dos direitos culturais;
II – promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de
recursos humanos e conteúdos locais;
....................................................................................
....................................................................................
Art. 20. Os projetos aprovados na forma do artigo
anterior serão, durante sua execução, acompanhados
e avaliados pela SEC/PR ou por quem receber a delegação destas atribuições.
§ 1° A SEC/PR, após o término da execução dos
projetos previstos neste artigo, deverá, no prazo de seis
meses, fazer uma avaliação final da aplicação correta
dos recursos recebidos, podendo inabilitar seus responsáveis pelo prazo de até três anos.
....................................................................................
....................................................................................
(Às Comissões de Educação, Cultura
e Esporte; e de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, , em
decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, rquerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 50, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 447, de
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2007; e 158, de 2010, por versarem sobre o mesmo
assunto.
Sala das Sessões, - Senador Romero Jucá
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Pela ordem, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria que me inscrevesse para uma comunicação
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inadiável, por gentileza, por ter sido o primeiro a chegar ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – V. Exª será inscrito como primeiro orador em
comunicações inadiáveis.
Concedo a palavra à oradora inscrita, a Senadora
Ana Amélia, do Rio Grande do Sul. V. Exª tem a palavra
por dez minutos, Senadora. Em seguida, o Senador
Jorge Viana, para uma comunicação inadiável.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
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Presidente Valdir Raupp, que comanda a sessão desta tarde; Srs. Senadores e Srªs Senadoras; nossos
telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio
Senado, enquanto a maior parte do nosso País estará envolvida com o Carnaval, que é muito o retrato e
a fisionomia deste País multicolorido, com desfiles de
escolas de samba, bailes e trios elétricos, um pedaço
do Brasil estará realizando uma festa diferente, Senador Benedito de Lira, que preside a nossa Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo. É uma festa
diferente, mas tão bela e tão importante do ponto de
vista econômico quanto o próprio Carnaval.
A partir de amanhã, dia 16 de fevereiro, até o dia
4 de março, a cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, realizará a 28ª edição da Festa Nacional da Uva,
que se realiza desde 1931 e é o principal evento do
calendário nacional de festas dedicadas a valorizar a
produção – no caso vitivinícola – agrícola e industrial
do nosso Estado do Rio Grande do Sul.
A Festa da Uva é a celebração do progresso e do
desenvolvimento conquistados pelos imigrantes italianos, que chegaram àquela região na segunda metade
do séc. XIX, fugidos da guerra de unificação italiana
e atraídos pelas promessas do Império brasileiro, à
época, que decidiu colonizar o sul do nosso País com
cidadãos de origem europeia.
Os primeiros habitantes do alto dos morros da
Colônia de Caxias, em 1875, encontraram, nas terras
desabitadas e íngremes, características muito parecidas com as de sua terra natal. Trouxeram consigo da
Itália apenas algumas ferramentas, o dialeto vêneto,
os valores religiosos e a cultura do trabalho e do empreendedorismo rural e familiar, de modo particular.
Após meses de viagem em navios superlotados,
onde as mortes por doenças e más condições gerais
eram comuns, as famílias de imigrantes se dedicaram
a abrir picadas em meio à mata virgem para cultivar
os primeiros parreirais. Enquanto aguardavam pela colheita da uva, preparavam o pão e a polenta, que fornecia a força necessária para lavrar a terra e construir
as primeiras pipas e as primeiras moradias; aquelas
pipas para abrigar o vinho produzido artesanalmente.
Com coragem e fé, nos finais de semana, as comunidades se reuniam para rezar e construir pequenas
igrejas, que até hoje são o ponto de encontro das famílias
dos descendentes de imigrantes, os colonos italianos.
Não demorou muito para a região mostrar a sua
pujança econômica. Já no final do século XIX, a região
de Caxias era a maior produtora nacional de uva e de vinho, e começaram a aparecer algumas casas de secos e
molhados para comercializar os excedentes da produção
local. Também surgiram pequenas fábricas como funilarias,
carpintarias, marcenarias, olarias, ferrarias e moinhos.
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No século XX, essas pequenas fábricas, algumas
delas nascidas em fundos de quintal, eram dedicadas
principalmente à fabricação das ferramentas necessárias ao cultivo da terra e se transformaram em grandes indústrias, algumas delas multinacionais, como a
Marcopolo e a Randon, que estão em vários países.
Hoje, a serra gaúcha possui um parque industrial
moderníssimo e diversificado, onde se produz desde
um simples parafuso até modernos e avançados e vanguardistas e confortáveis ônibus e caminhões.
O dinamismo econômico facilitou o desenvolvimento
educacional, e as diversas faculdades abrigam centros de
referência em tecnologia e design. Os produtos da região
podem ser encontrados em todas as partes do mundo.
Os turistas que forem a Caxias do Sul participar
da Festa da Uva terão a oportunidade de assistir, nas
ruas da cidade, ao tradicional desfile de carros alegóricos que ilustra essa história de trabalho e determinação. Neste ano, a festa comemora os 40 anos da
primeira transmissão colorida da televisão brasileira,
que aconteceu em 1972, durante o desfile.
Naquele dia, eu estava lá como repórter, recém-iniciando na minha atividade.
Nos “Pavilhões da Festa da Uva”, o visitante poderá degustar a uva e o vinho, conhecer mais sobre
a produção local e aprender sobre a cultura e história
da imigração italiana. Tudo isso, com o apoio de uma
hospitaleira rede hoteleira e de uma gastronomia elogiada, farta e típica.
Por isso, quero cumprimentar a todos os caxienses
pela realização da Festa da Uva e agradecer o convite do
Prefeito José Ivo Sartori, do PMDB, que não tem economizado esforço na realização desse grande evento, que
terá, amanhã, a presença da Presidente Dilma Rousseff
e do Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e que,
além de ser festivo – esse evento da Festa da Uva –, possui uma importância cultural e econômica muito grande.
Caxias do Sul tem dois filhos ilustres aqui nesta
Casa e orgulho-me da companhia deles como meus
colegas Senadores: Pedro Simon, do PMDB, ex-Governador, ex-Ministro da Agricultura; e o Senador Paulo
Paim, do Partido dos Trabalhadores, muito voltado às
questões sociais e dos interesses dos aposentados e
também dos trabalhadores.
O Senador Paulo Paim, aliás, agora também
será homenageado pela Imperadores do Samba, no
Carnaval de Porto Alegre, e teve a delicadeza de me
convidar para integrar, no carro alegórico, como participante do grupo de amigos do Paulo Paim. Eu lhe
desejei boa sorte. O Senador Paulo Paim será homenageado na terça-feira de Carnaval, às cinco horas
da manhã, pela Imperadores do Samba. “Paulo Paim,
um leão na luta que faz o bem sem olhar a quem”, é
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a mensagem que a escola de samba dá e presta ao
nosso querido Paulo Paim, a quem eu desejo muito
sucesso. Só não estarei lá porque já havia antecipado
um compromisso na região sul do Estado.
Srªs e Srs. Senadores, como estarei amanhã
nessa Festa da Uva, quero fazer hoje, neste plenário,
um apelo a todos os brasileiros, para que aproveitem
o Carnaval e a Festa da Uva de forma saudável, segura e responsável.
O nosso Carnaval é o maior do mundo. Somos
reconhecidos internacionalmente por essa festa, que
mobiliza todo o País e atrai turistas de todo o mundo.
Mas nós, brasileiros, sabemos quantas vidas o
Carnaval nos custa. Essas vidas são perdidas principalmente nos acidentes nas estradas e nas mortes
ocasionadas pelo abuso de álcool e drogas, que propiciam o surgimento de brigas e confrontos entre foliões.
No ano de 2011, a Polícia Rodoviária Federal registrou números alarmantes no Carnaval: 4.165 acidentes de trânsito, 28,7% a mais do que em 2010; 2.441
feridos, 27,4% a mais do que no mesmo período anterior; 213 mortos, um acréscimo de 50% em relação ao
Carnaval de 2010. Isso apenas nas estradas federais
de todo o Brasil. Não temos dados consolidados sobre
os acidentes e os mortos nas estradas estaduais e nas
ruas das cidades, mas sabemos que há milhares de
famílias que iniciam esse período em ritmo de festa
e terminam de luto. Por isso, faço este alerta aqui, da
tribuna do Senado, para pedir mais responsabilidade
no trânsito, mais cuidado. É preciso cuidar dos limites,
dos limites que temos todos, não abusar da bebida, ter
tranquilidade e fazer dessa festa uma festa da alegria e
não da tristeza, enterrando pessoas de nossas famílias.
Também não dispomos de números sobre a quantidade de mortos e acidentados em brigas que acontecem
em bailes, desfiles, blocos e trios elétricos, mas basta
abrir os jornais ou assistir ao noticiário para tomarmos
conhecimento desses absurdos que começam a acontecer antes mesmo do início das festividades, como foi o
caso do atropelamento seguido de explosão que matou
duas pessoas e feriu outras trinta e oito durante o ensaio
da escola de samba Portela, no Rio de Janeiro, no último final de semana. Sâo milhares e milhares de mortes
que acontecem em todo Carnaval, por motivos banais,
e que poderiam ser evitadas. Tudo isso sem falar nas
mortes silenciosas que acontecem pela disseminação
de doenças sexualmente transmissíveis, como a Aids,
causada pela prática do sexo sem proteção.
Srªs e Srs. Senadores, cidadãos de todo o Brasil,
os problemas gerados pelos abusos cometidos durante o Carnaval são motivo de tristeza para milhares de
famílias, todos os anos. Além disso, essas mortes são
o motivo de grandes perdas para a economia brasilei-
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ra. São milhares de mortos e feridos que deixam de
produzir, bilhões de reais gastos com o atendimento
dessas pessoas nos hospitais, postos de saúde e na
Previdência Social, Sr. Presidente Waldemir Moka.
Ademais, colaboram para piorar a imagem do
nosso País no exterior. Se hoje recebemos milhares de
turistas, imaginem quantos mais não viriam investir em
turismo no Brasil se tivessem a certeza de que aproveitar
o Carnaval é um programa seguro para suas famílias!
De nada adianta termos desenvolvimento econômico, sermos a 6ª economia do mundo, realizarmos
Copa do Mundo e Olimpíadas se continuarmos a ser
um País onde a insegurança é uma característica intrínseca, causada não apenas pela ausência do Estado, mas principalmente pelo comportamento irresponsável de alguns brasileiros! É por isso que faço um
apelo muito sincero a todas as senhoras e senhores
cidadãos, pais de família, motoristas, foliões, enfim, um
apelo a todos os brasileiros, para que cuidem de si e
do seu semelhante; para que não se excedam e não
abusem do álcool ou das drogas; evitem as drogas!
Dirijam com segurança e, se beberem, não dirijam. E
por fim, se forem transar, usem camisinha.
Muito obrigada, um feliz, bom e tranquilo Carnaval a todos os brasileiros!
Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o
Sr. Valdir Raupp deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka,
2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço à Senadora Ana Amélia.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, tem a palavra o Senador
Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria pedir a V. Exª que me inscrevesse para fazer
uma comunicação inadiável. Parece-me que há apenas um inscrito, que é o Senador Jorge Viana. V. Exª
também pediu?
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Também.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Mas ainda há uma vaga, não é?
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sim.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Antes de conceder a palavra ao Sena-
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dor Jorge Viana para uma comunicação importante e
inadiável à Casa, a Presidência comunica ao Plenário
que recebeu o Recurso nº 01, de 2012, interposto no
prazo regimental, no sentido de que seja submetido
ao Plenário o Projeto de Lei da Câmara nº 80, de 2011
(nº 547/2003, na Casa de origem, do Deputado Reginaldo Lopes), que dispõe sobre a obrigatoriedade de
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empresas de beneficiamento e comércio de laticínios
informarem ao produtor de leite o valor pago pelo produto até o dia 25 de cada mês e a proibição de diferenciação de preços entre produtores e a proibição da
prática de cotas de excedentes, chamada de produção
excedente, entre os períodos das águas.
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, inciso II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra para uma comunicação inadiável ao Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é com satisfação que cumprimento V. Exª
e todos os colegas Senadores e Senadoras.
Ocupo a tribuna desta Casa para tratar de assunto do maior interesse do País e do maior interesse de
todos nós que vivemos na Amazônia, especialmente
os moradores dos Estados do Acre, de Rondônia e do
Mato Grosso. Eu queria que ficasse registrada, nos
Anais desta Casa, a preocupação que devemos todos
ter em relação à Ferrovia Transcontinental.
Hoje, na Comissão de Infraestrutura, contamos
com a presença do Dr. Bernardo Figueiredo, que, naquela Comissão, que tem a prerrogativa de fiscalizar e
de debater a infraestrutura no País, foi aprovado por 16
votos – houve uma abstenção, somando-se 17 votos
– para ser reconduzido à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Certamente, o Congresso
deliberará, nos próximos dias, sobre sua permanência à
frente de tão importante Agência. Lá tive a oportunidade
de falar para ele que um dos compromissos maiores
deste País tem de ser, sim, o de retomar um compromisso secular com o transporte ferroviário. Um País
continental como o nosso, um País com esse território
e com a Amazônia não pode ter sua matriz centrada
no transporte rodoviário. No passado, já se apontou
esse caminho, que foi abandonado e que, a partir do
Governo do Presidente Lula, o Brasil tentou retomar.
No Governo da Presidente Dilma, muitos passos estão
sendo dados, mas eu queria, neste espaço de tempo
que tenho, dizer que é muito importante que o Brasil
consolide, do ponto de vista do orçamento e de suas
prioridades, a construção da Ferrovia Transcontinental.
A Ferrovia Transcontinental, que leva a denominação de EF-354, parte do litoral fluminense – parte
dela já está pronta em Muriaé –; passa por Ipatinga
e por Paracatu, em Minas Gerais; vem até o Distrito
Federal; daqui, segue para Goiás; e, depois, chega a
Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, que é um trecho importante.
O Senador Raupp, que muito bem representa
o povo de Rondônia, tem uma luta antiga para que
esse projeto passe a ser realidade, passe a ser uma
das prioridades do nosso País. Ele está colocado no
planejamento brasileiro, mas o desafio agora é o de
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tornar realidade os trechos que estão prontos para
serem trabalhados.
De Lucas do Rio Verde, a Ferrovia segue até Vilhena, em Rondônia. De Vilhena, segue até Porto Velho
e, depois, até Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Boqueirão da Esperança, na fronteira do Brasil com o Peru.
São 4,4 mil quilômetros de ferrovia. É uma ferrovia da
maior importância, que vai ligar o Atlântico ao Pacífico.
No dia 17 de setembro de 2008, com a Lei nº
11.772, sancionada ainda no Governo do Presidente
Lula, fez-se uma outorga à Valec Engenharia, para
que ficasse a cargo dessa empresa pública, vinculada ao Ministério dos Transportes, entre outras obras,
a concessão da EF-354. Daí a importância de, neste
dia em que o Senado inicia a recondução do Diretor-Geral à ANTT, colocar como prioridade a Ferrovia
Transcontinental.
Quero dizer que acertei com o Sr. Bernardo Figueiredo e que já havia feito um entendimento com o
Governador Tião Viana – essa Ferrovia e essa proposta que estou reproduzindo na tribuna do Senado são
as grandes prioridades do seu governo. Acertei com
o Sr. Bernardo Figueiredo a realização de um seminário, o que já estava combinado com o Governador Tião
Viana. O propósito era a realização do seminário no
ano passado, mas ele deverá ocorrer neste semestre
ainda, na cidade de Cruzeiro do Sul, onde haverá a
inauguração da BR-364 neste ano.
(Interrupção do som.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Vou
concluir, Sr. Presidente.
Queremos realizar esse seminário para iniciar
nova luta. Lutamos para concluir a BR-364, para fazer
a ligação rodoviária com o Pacífico; essa obra já foi
concluída. Agora, temos a missão de trabalhar para
que também essa ligação comece a acontecer do lado
peruano para o lado brasileiro, o que já foi também objeto de deliberação por parte do Governo peruano, que
já anunciou que é de interesse nacional a construção
da Ferrovia de Pucallpa até Boqueirão da Esperança.
Sr. Presidente, eu queria concluir essas palavras,
dizendo que esse seminário envolverá autoridades
brasileiras e peruanas na cidade de Cruzeiro do Sul
e que nós, certamente, com a presença de representantes do Ministério dos Transportes dos dois países e
do Presidente da ANTT, Sr. Bernardo Figueiredo, que
assumiu comigo hoje, vamos dar sequência a um sonho de Euclides da Cunha, que, no começo do século passado, andando pelo Acre e demarcando aquele
Estado, estabeleceu como grande objetivo a construção da ferrovia que ele chamava de Transacreana, que
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faria a integração de todo o Estado do Acre e também
a ligação do Acre com o restante do Brasil.
É essa a minha posição, Sr. Presidente. Estou
certo de que vou contar com o apoio do Senado Federal, da Bancada da Amazônia, no propósito de tornar
realidade a Ferrovia Transcontinental.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Certamente, Senador Jorge Viana, V.
Exª terá o apoio de todo o Senado, além dos companheiros da Bancada da Amazônia.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, o
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Waldemar Moka; Srs
Senadores, Srªs Senadoras.
Eu gostaria de aqui, hoje, fazer uma reflexão sobre a importância da contribuição do Brasil para que
haja a paz no mundo. Observo que o Presidente Barack Obama, segundo a manchete de hoje do jornal
O Estado de S. Paulo, quer muito ouvir a Presidenta
Dilma Rousseff sobre o Irã.
Diz O Estado:
“Passados quase dois anos do maior
atrito entre Estados Unidos e Brasil em razão
do Programa Nuclear do Irá, o Presidente
americano, Barack Obama, pretende ouvir
sua colega Dilma Rousseff sobre a questão.”
Pois bem... Por outro lado, nós temos na própria
imprensa de hoje artigos que falam da questão relativa
ao Irã, ao conflito em potencial que tem ocorrido entre o
Irã e Israel. Há um artigo do Sr. Mark Weisbrot, na Folha
de S. Paulo: “Israel vai Atacar o Irã.” Mas com a observação de que o ataque não ocorrerá antes da eleição
americana porque isso não interessaria ao Presidente
Obama. Na mesma Folha de S. Paulo, hoje, nós temos
um artigo do Sr. Evgueni Primakov, sobre a situação
da Síria, que está a um passo do caos. Então, esse
ex-Primeiro-Ministro da Rússia, de 1998-1999, e esse
Diretor do Serviço de Inteligência Externa observa que:
“A posição tomada pela Rússia e pela China, perante
a resolução do Conselho de Segurança da ONU, em
relação à Síria, é bastante justificada. Apesar de não
rejeitar, em princípio,
Apesar de não rejeitarem, em princípio, a adoção de resoluções do Conselho de Segurança, os países propuseram aproximá-la ao máximo da realidade
existente. A ideia era rejeitar a disposição, inaceitável
do ponto de vista do Direito Internacional, de incluir
na Resolução a retirada do poder do presidente legitimamente eleito, Bashar Assad. Outras disposições
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do Projeto de Resolução proposto causaram preocupação, já que, como mostraram os acontecimentos
na Líbia, poderiam ser usados para uma intervenção
armada na Síria.
Do modo como vê o Sr. Evgueni Primakov, a Rússia e a China não queriam ser enganadas pela segunda
vez. Ainda recentemente, os Estados Unidos pediram
aos dois países para não vetar a Resolução da ONU
sobre a Líbia, apresentando-a apenas como uma exigência sobre o fechamento do espaço aéreo sobre o
país para evitar os ataques aéreos do ditador Muamar
Kadafi contra a população civil. Então, a Resolução da
ONU foi usada como justificativa para derrubar o regime de Kadafi. O que está por trás da atual postura
anti-Síria? O país tornou-se o centro das intenções,
principalmente porque é próximo ao Irã. A destituição
do regime atual constitui parte do plano de isolar o Irã.
Daí prossegue o Sr. Evgueni Primakov.
Ora, avalio que precisamos refletir muito sobre
os passos que o Brasil poderá dar para contribuir para
a paz no Oriente Médio, mas também nas Américas
e nos cinco continentes. É muito importante o diálogo
que irá acontecer na Casa Branca entre a Presidenta
Dilma Rousseff e o Presidente Barack Obama, até em
retribuição à visita que fez ao Brasil pouco depois da
posse da Presidenta Dilma Rousseff em março último.
Mas, queria aqui assinalar algumas informações a
respeito da importância do Irã para o Brasil, em especial
do Oriente Médio. Aqui me subsidio de uma contribuição do excelente assessor internacional de assuntos
internacionais, da liderança do PT, o Sr. Marcelo Zero,
a quem agradeço.
Dizer que, ao contrário do que afirmam alguns
conservadores, o Oriente Médio é de grande relevância
para o Brasil, o que impõe o estreitamento de nossas
relações com todos os países da região.
Em primeiro lugar, há o aspecto econômico e comercial. O Oriente Médio é uma região rica em petróleo
e gás natural, mas carente de uma agricultura competitiva e de indústrias diversificadas. Coisas que o Brasil tem. Em outras palavras: as economias do Oriente
Médio e a economia brasileira são complementares,
o que cria um enorme potencial de cooperação. Nas
décadas de 70 e 80, o Brasil começou a explorar esse
potencial, mas na década de 90, por diversos motivos,
o aproveitamento desse imenso potencial foi praticamente abandonado. O governo Lula resolveu reinvestir
nessa relação. Entre 2003 e 2008, nossas exportações
para o Oriente Médio foram multiplicadas por um fator
de 3,5, uma cifra extraordinária. No início desta década, exportávamos cerca de US$2 bilhões. Neste ano,
deveremos exportar cerca de US$9 bilhões, mesmo
com a crise. Ressalte-se que, desde 2003, nosso sal-
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do comercial positivo com o Oriente Médio chega ao
redor de US$2 bilhões/ano. Em apenas 7 anos (2003
até 2009, inclusive) acumulamos um superávit comercial de US$13,4 bilhões. Lucramos muito com o Oriente
Médio e podemos lucrar muito mais.
Mas não se trata apenas de relações econômicas e comerciais. O Brasil possui laços históricos e
culturais fortes com aquela região. Temos uma grande
e ativa comunidade árabe no País. Recebemos muitos imigrantes daquela região que deixaram marcas
indeléveis no Brasil.
Trata-se de região estratégica para o mundo. O
que acontece naquela região repercute no Planeta
como um todo, inclusive no Brasil. A instabilidade do
Oriente Médio tem efeitos negativos na economia e
política mundiais. É do interesse nacional do Brasil
contribuir para que aquela região se pacifique.
O Irã é um dos países mais importantes do Oriente Médio. Tem uma população de quase 70 milhões de
habitantes e uma economia que já é a 15a do mundo.
Possui a terceira maior reserva de petróleo do Planeta. Sua renda per capita, medida pelo poder de paridade de compra, já supera US$13 mil. Sua influência
na região é imensa. Não haverá equilíbrio no Oriente
Médio sem a participação do Irã. Ter uma relação de
diálogo com o Irã, portanto, é fundamental.
As relações bilaterais entre Brasil e Irã são cordiais. Ainda estão abaixo das potencialidades, entretanto. Vale reafirmar que as relações com a América
Latina agora ocupam uma posição de destaque na
política externa iraniana. Além disso, o Governo do Irã
identifica afinidades entre as agendas globais de ambos
os países e pretende incrementar a cooperação bilateral nos campos energético, de turismo, acadêmico,
cultural e no âmbito dos direitos humanos e da ONU.
O Brasil, por sua vez, visa a ampliar a cooperação econômica e comercial com o Irã.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) Nos
anos 2006 e 2007, o Irã foi o principal mercado de exportação do Brasil no Oriente Médio, embora ocupe o
segundo lugar no comércio bilateral total com países
daquela região.
Sr. Presidente, V. Exª está me concedendo tempo
de orador e não de breve comunicação, é isso?
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não, tempo de orador. Senador, são
dez minutos antes da Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado.
Eu queria assinalar, Sr. Presidente, que eu vou
precisar transcrever, então, este documento que foi
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encaminhado pelo Assessor Marcelo Zero. Peço seja
publicado na íntegra, pois se trata de uma contribuição
muito relevante.
Tendo em conta que o Presidente Barack Obama espera muito do diálogo com a Presidenta Dilma
Rousseff – inclusive porque, quando houve o acordo
realizado com a Turquia, o Brasil e o Irã, foi o procedimento de busca de melhor entendimento da utilização
de energia nuclear pelo Irã – e como é importante que
os países possam dialogar, sobretudo para que não
se concretize uma guerra nuclear entre o Irã e Israel,
com repercussões que podem acabar causando extraordinários estragos e a morte de milhares, senão
de milhões de pessoas nesses dois países, inclusive
com repercussões para a Palestina, todo o Oriente
Médio e para os palestinos que vivem na Terra Santa,
é importantíssimo que possa o Brasil contribuir nesse
diálogo para a consecução de passos que venham a
construir a paz.
Eu considero esse tema tão importante, Sr. Presidente, que eu continuarei a falar dele amanhã e da
importância do encontro Dilma Rousseff com o Presidente Barack Obama.
Terão a oportunidade de dialogar, por exemplo,
sobre Cuba, sobre como, para o Brasil e para toda a
América Latina, é importante que os Estados Unidos
terminem com o embargo ou o bloqueio em relação
a Cuba.
Será importante, por exemplo, porque poderiam
os Estados Unidos demonstrar a Cuba a sua disposição de uma aproximação, com a anistia para os cinco
cubanos que são objeto do trabalho de Fernando Morais, no seu livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria,
onde ele fala da história dos agentes secretos infiltrados
por Cuba em organizações de extrema direita dos Estados Unidos e que foram, lá, condenados. Já estão...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Vou concluir, Sr. Presidente.
O Presidente Jimmy Carter, ainda no ano passado, ao visitar Cuba, sugeriu que o governo dos Estados
Unidos e o Congresso norte-americano anistiassem
esses cinco cubanos.
Seria importante que também Cuba desse uma
demonstração de boa vontade, inclusive com uma
maior tolerância com a liberdade de expressão e liberdade de entrada e saída de cidadãos como a Srª
Yoani Sánchez.
Eu continuarei, então, a falar dos assuntos e sobre a expectativa que tenho quanto a esse encontro,
que poderá ter enorme significado para a realização
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e manutenção da paz no mundo, o encontro entre a
Presidenta Dilma Rousseff e o...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...Presidente Barack Obama.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I, §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, à Senadora Vanessa Grazziotin.
Em homenagem também a V. Exª, Senadora Vanessa Grazziotin, a Presidência comunica às Srªs e
aos Srs. Parlamentares que está convocada sessão
solene conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se
no dia 26 de março do corrente ano, segunda-feira,
excepcionalmente às 17 horas, no plenário do Senado
Federal, destinada a comemorar os 90 anos da fundação do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB.
A Presidência fez questão de ler exatamente no
momento em que V. Exª assume a tribuna para uma
comunicação inadiável à Casa.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável.) – Muito obrigada, Presidente Moka. Eu quero dizer, com muita alegria, que um dos primeiros signatários da solicitação
de realização dessa sessão solene em homenagem
à história de 90 anos do Partido Comunista do Brasil
é exatamente o Presidente desta Casa, José Sarney.
Eu não tenho dúvida nenhuma de que este Plenário viverá no próximo dia 26 de março um momento
de grande emoção, lembrando não só as histórias de
lutas do Partido, mas as histórias de lutas do próprio
povo brasileiro, Sr. Presidente.
Mas eu venho à tribuna hoje, neste momento,
para comemorar os índices que a Lei nº 12.470 – a que
regulamentou a aposentadoria das donas de casa –,
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promulgada em outubro do ano passado, promoveu em
tão pouco tempo em nosso País, Senadora Ana Amélia.
De acordo com a notícia divulgada pela Agência
Brasil no início desta semana, em quatro meses, o volume de donas de casa inscritas na Previdência Social
aumentou mais de 1000%. Eu repito, Senador Moka,
estou falando da Lei nº 12.470, aquela que equipara a
mulher dona de casa com os microempreededores individuais, ou seja, que possibilita à dona de casa, aquela
que trabalha dentro da sua própria casa, cuidando da
sua família, cuidando do seu lar, também se inscrever
junto à Previdência Social e ter o amparo que têm os
trabalhadores todos formais de nosso País.
Reduzir o valor da contribuição previdenciária de
11% do salário mínimo para 5%, o que equivale a pouco mais de R$31,10, beneficiou milhares de donas de
casa que não têm renda ou que têm renda familiar de
até dois salários mínimos mensais. Uma medida simples fez com que o número de donas de casa inscritas
como contribuintes no INSS aumentasse significativamente em todo o País, segundo os dados oficiais da
Previdência Social.
Os Estados com o maior número de donas de
casa que já se tornaram seguradas foram, obviamente,
porque são os mais populosos, São Paulo, que nesse
período teve adesão superior a 10.230 mulheres; Minas
Gerais, com um índice de formalização das donas de
casa superior a 8.670 mulheres; e o Rio de Janeiro, que
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teve um índice de aproximadamente 5.500 donas de
casa inscritas, beneficiando-se dessa nova lei brasileira.
O Amazonas, meu querido Estado, de acordo
com os registros do INSS, recebeu de dezembro a
janeiro, ou seja, em apenas dois meses, mais de 200
novas adesões.
A divulgação desses índices, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a menos de um mês da data comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, deixa-me muito
feliz e reforça não só a minha crença, mas também a
de todas as mulheres, de todos os homens que têm um
compromisso com este País e, sobretudo, com a gente
brasileira de que pequenas mudanças podem promover
grandes resultados na vida de milhares de brasileiras
e brasileiros. Nós, mulheres do Brasil inteiro, há muito,
lutamos pelo reconhecimento do trabalho doméstico.
Sem dúvida alguma, a Lei nº 12.470, que diminui
significativamente o percentual de contribuição para
a Previdência Social, permite que um número maior
de mulheres estejam inscritas na Previdência Social
e, assim, amparadas como os demais trabalhadores
e trabalhadoras brasileiras. É um avanço profundo.
Agora, é um passo daquilo que queremos, que é o reconhecimento com a remuneração efetiva do trabalho
doméstico, porque, a partir do momento em que a mulher fica em casa, Senador Moka, cuidando dos seus
filhos, das suas filhas, da sua casa, é uma criança que
não está na creche, é uma criança que deixa de receber a assistência do Estado. Então, a Lei nº 12.470 é,
sem dúvida, um passo importante para a valorização
e o reconhecimento do trabalho das donas de casa.
Contar com auxílio-doença, aposentadoria por
invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por
tempo de contribuição, salário-maternidade, pensão por
morte e auxílio reclusão é um grande reconhecimento
de um trabalho...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu concluo neste um minuto, Presidente Moka.
Então, esses direitos, principalmente o auxílio-doença, o auxílio-maternidade, são ganhos que não
têm explicação. Veja, Senador Benedito de Lira, a mãe,
a dona de casa que vive para cuidar da sua casa, dos
seus filhos, não tem como ficar doente, porque ela
precisa continuar cuidando dos seus filhos. A partir do
momento em que esteja formalizada junto ao INSS, ela
poderá, com o benefício a receber do INSS, pagar a
uma pessoa, que deverá ajudá-la na sua própria casa.
Portanto, são benefícios muito importantes.
Para se inscrever na Previdência Social, basta
inscrever-se pelo telefone 135, Sr. Presidente. Eu, como
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Senadora e, principalmente, como mulher, tenho feito,
no meu Estado, uma grande campanha, Senadora Ana
Amélia, divulgando essa lei, voltada principalmente
para o interior. Para que as mulheres possam buscar
o amparo da Previdência Social, elas têm de conhecer o seu direito.
O Senado tem a prática de divulgar uma série de
leis importantes Brasil afora. Penso que essa lei que
garante os benefícios para as mulheres donas de casa
deveria ser também alvo de divulgação intensa pelo
Senado Federal, porque – repito – esse não é apenas
um reconhecimento, mas uma valorização do trabalho
que a mulher desenvolve no País como um todo.
Então, é com muita alegria que venho, no dia
de hoje, a esta tribuna, para comemorar esse fato, Sr.
Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador inscrito, Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na tarde de
hoje, venho trazer um assunto para esta Casa e para
a Nação brasileira sobre um segmento produtivo da
sociedade brasileira que, na verdade, tem importância
fundamental na vida e no desenvolvimento do País.
Grande potência sucroalcooleira global, o Brasil
é o País no mundo que combina uma ampla frota de
veículos bicombustíveis – os chamados carros flex –
com a produção e a distribuição eficiente de etanol
em larga escala.
Tal condição, meus caros Colegas, torna o setor
um dos mais importantes, modernos e eficientes de
nossa economia, apresentando números com igual
dimensão.
Com uma safra anual por volta de 600 milhões
de toneladas de cana-de-açúcar, são produzidos mais
de 27 bilhões de litros de etanol derivado da cana por
ano. Nesse processo, são mais de 400 usinas em operação, fazendo do Brasil não somente o maior produtor
da planta no Planeta, mas também o maior exportador
mundial de açúcar e etanol.
Com uma frota crescente de carros bicombustíveis, que já correspondem a 90% da indústria automobilística nacional e a dez milhões de unidades, a
cana-de-açúcar se transformou na principal fonte de
energia renovável do País, superando até mesmo as
hidrelétricas.
Por tudo isso, Srª Presidenta, pela monumental
importância econômica, social e ambiental que a produção sucroalcooleira exerce em nosso País, achamos
ser absolutamente relevante a promoção de incentivos
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e políticas públicas que viabilizem e ampliem o sucesso já alcançado pelo setor.
É nesse sentido que caminham iniciativas como o
Prorenova, programa oferecido pelo BNDES que objetiva incrementar e aperfeiçoar, ainda mais, a produção
brasileira de álcool e açúcar.
Para isso, são disponibilizados R$4 bilhões para
o financiamento da renovação de mais de um milhão
de hectares da lavoura, levando-se em conta o custo
médio de produção em um canavial.
O propósito, Srªs e Srs. Senadores, é o de suprir
a demanda crescente por matérias-primas das usinas, cuja capacidade máxima de produção ainda não
foi atingida. Aqueles que acompanham o mercado já
tinham, claramente, essa percepção, agora compartilhada com as autoridades econômicas do Governo.
Entendemos ser esse, afinal, um papel essencial
do Estado: o de indutor e articulador de políticas para
o crescimento e o desenvolvimento de suas maiores
potencialidades econômicas e produtivas.
No que tange às condições de trabalho em nossos canaviais, outrora preocupantes, os avanços foram
igualmente substanciais e importantes nos últimos anos.
Com mais de um milhão de trabalhadores, Srª
Presidenta, o setor sucroenergético é um dos maiores
geradores de empregos formais do País. Gigantesco em
quantidade, reconhecia-se que precisava incrementar
a sua qualidade. E é justamente esse caminho que o
setor vem buscando.
Em 2008, o Governo, empresários e trabalhadores do setor discutiram e assinaram o Compromisso
Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na
Indústria da Cana-de-Açúcar. Trata-se de uma iniciativa
pioneira, que visa proporcionar um vigoroso salto de
qualidade nas condições e relações de trabalho, especialmente nas atividades desenvolvidas no campo.
A esse processo de mecanização e modernização em sua produção, que tem como consequência
natural uma diminuição e substituição no número de
trabalhadores braçais, se associa a criação de novos
postos de maior remuneração e qualificação, como
operadores de máquinas, mecânicos e soldadores.
Não obstante, Srª Presidenta, haverá programas
de requalificação desses trabalhadores em outros segmentos pujantes de nossa economia, como construção
civil e indústria, setores ainda tão carentes de mão de
obra treinada e qualificada.
Vê-se, portanto, que a produção sucroalcooleira reconhece o seu importante papel na geração de
emprego e renda em nosso País, e não se exime da
responsabilidade social na gestão de seus recursos
econômicos e humanos.
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Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, sendo,
com muito orgulho, representante nesta Casa do meu
querido Estado de Alagoas, maior produtor de cana,
açúcar e etanol do Norte-Nordeste do Brasil, sei perfeitamente dos benefícios e da importância desse segmento produtivo para a gente alagoana.
Nos períodos de safra, são quase cem mil pessoas trabalhando diretamente, em meu Estado, na colheita
e processamento da cana. Além disso, estima-se que
as 24 indústrias de açúcar e álcool do Estado sejam
responsáveis por mais 270 mil empregos indiretos.
São números, Srª Presidente, Srs. Senadores,
que revelam a dimensão desse que é um negócio genuinamente brasileiro, com tecnologia desenvolvida em
território nacional e que leva a marca de nosso País
para os quatro cantos do mundo.
Cabe a nós, homens públicos, oferecer as condições necessárias para que a atividade não só continue a se desenvolver, mas que alcance padrões de
eficiência e excelência ambiental, laboral e econômica
cada vez maiores.
Por isso, Srª Presidente, pela diferença existente
entre a produção de cana no Nordeste e a produção de
cana no Sudeste, o Governo tem que melhorar as condições de políticas públicas para atender aqueles que,
na verdade, produzem essa energia, esse combustível
renovável, para que o Brasil possa cada vez mais se
tornar o maior produtor de açúcar e etanol do mundo.
Srª Presidente, meus caros Colegas Senadores,
esta Casa e o Congresso Nacional têm por obrigação
estabelecer políticas públicas para incentivar a produção cada vez mais de cana de açúcar, cada vez mais
de etanol e dar as condições necessárias para que as
indústrias que tratam dessa ação produtiva possam
receber, sem dúvida nenhuma, do Governo Federal,
o incentivo necessário para continuar crescendo, desenvolvendo, porque é, sem dúvida, um dos setores
produtivos do País que gera emprego, renda e melhoria de vida para as pessoas de diversas atividades.
Gostaria de agradecer às Srªs e aos Srs. Senadores a benevolência da participação neste plenário da
Casa. Refiro-me às ações que são desenvolvidas em
benefício desse segmento produtivo. Especialmente,
nobre Senador Raupp, aqueles que produzem cana e
fazem as usinas rodarem nas regiões do Nordeste são
merecedores cada vez mais da ação, do prestígio, do
incentivo e das políticas públicas do Governo.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Benedito de Lira,
o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Benedito de
Lira. A Mesa cumprimenta V. Exª pelo pronunciamento.
Dando sequência à relação dos inscritos, gostaria de chamar, para fazer uso da palavra para uma
comunicação inadiável, o Senador Valdir Raupp, pelo
tempo regimental.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Vanessa Grazziotin, Srªs e Srs. Senadores, não é preciso recorrer a compêndios de economia para constatar a importância da infraestrutura
no processo de desenvolvimento de qualquer país.
O Brasil, que, nas últimas duas décadas, registrou
consistentes avanços econômicos, com profundos e
positivos reflexos na promoção social e na qualidade
de vida dos cidadãos, conhece bem os prejuízos e as
limitações que emergem da precariedade de meios na
operação dos mercados.
O PAC , Programa de Aceleração do Crescimento,
foi a resposta que os Governos dos Presidentes Luiz
Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff encontraram para
levar nosso País a superar os enormes e recorrentes
gargalos, que inibem e muitas vezes inviabilizam nosso desenvolvimento de forma harmônica.
A despeito dos problemas que invariavelmente se apresentam na condução de um programa tão
ambicioso e amplo, que tem dimensões gigantescas
como o próprio Brasil, percebemos transformações
emblemáticas, que começam a garantir as condições
para o crescimento sustentável de nossa economia
nos próximos anos.
O Governo Federal vem realizando um esforço
extraordinário, por exemplo, com vistas a aumentar a
capacidade do transporte de cabotagem.
Para tanto, envida especial diligência no aumento
da capacidade dos portos nacionais.Os especialistas
apontam a recorrência da burocracia e dos elevados
custos como causas centrais a inibir um melhor aproveitamento do transporte de cabotagem entre nós.
Com sua riquíssima hidrografia, que se distribui
por todo o território nacional, e uma costa atlântica de
milhares de quilômetros, o Brasil pode e deve aproveitar
todo esse excepcional potencial. Com apoio e envolvimento do Governo Federal, a iniciativa privada tem
auxiliado decisivamente na ampliação e melhoria dos
canais de escoamento da produção nacional de bens e
produtos, na circulação doméstica e nas exportações.
Como apontou, no ano passado, esclarecedor
editorial do jornal O Estado de S. Paulo, o atraso na
modernização das regras das operações portuárias
tem impedido maior participação da iniciativa priva-
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da, com sérios prejuízos à necessária expansão do
sistema portuário.
Contudo, a Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) continua se empenhando, no âmbito de
suas competências, para assegurar
ssegurar os marcos regulatórios indispensáveis à melhoria e à expansão do setor.
No último ano, editou a importante Resolução nº
2.239/11, que trata de regular e organizar os procedimentos para trânsito seguro dos produtos perigosos
nos portos nacionais. Estudo realizado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostra que
os investimentos do PAC 1 e do PAC 2 no setor de
portos, que alcançam R$15 bilhões, respondem por
apenas 35% das necessidades totais para solucionar
os gargalos operacionais da área.
Na verdade, são reclamados perto de R$43 bilhões. Logo, como se vê, afora a questão regulatória
e burocrática, são indispensáveis novos aportes financeiros governamentais e da iniciativa privada, a fim de
que se superem problemas estruturais e conjunturais.
Ao tratar de assunto tão relevante para o País,
não poderia deixar de mencionar o porto da cidade
de Porto Velho. A nova direção do órgão, liderada por
Ricardo Sá, que sucede a Mateus Rosa, está diante
do desafio de dar continuidade aos trabalhos já realizados, ao tempo em que adota novas iniciativas para
melhorar e ampliar o principal porto de Rondônia e um
dos mais de toda a região.
Como se vê, Srs. Senadores e Srªs Senadoras,
o setor portuário torna-se cada vez mais importante
para a economia nacional, exigindo do Governo e da
iniciativa privada atenção e investimentos.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Pediria mais dois minutos para concluir, Srª Presidente.
Estive, ontem, na reunião do Conselho Político,
no Palácio do Planalto. Lá, pude observar atentamente
a explanação do Ministro da Fazenda sobre a economia do País. O Brasil deverá crescer este ano 4,5% do
PIB. Talvez seja o terceiro maior crescimento do mundo. No ano que vem, deverá crescer em torno de 5%
– no ano de 2013. E, no ano de 2014, deverá crescer
em torno de 6%. É um crescimento extraordinário para
um momento de crise mundial, esse crescimento de
4,5% neste ano, de 5% no ano que vem e de 6% no
ano de 2014. E aí é que vamos sentir, mais uma vez,
a falta da nossa infraestrutura de transportes aquaviários, dos nossos portos, das nossas rodovias, das
nossas ferrovias.
Devo voltar amanhã, Srª Presidente, para falar
sobre ferrovias e rodovias.
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O transporte de cabotagem afirma-se como alternativa econômica viável, auxilia decisivamente o desenvolvimento do País, além de empregar milhares de
brasileiros, transportando parte importante da riqueza
nacional. Exatamente por isso, o setor encontra em
meu mandato nesta Casa, neste segundo mandato,
como já foi no primeiro, um grande aliado para suas
principais reivindicações.
Rondônia vai precisar de um porto novo. Precisamos ampliar o porto atual, o terminal atual. Mas já está
no PAC a construção de um novo terminal portuário
e uma Zona de Processamento de Exportações – a
nossa ZPE já aprovada –, um projeto de minha autoria
aqui no Senado Federal.
(Interrupção do som.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Apenas mais 30 segundos, Srª Presidente.
Eu devo levar a Rondônia, nos próximos dias, o
Ministro da Indústria e Comércio, Fernando Pimentel –
era para ter ido no dia 6, mas tivemos que adiar essa
visita do Ministro a Rondônia –, para, em reuniões com
o Governador do Estado de Rondônia, com o Prefeito
da capital, decidir, tomar ali a decisão de implantar,
definitivamente, a nossa Zona de Processamento de
Exportações, a nossa ZPE, lá em Porto Velho. É um
pólo industrial.
Nós temos muita inveja, Senadora Vanessa Grazziotin – uma inveja positiva – da cidade de Manaus,
no Estado do Amazonas, porque lá existe uma Zona
Franca há 30 anos, que já foi prorrogada por mais 30,
que abriga mais de 500 indústrias e emprega mais de
500 mil trabalhadores.
E Rondônia almeja também um polo industrial,
uma Zona de Processamento de Exportações, um novo
porto. Temos toda logística de transporte, temos o rio
Madeira, temos a Rodovia do Pacifico, futuramente a
ferrovia Transcontinental, que vai cortar Rondônia indo
até o Peru, até os portos do Peru, e energia elétrica
não vai faltar, porque estamos trabalhando para concluir
duas megausinas, duas grandes usinas hidrelétricas:
a Usina de Santo Antônio e de Jirau.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Devo voltar amanhã, para falar sobre ferrovias e
rodovias no nosso País.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada a V. Exª, Senador
Valdir Raupp, sempre muito cioso com o processo de
desenvolvimento nacional e, sobretudo, do seu Estado de Rondônia.
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Seguindo a relação de inscritos, convido, agora,
para fazer uso da palavra como orador inscrito, o Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Pausa.) Não se encontra.
O Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
O Senador Eduardo Suplicy já falou.
O Senador Marcelo Crivella. (Pausa.)
O Senador Casildo Maldaner, como orador inscrito.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Eu me inscrevi pela Liderança, a gente não fala, não?
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pela Liderança. Após o Senador
Casildo Maldaner, que falará como orador inscrito, V.
Exª, Senador Walter Pinheiro, falará pela Liderança.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Se
acabarem os oradores, eu posso falar um pouco mais.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Não. Há uma lista enorme de oradores, Senador Suplicy, e, antes de V. Exª, a Senadora
Ana Amélia e a Senadora Vanessa já estão na lista. E
V. Exª será reinscrito como terceiro.
Senador Casildo Maldaner.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Só para saber: existe essa possibilidade, de fato? A
Senadora Ana Amélia já se inscreveu outra vez?
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Não, eu estou brincando. (Risos.)
Pelo Regimento, não existe a possibilidade de
falar por duas vezes na mesma sessão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não existe?
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Mas, mais tarde, nós poderemos
analisar a questão, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está bem. Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Casildo Maldaner com a
palavra.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Nobre Presidente Vanessa Grazziotin, que
tem a honra de presidir a sessão neste instante, nobres colegas, antes de eu tratar o tema propriamente
dito, o tema que tenho aqui para analisar, quero fazer
uma referência en passant ao pronunciamento que eu
vinha escutando pela Rádio Senado, há pouco, em que
a Senadora Ana Amélia abordava as festas que estão
chegando, as festas de carnaval, nos próximos dias, e
alertava sobre as situações que precisam de cuidado.
Estavam mais alguns amigos viajando junto comigo, quando escutamos o pronunciamento em sua
dimensão, em que agradecia o convite do Senador
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Paim, que será homenageado – está aqui a Senadora Ana Amélia – numa escola em Porto Alegre e fazia
uma referência também ao Senador Pedro Simon, que
por sinal é de Caxias do Sul, onde acontece a Festa
da Uva, da qual a Senadora vai participar. A Senadora
agradecia esses momentos, fazia referência às festas
e, ao mesmo tempo, alertava para a importância do
cuidado que precisamos ter nesses dias de festas, para
não redundar essas brincadeiras e festividades – depois de passar o sábado, o domingo, a segunda-feira
e a terça-feira de carnaval –, na quarta-feira de cinzas,
em muitos lutos, muitas famílias enlutadas, redundar
em dramas. Daí os cuidados que se tem que ter no
trânsito, ter presença de espírito, ter os pés no chão,
como se diz na gíria.
Então, foi um pronunciamento extraordinário. E
nós queremos nos aliar, Senadora Ana Amélia. Sei
que, para os que o acompanharam – e sem dúvida é
o que a imprensa vai divulgar – foi um ensinamento
muito importante. É o tráfico, é isso e mais aquilo. É a
alegria que, dali a pouco, pode virar tristeza.
Então, festejar sim, mas com o cuidado que se
tem que ter, é claro. O Brasil recebe gente não só do
próprio Brasil, mas também do mundo. São festividades extraordinárias. Mas sempre temos que ter as
previsões, as meditações e os cuidados necessários.
Tive que fazer essa referência em relação à eminente Senadora Ana Amélia.
Trago para análise, nesta tarde, um tema que já
tenho abordado, nobres colegas.
No início deste ano, como eu disse, já usei a tribuna para relatar os problemas causados pelas intempéries climáticas em nosso País. Citei, como exemplo,
as enchentes na região Sudeste e a seca no Sul.
Hoje, vejo-me obrigado a retomar o assunto, pois a
situação se agravou e está cada vez mais preocupante.
Desde novembro passado, o oeste catarinense,
por exemplo, vem sofrendo com uma forte estiagem –
o que não acontece apenas lá, é no Rio Grande, é no
Paraná. Essa região mais da parte ocidental e do sul
do Brasil – que tem enfrentado sérias consequências
em relação à seca, assim como o Sudeste, conforme
relatado no início – tem enfrentado enchentes. Mas, no
nosso caso, tem sido a estiagem longa. Por um lado,
o fenômeno não é novo, pois, nos últimos dez anos,
repetiu-se sete vezes. Por outro, a situação enfrentada
atualmente atingiu índices de gravidade alarmantes.
Vale lembrar que essa é uma região com atividade econômica intensa, predominantemente agrícola,
com destaque para a criação de aves – maior produtor
nacional e maior exportador –, de suínos – também
maior produtor nacional e maior exportador –, lavoura de grãos e uma extensa bacia leiteira, que envolve
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milhares de pequenos agricultores familiares. Segundo cálculos preliminares, os prejuízos acumulados já
superam os R$ 500 milhões.
As lavouras de milho – principal insumo, assim
como a soja, da cadeia do agronegócio, utilizado desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia – já sofrem uma quebra estimada em 60% da
produção. A região, que já precisava trazer de outros
Estados cerca de três milhões de toneladas do cereal,
deve buscar abastecimento de pelo menos mais 500
mil toneladas em outras regiões do País e do Paraguai.
As informações são de Mário Lanznaster, Presidente da Coopercentral Aurora, um dos maiores sistemas cooperativos do País, com 13 cooperativas filiadas, mais de 70 mil associados e 15 mil funcionários.
Essa quebra na safra, obviamente, impactará o
preço dos produtos derivados. Além da necessidade
de importar o cereal, o custo logístico dessa operação
também vai encarecer o produto final, como a carne
de frango, por exemplo.
Com relação à pecuária leiteira, os prejuízos são
grandes. Sem água e com o pasto enfraquecido, o gado
tem reduzido consideravelmente sua capacidade de
produção, e a recuperação não é imediata. O Núcleo
Regional da Associação Catarinense dos Criadores
de Bovinos, que representa cerca de 6,5 mil produtores que atuam nos 16 municípios da região do Alto
Uruguai, destaca que sua produção, que, em meses
normais, é de 4,5 milhões de litros, acumula queda
superior a 1 milhão de litros de leite.
Esta produção, nobres colegas, refere-se apenas
aos Municípios do Alto Uruguai. Ao todo, Santa Catarina produz mais de 2,4 bilhões de litros, segundo estimativa do Centro de Sócio-Economia e Planejamento
Agrícola, da Empresa de Pesquisa e Extensão Rural
de Santa Catarina, a Epagri, posicionando o Estado
como quinto maior produtor do País.
O caso da bacia leiteira torna-se dramático, pois
os mais atingidos são pequenas propriedades, de agricultura familiar, que produzem em média 300 litros por
dia. Para estes, a seca não é só prejuízo financeiro,
mas uma ameaça concreta à sobrevivência.
Os reflexos em toda a cadeia produtiva, em longo prazo, poderão ser observados em vários vetores,
como inflação, queda nas exportações. Em resumo,
um empobrecimento amplo do setor, gerando desestímulo à atividade agrícola e provocando o êxodo rural.
No mês de janeiro, o Governo Federal, por intermédio dos Ministérios da Agricultura e da Integração
Nacional, anunciou medidas mitigatórias, com valores
de aproximadamente R$ 30 milhões. O Governo do Estado também vem tomando medidas emergenciais, com
perfuração de poços artesianos, envio de caminhões-

FEVEREIRO 2012
Fevereiro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

-pipa e instituição do Programa Juro Zero, de crédito
agrícola. São, naturalmente, medidas paliativas, para
socorro emergencial.
Como em todas as catástrofes, no momento em
que elas ocorrem, as ações de resposta rápida são
extremamente importantes, não há a menor dúvida.
Mas não podem acobertar a necessidade premente de
investimento em ações preventivas e, acima de tudo,
definitivas. E aí é que vem o nó górdio. E é aí que quero mexer, na grande saída que precisamos enfrentar a
médio e longo prazo.
Deixo aos especialistas a busca do melhor caminho. Contudo, podemos pensar em barragens, por
exemplo. Tanto os rios Uruguai, Chapecó, Antas, Peperi e tantos outros podem servir de suporte para a
construção desses reservatórios. Precisamos partir
para isso: barragens, aproveitando o grande potencial
do Uruguai – o Peperi, o Antas, o Canoas, o rio Chapecó, que são afluentes do Uruguai, e tantos outros
que temos na região do oeste catarinense, do meio-oeste, que são regiões bem afetadas. É preciso fazer
reservatórios.
Outra frente pode apostar em novos sistemas de
irrigação, seguindo o exemplo de Israel, que, com um
clima extremamente árido, conseguiu atingir altos índices de produtividade agrícola. Além das barragens,
precisamos partir, então, para essas reservas, e poderemos avançar em tecnologia para termos condições
de fazer irrigação.
A captação da água da chuva torna-se imprescindível. Este é outro tema, mais um. O primeiro foi barragens, irrigação. Cabe aos Poderes Públicos instituir
programas que tornem acessíveis essas iniciativas.
Podemos, ainda, estabelecer uma política que só torne disponível o crédito agrícola a partir da implantação desses sistemas. A água é um direito elementar
do homem. Então, temos de partir para isso. Galpões,
qualquer coisa que fizermos, que construirmos com
recursos públicos, com financiamento, precisa ser
embutir no projeto. Qualquer construção. Temos que
embutir no projeto a captação da água da chuva, ter
um sistema de captação. Já vem se fazendo isso, mas
muito pouco. Precisamos até baixar uma norma, fazer
com que isso seja uma coisa geral, uma coisa necessária, compulsória...
(Interrupção do som)
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Não demorarei, Senadora Vanessa.
É igualmente indispensável a criação de políticas
consistentes de incentivo ao reflorestamento. A atividade, além de trazer benefícios sociais e econômicos,
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com sustentabilidade, desempenha papel preponderante no equilíbrio ambiental.
Temos que partir para tudo isso, essas questões
são fundamentais. O que estamos fazendo agora, perfurações de poços, levar e buscar água, caminhões-pipas para transportar água e assim por diante são
coisas emergenciais. Mas precisamos partir olhando
a lei, levantar a cabeça e ver um pouco mais longe,
além do horizonte, para ver os próximos tempos, para
a nova geração, em médio prazo e longo prazo. Precisamos cuidar disso. E aí o quê? São as barragens.
Temos como captar água. Temos condições de fazer
isso, as barragens.
Então, com base na irrigação, nós precisamos
partir para fazer o quê? Fazer a captação das águas
da chuva também nos empreendimentos e, além disso,
o reflorestamento. Precisamos reflorestar. Já existem
programas, mas muito modestos ainda em relação a
isso. Precisamos renovar nossas florestas, porque,
além de ter um peso econômico e social, é sustentável.
É igualmente indispensável a criação de políticas
consistentes de incentivo ao reflorestamento, como já
falei. Isso é fundamental.
Nada disso, nobres colegas, esconde o fato de
que, ao longo dos anos, temos assistido, inertes, a
repetição das catástrofes climáticas para, só depois
de ocorridas, “correr atrás do prejuízo”, literalmente.
Enquanto não mudarmos definitivamente este paradigma, passando a priorizar as ações preventivas, este
quadro permanecerá igual...
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Concluo, nobre Presidente.
No ano passado, concluímos os trabalhos da Comissão Especial de Defesa Civil, propondo um novo
marco legal que permita esta mudança, dotando a Defesa Civil de recursos financeiros e pessoais. O projeto
de lei já tramita nesta Casa. É nossa responsabilidade
apreciá-lo com o máximo de celeridade possível. Mas
cabe também ao Executivo, no âmbito federal, estadual e municipal, identificar suas demandas, estudar
e propor alternativas.
Se o Poder Público fizer a sua parte com planejamento, organização e responsabilidade, eu tenho
convicção de que as coisas mudarão.
São essas as nossas considerações em relação
a este drama que estamos vivendo, e não só no oeste
catarinense como também em outras regiões.
Precisamos partir para isso. São medidas que
precisamos enfrentar, nobre Presidente e caros colegas. Além dessas medidas, como eu disse, emergenciais, nós temos que pensar em medidas de médio e
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longo prazo: represas d’água, que são barragens, e,
com elas, poderemos irrigar. Fazendo isso, captar as
águas das chuvas, os empreendimentos, e reflorestar,
se fizermos esses sistemas – barragens, irrigação, reflorestamento, matas ciliares –, se realizarmos isso,
vamos evitar que essas regiões da parte ocidental
do sul do Brasil se constituam em deserto. Acho isso
fundamental. Precisamos fazer com que o Governo
Federal, os Governos Estaduais e Municipais possam
enfrentar, baixando...
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador
Casildo Maldaner, que levanta com muita propriedade
a preocupação com o meio ambiente, mesmo porque
Santa Catarina tem sido um Estado muito castigado
nesses últimos tempos, exatamente em decorrência
dessas mudanças climáticas.
Dando continuidade à relação de inscritos, convido o Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Não se encontra.
Senador Humberto Costa. (Pausa.)
O Senador Paulo Davim, como orador inscrito,
falará pelo tempo regimental de 10 minutos.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, faço uma saudação especial
a um visitante ilustre da minha terra, o Presidente da
Associação Médica do Rio Grande do Norte, Dr. Álvaro Barros, que se encontra assistindo a esta sessão
do Senado Federal.
Hoje, venho à tribuna para apresentar alguns
dados e números de um problema que extrapolou a
questão do trânsito e passou a ser, sobretudo, uma
questão de saúde pública. Falo do aumento excessivo no fluxo de motos nas ruas das nossas cidades.
A sociedade brasileira precisa enfrentar o desafio de
inserir a motocicleta no trânsito de maneira mais segura, e isso demandará muito trabalho de educação e
conscientização; e nós, legisladores, devemos liderar
esse processo.
A frota de motocicletas no País em 1991 era de
um milhão e meio. No ano passado, chegou a catorze
milhões. Só na cidade de São Paulo, o número de motos aumentou de cinquenta mil em 1990 para quase
quinhentos e trinta mil em 2007. O aumento da frota
determinou um considerável incremento no número
de acidentes, o que levou o Hospital das Clínicas da
capital paulista a promover um estudo sobre o problema. O número de acidentes com motos em São Paulo
dobrou em um ano. Em 2011, quatrocentos e setenta
e oito motociclistas morreram na cidade. E, durante
seis meses, a equipe do hospital acompanhou oitenta
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e quatro acidentados que foram internados, traduzindo ou possibilitando traduzir a gravidade em números. Mais da metade chegou ao hospital com fraturas
expostas; 82% ficaram mais de seis meses afastados
do trabalho; 35% tiveram sequelas temporárias; 32%
sequelas permanentes; e quase 15% ficaram paraplégicos ou foram submetidos a algum tipo de amputação.
É uma dolorosa realidade. E é bastante cara para a
saúde pública.
Outros estudos que vêm sendo feitos no Brasil há
duas décadas comprovam que a motocicleta produz
uma quantidade de feridos por acidente muito superior à de outros veículos e que os ferimentos infligidos
aos seus ocupantes são muito mais graves do que
aqueles que atingem, por exemplo, os ocupantes de
automóveis acidentados. Uma pesquisa realizada em
2002 constatou que 7% dos acidentes de automóveis
causam vítimas.
Esse valor sobe para 71% (eu disse 71% e chamo
atenção para esse número!) quando o acidente envolve
motocicletas. Por essa característica, o custo médio de
um acidente de moto é 53% superior ao custo médio
de um acidente de carro.
A frota cresce e o número de mortes também.
Outra pesquisa da área médica, realizada no período de 2000 a 2006, constatou que, a cada 809 novas
motocicletas vendidas, havia o adicional de uma morte
e um adicional de uma internação hospitalar a cada
370 novas motocicletas vendidas. Mas o que eu quero
ressaltar aqui é que esse crescimento da frota não foi
espontâneo, fruto apenas do aquecimento da economia verificado nos últimos anos no Brasil. Foi fruto do
apoio político e incentivo fiscal do Governo Federal. As
vendas anuais de motocicletas aumentaram de R$700
milhões em 1995 para R$7,5 bilhões em 2007. Só na
Honda Motores, que tem fábrica na Zona Franca de
Manaus e produz 80% das motocicletas no País, os
benefícios fiscais foram estimados em um R$1,047
bilhão em 2007.
Seguindo o modelo, novas marcas estão implantando fábricas em Manaus. Outras medidas aliadas,
como a autorização para a venda por meio de consórcio, tornou a motocicleta muito acessível, com prestações mensais de aproximadamente duzentos reais.
Todo esse estímulo ao aumento nas vendas das
motos foi feito sob uma ótica econômica, com uma pitada de demagogia. Esse aumento foi associado a uma
espécie de “libertação das classes menos privilegiadas”, à garantia de que esses grupos sociais finalmente
teriam acesso a veículos motorizados. Nunca se levou
em conta o baixo nível educacional da população brasileira, que tem, por isso, a capacidade prejudicada para
recolher e interpretar informações. Assim como não se
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levou em conta a ignorância das pessoas em relação
aos riscos existentes pela falta de informação, pela
propaganda competente, que idealiza a motocicleta,
e pelo silêncio da indústria a respeito dos problemas
de segurança do veículo.
A indústria das motocicletas sempre evitou discutir a insegurança do seu produto e sempre procurou
afastá-lo de uma imagem negativa, num comportamento
semelhante ao de outros produtos que podem causar
danos às pessoas, como o fumo e a bebida alcoólica.
A massificação do uso de motocicletas no Brasil, representada pelo aumento da frota e das vendas,
trouxe conseqüências. A mais grave foi o aumento exponencial no número de acidentes e fatalidades com os
ocupantes de motos. O número de mortes cresceu de
725, em 1996, para 8.900, em 2007. Pode-se estimar,
ainda, que 75 mil pessoas se feriram nos acidentes
envolvendo esse veículo durante esse período.
Nas cidades, as vendas de motos progrediram
rapidamente e passaram a constituir alternativa de
trabalho para os jovens de baixa renda e de baixa
escolarização, que se tornaram presos a um círculo
vicioso entre a necessidade de rapidez da entrega da
mercadoria e os perigos associados à circulação do
trânsito nos grandes centros urbanos. O aumento das
motos em circulação provocou, inclusive, o surgimento
de duas novas profissões, a profissão de mototaxista
e a profissão de motoboy.
É sobre toda essa complexidade que nós, legisladores, seja da Câmara Federal, seja do Senado Federal, juntamente com o Governo Federal, estaduais e
municipais e a própria sociedade, precisamos promover, precisamos estabelecer um debate responsável
para tentarmos corrigir esse gravíssimo problema de
saúde pública que aflige, sobretudo, jovens brasileiros
e o Sistema Único de Saúde do Brasil.
Precisamos encarar com seriedade este problema.
Não foi à toa que a Senadora Ana Amélia, valorosa
Senadora desta Casa, propôs uma audiência pública
na Comissão de Assuntos Sociais para discutirmos os
acidentes de motos no Brasil.
Eu sou médico, atuo na urgência, visito os hospitais de urgência, sou intensivista, visito as unidades de
terapia intensiva do meu Estado, e é impressionante...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Só para
concluir (Fora do microfone.).
São impressionantes as estatísticas que esses
hospitais nos apontam, oferecem-nos; é impressionante
o número de amputações provocadas por acidentes de
motos; é impressionante a incidência de traumatismos
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crânioencefálicos, os traumatismos toráxicos e os traumatismos abdominais, todos oriundos dos acidentes
envolvendo motocicletas pelo País afora. E o que mais
choca é que nós não vemos nada sendo feito – pelo
menos por enquanto – na tentativa de minimizar este
grave problema que está ceifando a vida dos nossos
jovens brasileiros.
Portanto, eu acho que é um problema grave. Nós
precisamos promover este debate, Srª Presidente, nós
precisamos apontar soluções no sentido de contribuir
para diminuir essas estatísticas escabrosas, essas estatísticas que envergonham a saúde pública do Brasil.
Estamos dispostos a participar desse debate e, na medida do possível, oferecer nossa humilde contribuição
para corrigir essas distorções e esse grave problema
que assola o Brasil.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, que
traz para o plenário um assunto que tem sido muito
debatido na Comissão de Assuntos Sociais. Como V.
Exª lembrou, realizaremos brevemente uma audiência
pública, inclusive com algumas sugestões que eu apresentei, com o adendo de alguns convidados.
Quero lembrar, Senador Paulo Davim, que as
motocicletas que circulam no Brasil – grande parte
delas – são fabricadas na Zona Franca de Manaus, e
ninguém mais do que os fabricantes, do que nós, do
Estado do Amazonas, queremos levar segurança, porque a motocicleta é uma realidade na vida brasileira,
não só das grandes cidades, mas principalmente do
interior deste Brasil, do interior do Norte, do Nordeste,
do Sul, enfim de todas as regiões. Garantir um transporte ágil, mas, ao mesmo tempo seguro, é um desafio
para todos nós, e V. Exª apresenta essa preocupação.
Convido agora para fazer uso da palavra, por
permuta com o Senador João Capiberibe, o Senador
Paulo Bauer. Após o Senador Paulo Bauer, falará Senador João Capiberibe.
Senador de Santa Catarina, V. Exª dispõe do tempo regimental para o seu pronunciamento.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Srª Presidente desta sessão, Senadora Vanessa Grazziotin. Agradeço também ao Senador Capiberibe pela concordância em trocar o nosso
horário de inscrição.
Compareço a esta tribuna na tarde de hoje, nesta
sessão que antecede ao evento do carnaval no Brasil,
para aqui registrar meu posicionamento e também a minha preocupação com o ano eleitoral e principalmente
com as eleições municipais que teremos no presente
ano em todo o País.
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Sabem V. Exªs que, já por uma questão cultural
e também histórica, depois do carnaval, em ano eleitoral, se inicia o processo de discussão e de definição
de candidaturas em todo o País – neste ano, para
prefeito municipal, vice-prefeito e vereadores. Em outro momento, a discussão se faz e as composições e
escolhas de candidatos se realizam para as eleições
de Governadores, Presidente da República, Deputados
Federais, Senadores e também Deputados Estaduais.
Desde a eleição, desde a campanha de 2010
e também anteriormente, eu tenho acompanhado a
discussão que se faz em nível nacional e principalmente no âmbito político sobre a necessidade de se
promover no País a reforma política. Nós dissemos, na
campanha de 2010, lá em Santa Catarina, que uma
das prioridades – se não a maior prioridade – deveria
ser tratarmos da questão da reforma política, antes
mesmo da reforma tributária. Antes mesmo da reforma
administrativa, antes mesmo da reforma do Estado,
seria necessário discutirmos a reforma política, afinal
de contas, a reforma política tem uma relação muito
estreita com o processo federativo, com a construção
e com a segurança institucional do País.
Nós todos fomos eleitos pelo voto popular, nós
todos representamos e integramos partidos políticos,
nós todos temos responsabilidades para com o futuro do País e todos temos experiência administrativa e
experiência política; não só nós, que estamos no ambiente do Senado Federal, mas também nossos colegas que exercem mandatos de Deputado Federal, na
Câmara dos Deputados.
Essa experiência, esse conhecimento, essa vivência, com certeza, nos credencia a fazermos uma
reforma política no País à altura da aspiração popular
brasileira.
Na eleição de 2010, tenho certeza, todos que
aqui estão hoje e que foram eleitos naquele processo
eleitoral falamos desse assunto, dissemos aos eleitores, discutimos no âmbito do partido, demos entrevistas
dizendo, com clareza, que a reforma política se fazia
necessária. A própria Presidente Dilma mencionava
isso na sua campanha eleitoral. José Serra, nosso
candidato do PSDB, também se referiu ao assunto.
Tão logo tomamos posse, ouvimos o Presidente
José Sarney anunciar que comporia, com membros
desta Casa, uma comissão que se incumbiria de elaborar propostas para a reforma política e a reforma
eleitoral. Também na Câmara dos Deputados essa
providência foi tomada pelo Presidente daquela Casa.
Muitos Deputados e Senadores se debruçaram
sobre o assunto e, hoje, véspera do carnaval do ano
de 2012, portanto na véspera do momento em que se
vai discutir a questão da eleição municipal em todos
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os Municípios brasileiros, véspera de uma campanha
eleitoral que se fará também pelo rádio e pela televisão, véspera de uma campanha eleitoral em que coligações serão feitas para a eleição de vereadores, não
votamos absolutamente nenhuma dessas propostas.
Isso é lamentável! Isso é lamentável porque,
dentro de um processo cultural, dentro de um processo de aprender fazendo, dentro de um processo de
crescermos politicamente, nós poderíamos aproveitar este ano, que é o ano de eleições municipais, para
exatamente lá, na base, no Município, termos novas
regras, termos...
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Pois
não, Senador Luiz Henrique. Em um instante.
Poderíamos, começando por lá, ver a reforma
política instalada no País, para que, daqui a dois anos,
quando fôssemos eleger novamente Governadores,
Presidente da República, Senadores, nós já tivéssemos o processo andando e consolidado.
Infelizmente, não houve, no meu ponto de vista,
vontade política do Governo para que essa reforma fosse
feita, porque as comissões de Senadores e de Deputados se incumbiram do assunto, elaboraram propostas,
mas as prioridades do Governo foram outras. Por incrível que pareça, a maior delas é a edição de medidas
provisórias, que dificultam o andamento dos trabalhos
do Legislativo, que atropelam as nossas prioridades.
Por isso mesmo, eu venho aqui me manifestar e
dizer da minha frustração, por que não até da minha
tristeza, em não verificar, em não constatar que neste
ano nós pudéssemos já ver reformas implantadas e
eleições sendo realizadas sob a sua nova diretriz, sob
a sua nova regra.
O processo eleitoral brasileiro, sem dúvida, é
um processo que merece aplausos mundo afora pela
instituição do voto eletrônico, um exemplo de sucesso. Mas ainda temos muito o que fazer e muito o que
atualizar em termos de legislação eleitoral, em termos
de vida partidária, em termos de candidaturas. Faremos isso, com certeza. Mas, infelizmente, ainda não
para esta eleição.
Ouço, com muito prazer, o aparte do nobre Senador e colega de Santa Catarina Luiz Henrique da
Silveira.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Nobre Deputado... Senador, digo melhor. Convivi tantos
anos na Câmara que ainda não perdi a embocadura.
Nobre Senador Paulo Bauer, V. Exª aborda assunto da
maior relevância. Infelizmente, entra ano, passa ano,
e não se processa a reforma eleitoral, que é a mais
importante de todas, mais que a tributária. A reforma
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política é aquela que pode alavancar o desenvolvimento deste País. Eu salientaria alguns pontos que
são inadiáveis nessa reforma. Por exemplo, o financiamento das campanhas. Nós não podemos prosseguir
com um financiamento privado, com um financiamento
que não é transparente, e um financiamento que, não
tenho dúvida, é causa primeira de todos os escândalos que já se produziram ao longo de décadas neste
País. O financiamento público se impõe para garantir, de um lado, a maior lisura dos pleitos e, de outro,
a transparência nos gastos de partidos e candidatos.
E, associado ao financiamento público, o voto em lista fechada. E, com uma evolução ainda maior, o voto
distrital. O voto proporcional da forma como é regulado
hoje em lei, o voto personalista, em que as pessoas
não votam nos partidos, votam em pessoas. Os partidos se destroem ao longo dessa sucessão de eleições
personalistas. Portanto, quero cumprimentar V. Exª e
dizer que a reforma política é inadiável e, se não a
fizermos no todo, que a façamos pelo menos nestes
dois aspectos: financiamento exclusivamente público
das campanhas eleitorais e voto em lista fechada, para
termos o revigoramento dos partidos.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) –
Obrigado, Senador Luiz Henrique. Eu acrescento às
observações de V. Exª que, se não fazemos a reforma
política agora e se não a fizemos até agora, é preciso
reconhecer que, mesmo que ela venha a ocorrer no
próximo ano, ela já não alcançará, por exemplo, no
instituto da reeleição, que pretendo – e creio a maioria pretende – ver eliminada, os prefeitos que forem
eleitos neste ano. Eles serão eleitos para um mandato
de quatro anos e terão direito, obviamente, a uma reeleição, porque essa reforma aconteceu depois da sua
eleição. Postergamos mais quatro anos um problema,
um fato e um assunto que o Brasil quer ver resolvido.
O instituto da reeleição foi adotado no nosso País e
está em vigor, e muitos brasileiros entendem que ele
deveria ser revisto. Pelo menos essa matéria deveria
ser discutida no âmbito do Congresso Nacional com
maior profundidade, com o debate democrático nesta
Casa e também na Câmara dos Deputados das proposições que haveriam de ser apreciadas e que já estão elaboradas, mas não teremos essa oportunidade.
V. Exª, Senador João Capiberibe, também me
pede um aparte. Eu ouço V. Exª com muito prazer.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Não
tenha dúvida de que a elite política brasileira é muito
cautelosa com as mudanças políticas. Eu digo cautelosa
para não dizer conservadora. Ao longo do século XX,
as mudanças foram muito lentas. A sociedade brasileira
foi expandindo a sua democracia muito lentamente...
(Interrupção do som.)
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O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Em
1932, as mulheres passaram a votar, mas os analfabetos só passaram a votar em 1985, juntamente com os
jovens acima de 16 anos. Então, houve uma expansão
da participação política da sociedade brasileira, e falta
exatamente o que V. Exª está colocando aqui, com muita
propriedade, que é uma reforma política que corresponda a essa ampliação da participação política. E o povo
gosta de política. Os processos eleitorais encareceram
enormemente nos últimos anos. Está caríssima uma
campanha eleitoral, porque ela é financiada por setores privados. E, cada vez mais, grupos de interesse
participam ativamente. Inclusive, criminosos, pessoas
do crime organizado, estão financiando campanhas. E
isso, realmente, é um risco muito grande. Eu concordo
plenamente com o Senador Luiz Henrique. Nós precisamos definir o financiamento de campanha, porque
o financiamento de campanha hoje já é público. Por
exemplo, o horário de televisão é uma concessão. A
televisão é uma concessão pública, e esse horário é
cedido gratuitamente aos partidos. Já são volumes
de recursos significativos os do fundo partidário. Os
recursos que vão para o fundo partidário são dinheiro
do contribuinte. Então, temos de dar mais um passo,
que é finalmente aceitar... A maioria das pessoas é
contrária. Quando se fala em financiamento público
de campanha e em financiamento dos partidos, elas
se mostram contrárias, mas isso já existe. De fato, já
existe financiamento público. Você sabe que no Brasil
as coisas... Do mesmo jeito em que se cobram impostos
indiretos, que o cidadão não sabe que paga, também
se definem quantias significativas para as despesas
com o eleitoral e com as eleições. Acho que é uma
questão de vontade política, mas alerto que há, digamos, um espírito conservador no sentido das mudanças. Portanto, precisamos realmente debater, trazer o
assunto para esta Casa e conversar entre nós, aqui.
Talvez devamos formar uma frente mais democrática,
para debater, discutir a reforma política, que acredito
que possa avançar.
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) –
Agradeço a V. Exª e peço à Mesa que me contemple
com mais um minuto, para eu encerrar o meu pronunciamento, dizendo que, sem dúvida, o financiamento
de campanhas eleitorais é uma questão de melhor
esclarecer a opinião pública sobre o que realmente
sabemos e sobre como vivenciamos o processo de
construção de uma campanha eleitoral.
Com certeza, o povo brasileiro saberá que o financiamento público torna a campanha mais barata,
mais democrática e mais igualitária para todos os participantes do pleito.
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De qualquer forma, eu vejo que continuaremos
tendo problemas. Coligações absolutamente incompreensíveis vão acontecer no âmbito legislativo e – por
que não dizer – até no âmbito do Executivo municipal.
Nós teremos a possibilidade de ver campanhas eleitorais serem feitas Brasil afora por pessoas que eventualmente não têm sua base política firmada no partido
e na ideologia, têm mais base econômica, mais base
no trabalho pessoal que desenvolvem na mídia, na
Igreja, no esporte ou em qualquer outra atividade do
que propriamente na vida pública, na vida de um homem ou de uma mulher que se dedica à comunidade.
Então, nós precisaríamos, sim, de uma reforma
política. Não podemos conviver num Brasil moderno,
num Brasil do futuro, sem fazê-la e, com certeza, lamentavelmente, nós vamos fazê-la começando pelas
eleições de Governador, de Presidente, de Senador
e de Deputado Federal e Estadual, quando, do meu
ponto de vista, nós deveríamos, primeiro, fazê-la na
eleição de Vereador e na eleição de Prefeito, porque aí
nós construiríamos um processo político, democrático,
inovador e moderno para o nosso País.
Deixo o meu registro para o conhecimento de
todos.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Obrigada a V. Exª, Senador Bauer.
Dando sequência aos nossos trabalhos, convido
agora para falar, utilizando o tempo de orador inscrito, o Senador João Capiberibe, que dispõe do tempo
regimental.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Vanessa Grazziotin, que representa o maior Estado da Amazônia nesta Casa; Srs.
Senadores; Srªs Senadoras, farei uma prestação de
contas de uma audiência que tive com o Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em que falávamos
sobre reforma política.
Pedi uma audiência ao Presidente do TSE, Ministro Ricardo Lewandowski, para debater três temas
que me parecem ser relevantes e fundamentais para
a sociedade brasileira. Um deles é o descumprimento
das leis. O nosso País resiste a cumprir aquilo que votamos e determinamos nesta Casa e na Câmara Federal. As leis são votadas, aprovadas e sancionadas,
mas muitas delas não são cumpridas. Esse é um tema.
O segundo tema que debati com o Ministro foi o
foro privilegiado. Como é possível, no art. 5º da Constituição brasileira, dizer-se que todos são iguais perante
a lei e, ao mesmo tempo, haver um foro privilegiado
para julgar autoridades, muitas delas conduzidas por
decisão popular? Quem julga Senadores, Deputados
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Federais, Governadores, Ministros do Judiciário ou
do Executivo é o Supremo Tribunal Federal, é a última
instância do Judiciário.
E o último tema tratado foi a lei eleitoral. Como
todo mundo sabe, na lei eleitoral, há prazo para tudo,
menos para julgamento dos processos. E aí começa
uma enorme complicação.
Mas, antes de analisar esses tópicos, um por um,
eu gostaria de refletir sobre a importância da política
em nosso País. Os problemas brasileiros são de ordem
política. A exclusão social no Brasil se dá em função da
exclusão política, e disso não tenho a menor dúvida, a
começar pela nossa história republicana.
Em 1889, a República foi proclamada por Deodoro da Fonseca, que era um monarquista. Essa
grande confusão política, o fato de que não se conseguem mais separar praticamente os partidos políticos
no Brasil – quase todos pensam da mesma maneira
– vem lá de traz. Deodoro da Fonseca, que era monarquista, movido por interesses de grupos, terminou
proclamando a República. E, a partir daí, em 1891, foi
votada a primeira Constituição republicana. Pasmem,
mas, na primeira Constituição republicana, uma das
primeiras medidas foi proibir o voto dos analfabetos.
Se imaginarmos quantos eram os analfabetos no final
do século XIX, podemos compreender que o Estado
republicano brasileiro foi organizado por pouquíssima
gente, talvez 2% ou 3% dos brasileiros que tinham direito ao voto a partir de então.
Na primeira República, como todo mundo sabe,
as eleições eram indiretas e eram totalmente fraudadas.
Portanto, era reduzido o grupo de pessoas no Brasil
que começou a organização do Estado brasileiro, e
isso continuou até muito recentemente. Todas as vezes que a voz rouca do povo exigia mais participação
democrática, havia retrocesso nas instituições, com
o fechamento do Congresso, com a implantação de
ditaduras, com o que conhecemos da história política
do Brasil. Temos enorme dificuldade de promover mudanças, até porque essa herança conservadora e cautelosa de estabelecer mudanças políticas permanece
até os nossos dias. Fala-se muito em reforma política,
debate-se, discute-se, mas não se avança.
Há um caso patético, que é o descumprimento das
leis. Escolhi duas leis para mostrar como a sociedade
brasileira resiste às decisões democráticas.
Todos nós fomos escolhidos pela vontade livre e
soberana do povo e aqui estamos para elaborar leis – é
nossa função mais importante –, que valem para todo
o País. Uma das leis que eu gostaria de analisar é a
Lei Seca. Sabemos que, em alguns Estados, como o
Rio de Janeiro, a Lei Seca pegou. Aliás, há um ditado
popular que diz que há lei que pega e lei que não pega.
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No caso do Rio de Janeiro, a lei pegou, mas, em São
Paulo, ninguém sabe o que é a Lei Seca.
Aqui, em Brasília, ainda há pouco, vindo para o
Senado, conversei com o motorista de táxi que me conduzia e lhe perguntei: “Aqui, a Lei Seca pegou?”. Ele
me disse: “Está pegando, porque as blitze são feitas na
porta das boates e dos bares, e isso tem feito com que
muitos motoristas que saem à noite tenham cautela.
Se saem três ou quatro pessoas, uma fica sem beber,
para poder conduzir depois o pessoal para casa”. Mas
é raro o Estado brasileiro em que a Lei Seca pegou.
Outra lei também votada por este Plenário, por
unanimidade, votada pela Câmara e sancionada pelo
Presidente da República foi a Lei Complementar nº
131, de 2009, a Lei da Transparência. Essa lei pegou
no Governo Federal. Hoje, a execução orçamentária do
Governo Federal é absolutamente transparente. Posso
saber, por computador, o que a Universidade de Santa
Catarina – os três Senadores de Santa Catarina estão
aqui – gasta com detalhes. É muito bem feito o Portal
da Transparência do Governo Federal. Mas o Supremo
Tribunal Federal, guardião das leis e da constituição
destas, não as cumpre. E aí? A Procuradoria-Geral da
República, se as cumpre, cumpre-as mais ou menos.
E por aí vai. É uma lei fundamental para a cidadania,
porque ela obriga a prestação de conta de todos os
gastos e despesas públicas, inclusive os do Senado.
Analisei a execução orçamentária do Senado de
2011 e tomei um susto. Havia R$23 milhões de empenhos para investimentos. No final do ano, gastaram-se
R$8 milhões apenas. Os Srs. Senadores sabem que
temos enormes dificuldades com o nosso sistema de informática; no meu gabinete, há uma enorme dificuldade.
Então, no serviço público brasileiro, há o problema da falta de recurso ou de investimento. Em quase
todos os Estados, o dinheiro mal dá para o custeio.
Nós, que somos os elaboradores das leis, precisamos
criar algum mecanismo para acompanhar a aplicação
da lei, porque ficamos nos digladiando aqui e debatendo para aprovar as leis, mas, no final, vira a Lei
Seca: pega no Rio de Janeiro, mas não pega em São
Paulo, e por aí vai.
Outro tema que discutimos com o Presidente do
TSE foi o foro privilegiado. Essa é uma questão brasileira. Tenho a impressão de que foro privilegiado só
existe no Brasil, como a prisão especial para quem tem
curso superior. Acho que o foro privilegiado não é bom
para as autoridades. O Supremo é a última instância, e
não há razão para se suprimirem as demais instâncias.
Eu queria apresentar uma situação que mostra
claramente que, no Brasil, ainda há resíduos coloniais.
Isso só pode ser herança colonial. Levantei aqui a situação do ex-Presidente da França Jacques Chirac, que,
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quando era Prefeito de Paris, juntamente com Alain
Juppé, hoje Ministro de Relações de Exteriores, fez
contratações irregulares de assessores e colocou-os
a serviço do partido. Ora, houve denúncia. Na época, o
Presidente tinha imunidade, mas o Vice-Prefeito Alain
Juppé, que, mais tarde, foi Primeiro Ministro da França
e virtual Presidente da República francesa, terminou
sendo condenado a 18 meses de prisão. Lá eles condenam à prisão fechada. A pena foi reduzida para 14
meses de prisão. Sabe quem condenou o ex-Primeiro
Ministro da França? Um juiz de primeira instância.
Por que nós, Senadores, não podemos sentar com
o juiz da nossa comunidade? É necessário que a gente
elimine esse privilégio, que não é positivo, não é bom
para quem eventualmente responde a algum processo.
O último dos temas que debatemos foi a questão
da lei eleitoral. Todos nós sabemos, Senador Casildo,
que, na lei eleitoral, há prazo para tudo, menos para se
julgar o processo, e aí é um problema danado!
Olha essa situação, esse exemplo que levei para
o Ministro: o atual Prefeito de Macapá, Roberto Góes,
teve sete penas de cassação do seu mandato de prefeito pela primeira instância, em 2008. Até o final do
ano, ele já tinha colecionado cinco ou seis cassações.
E aí entrou com recursos, fez apelações. O processo vai pra o TRE, que o julga e o manda para o TSE.
O problema é o TSE. Depois dos embargos, no dia
12/02/2010, o processo subiu e, no ano passado, foi
para a pauta. Quase três anos depois, o processo foi
para a pauta, no dia 08 de outubro. Eram vários os
advogados. Uma advogada que estava gestante pediu
para adiar, e, mais uma vez, adiou-se a apreciação do
processo. O prefeito está terminado o mandato, e não
se julga o caso dele.
Agora, tenho de trazer meu caso aqui. O Brasil
todo sabe que tive o mandato de Senador cassado
numa velocidade fantástica! Fui eleito Senador em
outubro de 2002 e, no dia 04 de abril de 2004, eu já
estava cassado. Então, fui cassado com enorme velocidade, pouco mais de um ano depois de ser eleito.
Isso precisa ser regulamentado.
O Ministro vê com alguma dificuldade o estabelecimento de prazos para julgamento dos processos,
porque cada processo é um processo. Mas o que não
pode acontecer é o processo nunca ser julgado.
Eu gostaria de conceder o aparte ao Senador
Casildo.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Sei que o tempo de V. Exª está praticamente esgotado,
mas não pude deixar de pegar carona, até pelos fatos
históricos que V. Exª vem relatando, desde a época da
República, da Velha República, do fim do Império, da
Primeira República, da Segunda República. Fala dos
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costumes do Brasil, de alguns resquícios que se vêm
mantendo nas legislações, nas praxes, e das mudanças, das coisas que pegam e não pegam. Inclusive, V.
Exª falou sobre a Lei Seca, que funciona em alguns
lugares, em alguns Estados, mas não funciona em
outros. É importante falar dessa questão até por estarmos em véspera de festas. Se isso for levado a sério,
evitaremos muitas mortes. Temos debatido sobre isso
hoje à tarde, nesta Casa. Outra questão tratada por V.
Exª é a transparência, a clareza, que, em alguns lugares, está muito nítida, mas que, em outros órgãos, não
está sendo cumprida. Então, deve haver essa clareza.
E há outras questões que V. Exª aborda: os privilégios
ou não privilégios. Por que não discutimos isso? Fala
também da reforma eleitoral. V. Exª foi feliz, hoje à tarde, ao trazer para nós essas questões, para tentarmos
avançar. Meus cumprimentos, Senador Capiberibe!
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Muito obrigado, Senador. Eu lhe agradeço a intervenção
e digo que realmente nós, nesta Casa, devemos reagir
ao descumprimento das leis. Precisamos pensar numa
maneira de fazer o acompanhamento da aplicação das
leis. É inaceitável vivermos num País onde uma lei
federal pega num Estado, mas não em outro Estado.
Concedo o aparte ao Senador João Ribeiro.
O Sr. João Ribeiro (PR – TO) – Senador Capiberibe, cumprimento V. Exª pelo pronunciamento. Acho que
o caminho é esse mesmo. Existem muitos temas que
precisam ser trazidos para esta Casa e para o Brasil
para serem discutidos. V. Exª viveu um longo período
negro, porque foi eleito pelo voto popular e, depois,
teve o mandato cassado. Eu me lembro até hoje de
que foi uma questão de R$26,00, parece-me. Alguém
denunciava ter recebido esse valor de V. Exª. Depois,
o povo lhe fez justiça novamente, elegendo-o, e quase
novamente lhe tiram o mandato, não é verdade? Mas,
para alegria do povo do seu Estado, do Amapá, que
o conhece bem, conhece bem sua esposa, seu filho,
sua família, V. Exª hoje permanece aqui, por questão
de justiça, para exercer o mandato que o povo lhe concedeu. Meus parabéns a V. Exª e meus cumprimentos!
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Obrigado, Senador João Ribeiro.
Srª Presidenta, para encerrar, eu gostaria de dizer
que os problemas brasileiros, o problema da Justiça
brasileira não é falta de leis. O problema está na aplicação da lei. Neste momento – isso foi colocado em
evidência –, houve uma tentativa clara de esvaziamento
do CNJ, que estava exatamente colocando o dedo na
ferida com relação ao comportamento de alguns Tribunais. Ainda ontem, o CNJ tomou algumas decisões
sobre aposentadoria. Essa é outra regra que precisa
ser mudada. Como é que alguém é punido com a apo-
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sentadoria, com os seus soldos, com seus salários?
Soldo é de militar, não é? A remuneração de juiz tem
um nome especial, porque no Brasil as categorias se
deram nomes especiais e denominações para poderem
ampliar e melhorar seus salários, o que não é possível
continuar. Qual é a punição? Imaginem um homem de
40 a 45 anos, saudável, ser punido com aposentadoria!
Ninguém sabe o quanto ganha um desembargador.
Falou-se, há alguns dias, que o valor pode chegar a
R$150 mil por mês.
Então, precisamos trabalhar a reforma do Judiciário. Mas precisamos trabalhar a reforma do Judiciário
com absoluta independência, o que é fundamental para
nós. Eu acho que o Judiciário é a última instância que
temos para recorrer. Então, precisamos de um Judiciário absolutamente comprometido com as aspirações
de justiça da sociedade brasileira.
Srª Presidente, muitíssimo obrigado.
Um bom carnaval para todos! Essa é uma manifestação cultural maravilhosa deste País! O Brasil é
viável, porque é de grande diversidade cultural e também de grande diversidade ambiental.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, a Srª Vanessa Grazziotin, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Caro Senador João Capiberibe, um carnaval
feliz para todos, mas com muito cuidado, especialmente no trânsito, para evitar a mortandade. Que a gente,
em vez de se alegrar com o carnaval, não tenha que
chorar um morto por conta da irresponsabilidade de
um excesso de velocidade e excesso de bebida, que
não combinam com o trânsito seguro.
Então, eu cumprimento V. Exª também pelo conteúdo geral do que fez, porque é um desafio que o senhor provoca a todos nós, Senadores, para não esperarmos que haja a judicialização por conta da omissão
do Poder Legislativo.
Cumprimento V. Exª.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PR – TO) – Srª Presidenta, pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador João Ribeiro, pela ordem.
O SR. JOÃO RIBEIRO (PR – TO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, eu apenas
solicitei a palavra pela ordem para registrar, com alegria, a presença aqui, na galeria de honra, do Prefeito
Joãozinho Milhomem, do Município de Chapada de
Areia; da nossa Primeira-Dama, Nelma; da Vice-Prefeita, Terezinha; dos Vereadores Adauto, Juaci, Gilvan,
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Raimundo Nonato, Sidinês e José de Ribamar; além da
Secretária Maria Eliene e dos Secretários José Antonio
Ribeiro e Raimundo Aires dos Santos, do Município de
Chapada de Areia, um pequeno Município, Srª Presidenta, do meu querido Estado do Tocantins, que fica
a 40 km da cidade de Paraíso do Tocantins.
É um brilhante Prefeito, assim como a Primeira-Dama e a maioria dos seus Vereadores. Eu estive lá
recentemente no aniversário dele, numa festa maravilhosa. É um dos Prefeitos que faz uma das melhores
gestões no nosso Estado. O pai já foi Prefeito e, portanto, era meu amigo, de saudosa memória.
Portanto, é um Prefeito muito querido, e eles vieram aqui, hoje, visitar o meu gabinete, visitar o Senado
Federal e tem hoje uma gaúcha, Senadora querida, Ana
Amélia, presidindo a sessão neste momento.
Muito obrigado por este momento, e sejam todos
bem-vindos a Brasília. Parabéns pela visita.
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Mesa se associa à homenagem que o Senador João Ribeiro, do Tocantins, faz à comitiva que vem
desse promissor Estado, muito progressista.
Cumprimentos a todos vocês e boas-vindas ao
Senado.
Da mesma forma também, aos que estão aqui
visitando o plenário, também desejamos apresentar as
boas-vindas em nome do Senado Federal.
Foram inscritos os oradores Ricardo Ferraço, Lídice da Mata, Pedro Simon.
Senador Luiz Henrique da Silveira.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs.
Senadores, a indústria é fator de desenvolvimento e de
soberania do País. A indústria é a chave para o crescimento econômico da Nação. A indústria é a porta que
se abre para melhorar a performance da educação, da
ciência e da tecnologia. A indústria é a usina geradora
de salários e de renda. Quando é promissora, quando
é sólida, quando é consistente, supre as deficiências
do poder público com programas educacionais, com
programas sociais, com programas de esporte, de lazer, de cultura, para os seus empregados.
A indústria, seja em um bairro, seja em uma cidade, se transforma em um verdadeiro fator de agregação comunitária, transforma-se na própria referência da comunidade onde está estabelecida. Torna-se
o núcleo principal de referência de uma cidade, de um
bairro, de uma comunidade. Muitas das indústrias instaladas em nosso País são responsáveis pelo próprio
desenvolvimento nacional, pelo crescimento econômico
desta Nação, pela elevação do patamar em que nos
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encontramos no dia de hoje. Mede-se o desempenho
de um país pelo tamanho, pela modernidade tecnológica, pela capacidade competitiva de sua indústria, pela
capacidade de transformar matérias-primas de baixo
custo em produtos de alto valor agregado.
O Brasil começa a ser respeitado na comunidade
internacional por produzir aviões a jato, por ter uma
rede de produção de software que o nivela na linha
de primeiro mundo, por uma indústria competitiva presente em centenas de países, presente fortemente no
comércio exterior. São exemplos dessa vitalidade criativa nacional no campo da indústria a nossa Embraer,
a nossa WEG, a nossa Embraco e tantas outras. São
exemplos, na área da inteligência do software, a Totvs, a Datasul e tantas outras.
Não nos iludamos por isso, Srª Presidente, Srs.
Senadores, com o papel que o Brasil desempenha
no mundo com as exportações de minerais, carnes e
grãos. É importante que o Brasil continue exportando
esses produtos. É importante que o Brasil continue
sendo fonte supridora de alimentos para o mundo. É
importante que continuemos alimentando a cadeia industrial internacional com produtos minerais. Mas não
podemos, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, de
forma nenhuma, renunciar à modernização do nosso
complexo industrial.
Os países que o fizeram, os países que se acomodaram com o desempenho das exportações de
commodities, já viveram e vivem um drama do baque
de suas economias.
Esse filme já passou no Uruguai, que, quando
era proclamada a Suíça latino-americana, confiou na
perenidade de um alto padrão de vida baseado na
exportação de lã. Esse filme já passou na Argentina,
que, na década de 40, chegou a ser a quarta economia
do mundo e, baseada no sucesso das exportações de
carne e de trigo, viu a indústria sucatear-se e a avenida
que hoje liga o centro de Buenos Aires ao Aeroporto
de Ezeiza se transformar num grande favelão.
Em 2011, a indústria nacional estagnou. Teve um
crescimento, Srª Presidente, próximo de zero – 0,3
contra 10,5, em 2010. Um dos setores mais dinâmicos
que emprega ou empregava mais de dois milhões de
pessoas, o do vestuário, foi o que mais encolheu por
causa das importações vindas do Oriente.
Na indústria do vestuário, Santa Catarina é um
dos Estados mais prejudicados, como é caso do Rio
Grande do Sul, que V. Exª, Senadora Ana Amélia, representa.
Essa produção industrial vem sendo prejudicada por uma alta carga fiscal, pelo câmbio valorizado
aqui, pelas taxas de juros e pelo aumento das matérias-primas.
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Outro drama é o da indústria moveleira, que, além
dos problemas dos juros, do câmbio e da carga fiscal,
foi punida pelo encolhimento das economias norte-americana, japonesa e europeia, desde 2008, que
eram compradoras intensivas dos móveis produzidos
em nosso País.
Se os moveleiros catarinenses não tivessem feito
uma competente inflexão para o mercado interno, dura,
difícil, muitas empresas teriam fechado e sacrificado
ainda mais empregos do que já sacrificaram.
Isso é comum a muitos outros setores: o setor
calçadista, que tem a sua forte base no Rio Grande
do Sul, o setor metal mecânico. O Brasil, hoje, em face
dessas altas taxas de juros, do câmbio supervalorizado, da infraestrutura, da carga fiscal, muitos setores
como o de máquinas, o de moldes, o de ferramentas,
não estão conseguindo sobreviver.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me concede um aparte, Senador Luiz Henrique?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Com o maior prazer.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Veja bem como são as coisas. Fiz uma abordagem
hoje à tarde sobre um tema. O Senador Paulo Bauer
igualmente falou sobre a reforma política, e V. Exª agora
vem e fala da questão industrial. Os três Senadores representantes de Santa Catarina abordam temas diversos que interessam ao Estado e ao Brasil, sem dúvida
alguma. V. Exª puxa o tema da questão industrial, até
com autoridade, da manutenção, da importância que
têm, V. Exª, que foi Ministro da Ciência e Tecnologia
neste País, no sentido de avançarmos na questão de
inteligência. Temos que pensar em crescer. Crescemos
verticalmente, inclusive na inovação, nesses campos
todos, para termos competição. Eu abordava há pouco
a questão do alimento, a questão do oeste catarinense,
que vem sofrendo em função das estiagens, que temos que recuperar e crescer. Como é que vamos nos
recuperar? Não podemos pensar em extensões para
a região para não virar um deserto, e reflorestarmos
aquilo lá, avançarmos nisso. Além do fator econômico
e social que isso vai nos conceder, precisamos aproveitar os nossos rios Uruguai, Chapecó, Antas, Canoa,
tantos outros, fazermos barragens, guardarmos essas
águas e, aí, com as represas, irrigarmos. Temos que
avançar em tecnologia. Essa é uma questão, porque o
nosso Estado não é grande no campo territorial, mas
daria para fazer isso.É captarmos as águas das chuvas,
que, já no Governo de V. Exª, havia uma motivação.
Devemos buscar isso e preservar. Então, com essas
três coisas – as barragens, a captação das águas das
chuvas e o reflorestamento –, vamos ajudar a crescer,
verticalmente, em relação aos alimentos. Nos estudos,
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vamos verificar isso. E sobre a questão industrial que
V. Exª aborda, sem dúvida alguma, temos de avançar,
e aí criarmos condições para crescermos no sentido
vertical, para competirmos no mundo – e V. Exª traz
isso em um bom momento. Quero enaltecer, portanto,
os três representantes do nosso Estado, levantando
temas que interessam não só ao Estado, mas também
ao Brasil. Meus cumprimentos.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – Eu
agradeço a V. Exª. O aparte de V. Exª enriquece nossa
intervenção nesta tarde.
Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, qual
é o dado perverso desse crescimento do último trimestre? É que, enquanto a indústria cresceu 0,3%, o
comércio cresceu 7%. O que representa isso?
Há uma conexão entre indústria e comércio. O
comércio vende o que a indústria produz. Como é
que, em um trimestre, a indústria produziu 0,3% e o
comércio cresceu 7%? As importações desenfreadas
é que representam essa grande dificuldade. E o que
nós temos de fazer? Nós não podemos adotar uma
medida linear em relação às importações. As importações de bens de capital, as importações de insumos,
de tecnologia que nós não produzimos, essas importações são bem-vindas. E essas importações devem
balizar um projeto que o Governo está insistindo em
aprovar nesta Casa, por meio da Resolução nº 29. O
que nós temos de fazer neste caso? Não é simplesmente nivelar alíquotas entre os Estados, mas criar
um critério seletivo de barramento de importações
indesejáveis. Eu diria que, em um estudo preliminar,
nós deveríamos pôr restrição, sim, à importação de
têxteis, de confecções, de calçados. Ainda hoje vi a
notícia de que países vizinhos estão importando cobertores da China, reetiquetando e vendendo como
produto do Mercosul, prejudicando a nossa indústria.
Países orientais que não estão sujeitos à sobretaxa
estabelecida pelo Governo, pelo Brasil, estão triangulando com outros países orientais a venda de calçados no Brasil. Então, o que precisamos é de uma
medida seletiva.
Produtos siderúrgicos, produtos têxteis, calçados, confecções, polímeros, há uma cadeia mínima
de produtos aos quais se deve colocar, sim, barreiras
alfandegárias e impedir essa importação deletéria. O
que não se pode fazer é adotar uma medida linear,
geral, para tudo e qualquer produto, porque isso sufocaria a indústria. Se é verdade que temos de fazer
uma política seletiva em relação às importações, é
verdade também que não podemos barrar todo e
qualquer tipo de importação, sob pena de sufocar a
própria indústria.
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Eu teria mais assuntos a desenvolver nesse tema,
mas vou respeitar o Regimento.
Agradeço a atenção de todos, especialmente da
nossa Presidente.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Caro Senador Luiz Henrique, esse é um tema
recorrente nesta tribuna e neste plenário, porque o
que V. Exª aborda provoca o processo de desindustrialização, o que é um serviço de lesa-pátria, porque
a indústria brasileira, especialmente as citadas por V.
Exª para ter limitação, como calçados, têxteis, entre
outras, tem um grande valor no emprego de mão de
obra. Então, estamos também importando mão de obra
de outros países, quando nós temos de dar emprego
para os brasileiros.
Cumprimentos a V. Exª, por abordar com tanta
propriedade esse tema, sendo de um Estado altamente
desenvolvido e industrializado, como é Santa Catarina.
Oradores inscritos: Senador Walter Pinheiro, Senador Benedito de Lira, que já ocupou a tribuna, Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, funcionários,
assessores, telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado, primeiramente eu gostaria de dizer
que apresentei há pouco requerimento no Senado
Federal, que será lido no momento oportuno, e votado também na Comissão de Constituição e Justiça,
sugerindo um voto de aplauso em comemoração aos
80 anos da Subseção da OAB no Estado do Paraná.
Peço vênia para ler, rapidamente, a justificativa.
O Estado do Paraná foi um dos primeiros
a instalar a Seção da Ordem dos Advogados
do Brasil.
A história da Ordem teve seus primeiros passos com o movimento que resultou
na independência do País, mas só foi criada
após a Revolução de 1930 e a instalação do
Governo Provisório.
Em 18 novembro de 1930, foi criada a
Ordem dos Advogados do Brasil, pelo art. 17
do Decreto 19.408.
Em 15 de fevereiro de 1932, ou seja, um
ano depois de termos criado a Ordem dos
Advogados do Brasil, realizou-se, no Edifício
do Orfeão, na Escola Normal Secundária, em
Curitiba, sob a presidência do advogado Arthur
Ferreira dos Santos – que, na ocasião, presidia a instituição dos advogados do Paraná –,
a sessão de posse dos membros do primeiro
Conselho da OAB do Paraná.
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Em 6 de abril de 1932, discutiu-se o projeto de organização das Subseções. Criam-se
duas: uma, com sede em Curitiba, compreendendo as comarcas de Paranaguá, União da
Vitória, Rio Negro e Palmeira; outra, com sede
em Ponta Grossa, compreendendo as comarcas de Castro, Tibagi, Santo Antônio da Platina
e Prudentópolis. Atualmente, o Paraná possui
47 Subseções da OAB.
Iniciada há 80 anos, com 128 advogados,
a OAB/PR soma atualmente mais de 50 mil
inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.
Diante do exposto, Srª Presidente, em
homenagem aos 80 anos de história dessa
Instituição, à qual tenho a grande honra de
pertencer, requeiro o presente Voto de Aplauso.
Sala das Sessões, em 15 de fevereiro
de 2012.
Srª Presidente, outro assunto que me traz à tribuna, na tarde de hoje, é a agenda tratada há pouco com
o Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, a agenda
da Frente Parlamentar Agropecuária, Frente essa que
anunciei ontem aqui desta tribuna e da qual tenho o
privilégio de ser o coordenador político.
Na agenda apresentada ao Ministro, além do
tema que toma a pauta das discussões na Câmara
dos Deputados neste momento, que é o Código Florestal, foram apresentados outros quatro temas de
importância nacional, que são de interesse da Frente
Parlamentar Agropecuária e em que necessitamos do
apoio do Ministério da Agricultura e de todo o Governo
para que possamos avançar ainda mais naquilo que
já foi conquistado.
O primeiro dos temas é a inclusão do produtor
rural pessoa física na Lei de Recuperação Judicial. Tivemos a notícia do Ministro Mendes Ribeiro de que esse
tema foi discutido ainda hoje, pela manhã, no Ministério
e já foi remetido ao Ministério da Justiça. Esse tema
– a inclusão da pessoa física na Lei de Recuperação
Judicial – se faz necessário para que possamos criar
um instrumento privado para a solução do problema,
estimulando a negociação dos produtores com os seus
credores, sem a tutela estatal, o que tem sido a marca
das negociações em torno do endividamento agrícola.
Outro tema, Srª Presidente, é a regulamentação
do Fundo de Mitigação de Risco de financiamentos de
investimentos de produtores rurais e de cooperativas.
Essa lei é de 2009 e ainda pende de regulamentação.
Essa é uma das reivindicações do setor produtivo brasileiro, de que precisamos construir um fundo garantidor
do risco de operação. A Frente Parlamentar apresentou
com clareza ao Ministro da Agricultura a necessidade
de que essa regulamentação seja feita o mais rápido
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possível, para que seja mantida a oferta de crédito aos
produtores rurais. A Frente Parlamentar manifestou o
seu interesse de ter o fundo regulamentado o mais rápido possível, Senador Alvaro Dias, meu caro colega,
também do Estado do Paraná, que também defende
o setor produtivo do nosso Estado. A regulamentação
o mais rápido possível, Srª Presidente, para permitir
maior acesso dos produtores ao crédito agrícola.
Outro tema levado em discussão naquele momento foi a regulamentação do Fundo de Catástrofes do
Seguro Rural. Até mesmo em homenagem ao nosso
saudoso Deputado Micheletto, que tão bem representava a agricultura deste País e defendia, com muita
maestria, este setor, nós levamos esta reivindicação
ao Ministro da Agricultura, para que este fundo que
garante a renda ao produtor rural seja o mais rápido
possível regulamentado. O que nós temos hoje no seguro agrícola, por exemplo, é a garantia do empréstimo, a garantia do crédito tomado pelo produtor rural,
mas não temos a garantia de renda para o produtor
rural. Imagine, Srªs e Srs. Senadores: o agricultor vai
até o banco, normalmente o Banco do Brasil, ele toma
o crédito rural necessário para o financiamento da sua
produção; vem uma catástrofe, vêm os fenômenos
climáticos que assolam todo o nosso País – granizo,
secas, chuvas em horas não desejadas pelo produtor
rural – e levam ao que nós chamamos de quebra das
safras. O que o seguro agrícola garante, Senador Jayme Campos? Garante que a sobra da safra produzida
naquele momento ou toda a safra produzida naquele
momento seja entregue ao banco, e a diferença disso o
seguro custeia. E o produtor, que trabalhou o ano todo?
Não terá nenhum tipo de garantias ou não terá nem
mesmo a garantia do sustento próprio e da sua família.
O que nós queremos, então, é garantir, no mínimo, a
subsistência ao produtor pequeno – o produtor grande
tem outros mecanismos – e ao médio produtor rural.
Outro tema debatido hoje nessa reunião com o
Ministro da Agricultura é a política de sustentação de
preços do trigo e do milho. E também debatemos com o
Ministro o tema do zoneamento para a cana-de-açúcar.
Srª Presidente, por fim, quero manifestar a minha profunda preocupação com a notícia trazida hoje,
Senador Jayme Campos, pelo jornal Bom Dia Brasil,
da Rede Globo, relatando um fato do interior de São
Paulo: a insegurança ou a possível perda da tranquilidade daqueles que vivem no campo está ameaçada.
O Bom Dia Brasil, esse importante telejornal nacional, trouxe a seguinte situação: um cidadão daquele
Estado teve a sua propriedade invadida por ladrões.
Prenderam e amordaçaram a sua família e levaram dali
os seus pertences materiais, principalmente máquinas
agrícolas. Esse tipo de crime tem sido constante tam-
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bém no meu Estado e é uma preocupação que temos
que ter aqui, no Senado Federal. Nós, legisladores,
temos aqui a obrigação de cobrar de todos aqueles
que têm o dever de garantir a segurança no campo.
Eu apresentei, Srª Presidente, no final de 2011, o
PLS 759, de 2011, que altera a Lei 9.503, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, e também o Decreto
73, de 1966, que dispõe sobre o sistema de seguros
privados. A minha sugestão é que criemos um documento público para todos os veículos e máquinas, não
só agrícolas, porque hoje o único documento que nós
temos é a nota fiscal do cidadão que adquiriu a máquina. Uma máquina que tenha dez, vinte anos, que
ainda é utilizada no processo produtivo, muitas vezes
não tem mais esse documento, a nota fiscal de compra, e, no máximo, Senador Pedro Simon, um recibo
particular de venda. Essa máquina, que custa muito
mais do que o veículo de transporte pessoal do produtor
rural, milhares ou centenas de vezes, às vezes mais
do que esse veículo, não tem um documento público
de garantia de propriedade. Então, sugerimos ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, essa inclusão,
essa alteração no Código de Trânsito Brasileiro, para
que possamos ter um documento que vai dar muito
mais garantia ao cidadão brasileiro.
E peço, Srª Presidente, que seja considerado o
meu pronunciamento nas notas taquigráficas, tendo
em vista o término do meu tempo nesta tribuna.
Eu lhe agradeço. Muito obrigado, Srª Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, hoje foi veiculada matéria no Bom Dia
Brasil sobre uma quadrilha que vem aterrorizando o
interior do Estado de São Paulo.
Segundo a reportagem, a quadrilha já atacou
inúmeras propriedades rurais atuando com extrema
violência e com um objetivo principal de roubar máquinas e tratores agrícolas.
Os criminosos vêm causando grande terror no
campo, em geral amarram suas vítimas, e nos casos
mais graves chegam a atirar contra elas para, ao final,
roubar seus bens móveis, especialmente máquinas e
tratores agrícolas.
O produto do roubo, de acordo com a notícia,
tem sido revendido nos Estados do Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e no meu Paraná.
No Paraná não tem sido diferente. No município
de Ivaiporã já são vários os casos semelhantes, em
que as famílias são agredidas, amarradas, e seus tratores e máquinas roubados ao final.
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A paz e a tranqüilidade no campo estão em perigo.
Além de cobrar atenção das autoridades competentes para o combate destas práticas abomináveis,
gostaria de chamar atenção da Casa para um projeto
de Lei que apresentei ainda em 2011 e que certamente
ajudaria muito a coibir tais eventos.
Trata-se do PLS 759, de 2011, que “altera a Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, e o Decreto-Lei n° 73,
de 21 de novembro de 1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, para estender a
máquinas e veículos motorizados de qualquer característica a obrigatoriedade da identificação por meio de
caracteres gravados no chassi ou no monobloco, do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, e
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT”
O registro e o licenciamento obrigatório para todos
os veículos que transitam nas vias públicas, conforme
estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), pressupõem sua inscrição no Registro Nacional de Veículos
Automotores (RENAVAM), o qual documentará desde
os dados originais fornecidos pelo fabricante até informações sobre emplacamento, troca de propriedade,
mudança de estado, mudanças nas características físicas e baixa do veículo, quando ele sai de circulação.
O rigor burocrático que cerca o processo de registro e de transferência dos veículos resulta, inegavelmente, em maior controle das entidades de trânsito
sobre a procedência dos equipamentos, a legalidade
dos documentos e a lisura das transações comerciais,
o que certamente inibe a prática de roubos ou furtos.
No caso das máquinas automotrizes de qualquer
característica, inclusive as agrícolas, não há controle
do poder público sobre as transações, sendo a nota
fiscal do fabricante, que acompanha o produto adquirido, e o recibo relativo à transferência de proprietário
os únicos documentos que atestam a licitude do processo de aquisição do equipamento.
Sem a interveniência do poder público, são maiores as chances de fraudes, especialmente quando se
trata de máquinas sobre pneus, mais fáceis de ser
roubadas, visto que dispensam transporte.
O PLS 759/2011 visa simplesmente à sujeição
das máquinas automotrizes de qualquer característica
à legislação e às normas que regem a circulação dos
veículos em geral.
Pretende-se assim, proporcionar maior controle
por parte dos órgãos estaduais sobre essas máquinas,
inclusive ajudando o cidadão a localizá-las em caso
de roubo ou furto.
Além disso, o projeto amplia o alcance do seguro obrigatório DPVAT, de forma a que, eventualmente,
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em caso de acidente, possa vir a beneficiar os trabalhadores que operam as máquinas automotrizes de
qualquer característica.
A transformação do projeto em Lei seria uma
resposta contundente e efetiva aos crimes relatados
na reportagem do Bom Dia Brasil, que vem ocorrendo
em todo país e não apenas no interior de São Paulo.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Sérgio Souza, o problema da insegurança na área rural não é só no Estado de São Paulo
ou no Estado do Paraná; é em todo o Brasil. Isso se
deve exatamente à fragilidade em que se encontra o
produtor rural brasileiro em matéria de segurança, de
preservação não só de sua integridade física, mas, sobretudo, de seu patrimônio. Cargas inteiras, às vezes
de fertilizantes ou de sementes armazenados, para
preparar a próxima colheita, são roubadas inteiramente,
e isso realmente requer uma atenção especial.
Na forma regimental, a sua solicitação será atendida em relação às notas taquigráficas.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 51, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro Voto de Aplauso em comemoração aos 80 anos da Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção do Paraná.
Justiﬁcação
O Estado do Paraná foi um dos primeiros a instalar a sua Seção da Ordem dos Advogados do Brasil.
A história da Ordem teve seus primeiros passos com
o movimento que resultou na Independência do País,
mas só foi criada após a Resolução de 1930 e instalação do Governo Provisório. Em 18 de novembro de
1930, foi criada a Ordem dos Advogados do Brasil pelo
art. 17 do Decreto 19.408.
Em 15 de fevereiro de 1932, realizou-se no edifício do Orfeão da Escola Normal Secundária, em Curitiba, sob a presidência do Advogado Arthur Ferreira
dos Santos (que, na ocasião, presidia ao Instituto dos
Advogados do Paraná) a sessão de posse dos membros do primeiro Conselho da OAB Paraná.
Em 6 de abril de 1932, discutiu-se o projeto de
organização das subseções. Criaram-se duas: uma
com sede em Curitiba e compreendendo as comarcas
de Paranaguá, União da Vitória, Rio Negro e Palmeira;
outra com sede em Ponta Grossa e compreendendo
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as comarcas de Castro, Tibagi, Santo Antônio da Platina e Prudentópolis. Atualmente o Paraná possui 47
subseções. Iniciada, há 80 anos, com 128 advogados,
a OAB Paraná soma atualmente mais de 50 mil advogados inscritos.
Diante do exposto, em homenagem aos 80 anos
de história dessa Instituição, a qual tenho a grande honra de pertencer, requeiro o presente Voto de Aplauso.
Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2012. – Senador Sérgio Souza
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
O próximo orador inscrito, pela Liderança do
PSDB, é o Senador Alvaro Dias.
Como orador inscrito, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs.
Senadores, serei muito rápido e breve aqui na tribuna
desta Casa, no dia de hoje.
É com elevada responsabilidade cívica e indispensável senso de colaboração que assumo, nesta
Casa, a honrosa incumbência de exercer a Liderança
do Bloco da Minoria.
O desempenho de tal função há que necessariamente passar pela criteriosa temperança da sobriedade
e do equilíbrio. Há que passar também pela flexibilidade
de posições e atitudes; pela renúncia ao preconceito
e ao radicalismo; pela serenidade e paciência; pela
capacidade de ponderar e ceder – virtudes que nos
conduzem aos caminhos do entendimento, sempre
em defesa dos interesses do povo e da Nação, acima
das conveniências individuais, ideológicas ou de alinhamentos partidários.
Segundo Abraham Lincoln: “se você aponta um
problema e não sugere sua solução, então você passa
a fazer parte do problema”.
Por isso, vamos trabalhar de forma racional e
propositiva, evitando criar dificuldades e centrando o
foco nas soluções.
Oposição consciente é oposição construtiva, com
base na crítica bem fundada, amparada nos basilares
princípios da moral e da razão, com o propósito de
oferecer ao Governo a nossa contribuição.
Buscamos, assim, uma oposição que ajude o
Poder Executivo na consecução de seus legítimos
propósitos, rumo a um desenvolvimento inclusivo e
harmônico de todas as classes sociais, sem incitar
sectarismos, nem compactuar com o aparelhamento
do Estado em favor deste ou daquele grupo.
Acreditamos que oposição de verdade só se faz
com a verdade. Por isso, calcados nas nossas convic-
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ções e no compromisso com a nossa própria consciência, tendo como meta a construção de um Brasil
melhor, mais justo e mais unido, esperamos desenvolver o nosso trabalho.
Desde já, agradeço pela confiança. E com este
espírito de altruísmo e de cooperação, convido os
ilustres colegas de todos os partidos, aqui representados, para que nos ajudem a empreender esta
caminhada.
De tal maneira, agradeço a confiança do meu
Partido, o Democratas, e do PSDB, ao me escolher
para ser Líder nesta Casa.
Agradeço, sobretudo, a Deus, rogando-lhe que
abençoe a missão que me foi confiada.
Srª Presidente, eu queria fazer essa comunicação...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me concede um aparte?
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Com muita honra, meu caro amigo Senador Casildo
Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Além de V. Exª ser o Presidente da Comissão de Assuntos Sociais da Casa, agora é guindado à Liderança
da Minoria, representando diversos partidos aqui no
Senado Federal. Pelas ponderações de V. Exª... V. Exª
fala com conteúdo...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Obrigado.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
...quando aparece é porque tem relevância, quando
assoma à tribuna ou fala da bancada é porque o assunto tem muita importância. Com certeza vai despertar na Base do Governo muitas atenções. As críticas,
no bom sentido, os alertas de V. Exª serão para o bem
não só do Governo, mas também do Brasil. Sei que a
Liderança do Governo vai estar atenta para dialogar
com V. Exª. Até vou aconselhá-la a dialogar com V. Exª.
É melhor duas horas de diálogo do que cinco minutos
de tiroteio. Aliás, é um ditado que experimentei como
Governador do meu Estado. Muitas vezes, precipitações tomadas não são as melhores. Então, o dialogo é
a melhor coisa que existe. Eu vou aconselhar o nosso
Líder do Governo, os nossos líderes a dialogarem com
V. Exª. É a melhor coisa que temos para esta Casa e
para o País. Muito obrigado.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Agradeço o aparte de V. Exª, que é muito oportuno.
Realmente, estamos aqui para somar. Eu acho que
precisamos de união, sobretudo, buscando soluções
para os problemas graves que afligem toda a sociedade brasileira, principalmente, quando discutimos, na
nossa comissão, matérias importantes. Por exemplo,
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a Senadora Ana Amélia, há poucos dias e hoje, particularmente, apresentava um dos seus relatórios em
relação ao crack, à questão da droga no Brasil. Agora,
o Senador Sérgio Souza, desta tribuna, falava da insegurança no campo. O que ele retratou espelha a verdade. Lamentavelmente, como bem disse a Senadora
Ana Amélia, isso não é privilégio apenas do Paraná,
nem do Rio Grande do Sul, pois no Mato Grosso é a
mesma coisa. Todos os dias fazendas são assaltadas,
sobretudo na região de fronteira com a Bolívia. Roubam-se máquinas, matam-se fazendeiros, roubam-se
boiadas, muitas vezes; roubam-se fertilizantes e insumos, aqueles que se compram, para a plantação da
nossa agricultura. Infelizmente, poucas providências
ou quase nenhuma são tomadas.
Por isso, estou propondo aqui fazer um governo de união, sobretudo buscando as soluções. É
muito fácil apontar os problemas; temos de apontar
também as soluções. De tal maneira que estou aqui
para somar.
Não podemos ter, no País, Senadora Ana Amélia, Senador Casildo e demais, uma unanimidade na
Casa. Toda unanimidade, no regime democrático, é
burra – é bom que se esclareça –; ela é burra. Há que
ter alguém para ter coragem e vir à tribuna, muitas vezes, para fazer aqui as observações e as denúncias
sempre no sentido de ajudar a solucionar o problema.
Daí para frente, eu acho que cabe ao Governo, ao
Executivo, a qualquer setor governamental tomar as
devidas providências. Caso contrário, se todo mundo
aqui falar amém, eu imagino que não teremos soluções para os problemas; problemas que têm, naturalmente, todos os setores da vida governamental, seja
na educação, seja na saúde, seja no transporte, seja
na segurança pública.
Ontem eu participava da reunião das lideranças desta Casa com o Presidente Sarney e já foram,
mais ou menos, traçadas as metas para este ano.
Dentre elas, estão as questões de segurança pública, do pacto federativo, que é fundamental, e da reforma tributária, sobretudo as renúncias fiscais, que
viraram uma guerra neste País, trazendo com isso
sérios transtornos e prejuízos para alguns Estados,
uns mais e outros menos.
Nós precisamos ter parâmetros aqui, porque vivemos num País que tem um pacto federativo, mas
que está, lamentavelmente, arcaico, atrasado. Temos
que modernizar, avançar. Quem ganha com isso é a
população, quem ganha é a sociedade.
Eu não canso de dizer que hoje o Governo Federal tem uma grande concentração de receitas em
suas mãos – e isso não é bom –, mas os problemas
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residem nos Municípios brasileiros, porque a maioria
absoluta deles está empobrecida, está inviabilizada.
Eu tive a oportunidade de ser prefeito, por três
mandatos, da segunda maior cidade do meu Estado,
com uma população de quase 300 mil habitantes, e
sei das dificuldades. De lá para cá, as coisas ainda
pioraram. O governador também tem pouca receita.
Fui Governador do meu Estado de Mato Grosso também e sei das dificuldades, sobretudo em Estados com
uma dimensão continental como é Mato Grosso, com
900 mil quilômetros quadrados, e carentes de obra de
infraestrutura, de logística, sobretudo nas áreas da
saúde e de educação.
Então, nós temos que discutir o pacto federativo.
Obrigatoriamente, temos que discutir e aprovar aqui,
até 31 de dezembro, a questão da transferência do
FPE para os Estados, porque já existe uma decisão
no Supremo Tribunal Federal que quer que a Casa decida até o dia 31. Caso contrário, o Supremo Tribunal
Federal vai legislar em nome do Congresso, sobretudo
do Senado, e nós temos que acabar com isso.
Dessa forma, acho que aqui é o local ideal. Espero
que, de fato, nós cumpramos com a nossa obrigação
de legislar com independência e, sobretudo, de cobrar
do Poder Executivo aquilo que necessariamente se faz
para o bem-estar do povo brasileiro.
Era isso o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Srª Presidente. Obrigado, Srs. Senadores, especialmente o Senador Casildo Maldaner.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Jayme Campos, cumprimento V. Exª,
a Mesa cumprimenta V. Exª por essa investidura na
Liderança da minoria. Desejamos sucesso.
Conhecendo pessoalmente o senso de responsabilidade e o compromisso com o bem comum e com a
governança legislativa, tenho certeza de que a missão
está em ótimas mãos.
Cumprimento V. Exª, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) –

ORDEM DO DIA
A Presidência comunica ao Plenário que não
chegou à Presidência informação sobre acordo de lideranças para a deliberação do primeiro item da pauta
de hoje, o Projeto de Lei de Conversão nº 1, de 2012,
proveniente da Medida Provisória nº 546, de 2011.
Está encerrada a Ordem do Dia.
É a seguinte a matéria não apreciada e
transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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Item único
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 1, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 546, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 1, de 2012, que dispõe
sobre a prestação de auxílio financeiro pela
União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, no exercício de 2011, com o objetivo de fomentar as exportações do Pais; altera
a Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, e dá
outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 546, de 2011).
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Prosseguimos a sessão com os oradores
inscritos.
Senador Magno Malta. (Pausa.)
Senador Blairo Maggi. (Pausa.)
Senador Waldemir Moka. (Pausa.)
Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores,
telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado,
gostaria de informar primeiramente que acabamos de
fazer a nossa reunião da Bancada Federal do Acre,
onde elegemos a nova Coordenação, que foi assumida pelo Deputado Taumaturgo Lima, sendo o Senador
Sérgio Petecão indicado para a Vice-Coordenadoria.
Dessa forma, nós concluímos esse ciclo importante da
minha presença aqui no Senado Federal, que foi também ter assumido a Coordenação da Bancada Federal
do Acre durante o ano de 2011. Hoje, nessa reunião,
a gente fez a escolha dos novos coordenadores e
imediatamente a transição da função e começamos a
trabalhar, neste ano de 2012, sob nova Coordenação
na Bancada Federal do Acre, tendo à frente o Deputado Taumaturgo Lima, do PT, auxiliado pelo Senador
Sérgio Petecão, do PSC.
Quero dizer aqui que cumprimento os dois parlamentares que vão assumir essa missão. Desejo votos
de muito sucesso para eles nessa jornada no ano de
2012. Que a gente possa ter um trabalho muito profícuo
em benefício do povo do Acre, defendendo aqui suas
legítimas causas, tanto representado pelo Governo do
Estado quanto pelas prefeituras e pelas instituições que
compõem o Estado democrático de direito, que estão
sempre a pedir e a utilizar os mandatos parlamentares na interlocução. Então, quero desejar muita sorte,
muito êxito aos Parlamentares Sérgio Petecão, Vice-Coordenador, e ao Deputado Taumaturgo Lima, novo
Coordenador da Bancada Federal do Acre.
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Srª Presidenta, quero também aproveitar a sessão de hoje para aprofundar um pouquinho a reflexão
sobre esta semana em que estamos comemorando os
32 anos de existência do Partido dos Trabalhadores. A
cada dia há uma nova reflexão. Vários parlamentares
já se pronunciaram aqui, eu mesmo me pronunciei na
semana passada e no início da semana. Atividades estão acontecendo praticamente em todos os diretórios
regionais do Brasil, e eu quero fazer um registro um
pouco mais aprofundado agora, com um pouco mais
de história, de conquistas, principalmente a partir dos
governos do Presidente Lula e agora, com a Presidenta Dilma. Inicio o meu pronunciamento, que passo a
ler imediatamente.
No início éramos poucos, muito poucos. Fazíamos parte de uma militância política que se articulou
em torno de um partido, o Partido dos Trabalhadores,
fundado em fevereiro de 1980, em São Paulo.
Vínhamos de muitas lutas, especialmente da
luta pela democracia, contra a ditadura militar. Éramos sindicalistas, lideranças estudantis, militantes de
organizações da esquerda clandestina, lideranças das
comunidades eclesiais de base e de outras pastorais
populares e intelectuais e alguns que voltavam do exílio
ou saíam dos cárceres do regime militar.
Todos nós sabíamos que estávamos muito longe do poder, mas representávamos uma importante
aspiração histórica. Construir um partido político de
esquerda, democrático e de massa com uma forte
presença nas lutas sociais representava, para várias
gerações, um salto extraordinário depois de duas décadas de ditadura e repressão. E a liderança de Lula,
que emergiu das grandes greves operárias do ABC no
final da década de 1970, foi fundamental na construção
dessa trajetória que perseguimos nos últimos 30 anos.
Naquela época, éramos um verdadeiro exército
de Brancaleone. E ninguém imaginava, nem mesmo
aqueles que compunham esse exército de sonhadores, essa armada quixotesca, que algum dia chegaríamos ao poder.
Pois bem, o PT não apenas conseguiu, após
muitas lutas, chegar ao poder central, como vem contribuindo fortemente para mudar o Brasil e deitar as
bases de um futuro brilhante para o nosso País. E é
sobre isso que quero falar.
Os que me antecederam na semana passada já
falaram muito sobre a história do PT e sobre o extraordinário exemplo de vida que foi Apolônio de Carvalho, nosso signatário número um. Mas quero falar aqui
sobre o presente e o futuro do Brasil.
O governo Lula, com a decisiva contribuição
do PT e dos partidos aliados que compõem a nossa
base, produziu uma notável inflexão histórica no Bra-
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sil que agora vem sendo aprofundada e sedimentada
pelo Governo da Presidenta Dilma e lançou as bases,
creio eu, de um novo desenvolvimentismo, um novo
padrão de desenvolvimento que se distingue tanto do
período neoliberal imediatamente anterior quanto do
antigo nacional desenvolvimentismo.
Não se trata de exagero retórico, tampouco de
uma distorção da percepção ideologicamente motivada. A análise fria dos dados sobre o Brasil dos últimos
10 anos mostra cabalmente o quanto evoluímos nesse período. Aqueles que se dispuserem a estudar a
nova realidade brasileira com honestidade intelectual
e desprendimento chegarão, assim como eu, à inevitável conclusão de que o País mudou radicalmente, e
mudou para melhor.
A massiva transferência de renda para os setores mais pobres e desprotegidos, a recuperação sistemática e progressiva do nível de emprego formal e
o poder de compra dos salários, inclusive do salário
mínimo, a popularização do crédito, a democratização
das oportunidades educacionais, via Prouni e Reuni, e
a criação expressiva de novas universidades públicas
e de escolas técnicas profissionalizantes permitiram
ao Brasil crescer de forma sustentada e, ao mesmo
tempo, distribuir renda, conformar um amplo mercado
de consumo de massa e expandir os direitos de seus
cidadãos.
Tiramos cerca de 28 milhões de brasileiros da
pobreza extrema e criamos uma nova classe média de
35 milhões de pessoas, a famosa classe C, que estimula a economia brasileira, mesmo nos momentos de
contração da atividade econômica internacional, como
o momento que vivemos.
O social tornou-se, assim, o principal eixo estruturante desse novo ciclo de desenvolvimento.
Agora, no Governo Dilma, vamos, com toda certeza, resgatar mais 17 milhões de brasileiros da pobreza extrema e, com isso, acabaremos com a miséria
absoluta no Brasil. Vamos buscar, com toda energia,
um Brasil sem miséria.
Srª Presidente, o sonho de gerações de brasileiros, inclusive os da minha geração, deverá se tornar,
após séculos, realidade. Um fato histórico realmente
inédito, em um país que estava acostumado à exclusão e à concentração, um país no qual uma pequena
elite conservadora encarava a horrível face da miséria
com naturalidade um tanto cínica, um país cuja principal deficiência ética e moral era a indiferença frente
à exclusão e às desigualdades.
Por isso, a principal faxina que o Brasil precisa
continuar a fazer é, como bem afirmou a nossa Presidenta Dilma, a faxina contra a miséria, a faxina contra
a falta de oportunidades, principalmente no que se
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refere às oportunidades que só podem ser conferidas
pela educação de qualidade, que ceifa o futuro de milhões de crianças brasileiras.
Não há, acreditem, corrupção maior do que esa,
pois ela tira de muitos jovens, pois ela tira de muitos
jovens cidadãos tudo o que eles têm e tudo o que eles
poderiam ter. Não há furto maior do que o furto do futuro e da esperança de um jovem e de uma criança!
Ressalte-se, ainda, que esse recente crescimento
sustentdo, combinado com ampla geração de empregos
com carteira assinada, distribuição de renda e inclusão
social, vem sendo obtido no quadro de sólido equilíbrio
macroeconômico, redução drástica da vulnerabilidade
extrema da economia, dívida interna líquida cadente
em relação ao PIB, inflação baixa e sob estrito controle.
Estamos em situação oposta a de muitos países
desenvolvidos da Europa e da América do Norte, que
hoje combinam, de forma perversa, dívidas altíssimas,
retração econômica acentuada, desemprego alarmante
e aumento da concentração de rendimentos. O terrível
drama atual da Grécia é o exemplo emblemático dessa
crise que não dá tréguas.
De fato, temos tudo para continuar a resistir à crise internacional, como fazemos com êxito desde 2008.
Temos a economia com fundamentos sólidos, um dinâmico mercado interno, sistema financeiro saneado,
reservas internacionais robustas, parcerias externas
diversificadas e notável flexibilidade para fazer bom
uso contracíclico dos instrumentos das políticas fiscal
e monetária, com a vantagem adicional de que hoje o
Banco Central ajuda mais!
Muito embora a crise tenha se tornado estrutural,
aproximando-se mais do perfil da grande depressão dos
anos 30 do século passado, ou da longa estagnação
econômica do final do século XIX, é um erro crasso
pensar que ela inexoravelmente submergirá por igual
em todos os países na recessão.
Na realidade, tanto os cíclicos de expansão econômica quanto os ciclos de contração têm efeitos bastante desiguais sobre os países, modificando, às vezes,
profundamente, a geoeconomia mundial.
Na crise dos anos 30, o Japão, ao contrário dos
Estados Unidos, adotou uma série de impressionantes medidas keynesianas, como a redução da taxa de
juros e a expansão da base monetária, o aumento dos
gastos públicos dirigidos aos investimentos e o câmbio protegido. Resultado: a economia do Japão, que,
em 1929, representava apenas um sexto da economia
dos Estados Unidos, em 1938, menos de 10 anos depois, já correspondia a cerca da metade da economia
norte-americana e praticamente a igualava em termos
de PIB per capta.
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Mesmo levando em consideração que a economia internacional é mais integrada, estou certo de que
boa parte dos países emergentes, entre eles o Brasil,
continuará a ser menos afetada pela crise. As recentes
mudanças na geoeconomia mundial, que deslocaram
o centro dinâmico da economia internacional para os
países em desenvolvimento, se acentuarão com a crise, e o Brasil deverá ser um dos grandes beneficiários
de tal tendência.
Ao final desse difícil processo, emergiremos mais
fortes e em melhores condições para ocuparmos novos
espaços econômicos e políticos diplomáticos no cenário mundial. Continuaremos a sofrer consequências, é
claro. Não cresceremos tanto quanto poderíamos, mas
manteremos um bom nível relativo de crescimento
com estabilidade e continuaremos a distribuir renda e
a investir no mercado interno, no meio ambiente, na
expansão da nossa infraestrutura, em educação e em
ciência e tecnologia, aprofundando as características
essenciais do que alguns chamam de Novo Desenvolvimentismo.
Entretanto, esse novo processo tem importantes
características adicionais.
Em primeiro lugar, e ao contrário do que aconteceu em outros períodos de expansão econômica no
Brasil, ele se concretiza cada vez mais no contexto do
fortalecimento das instituições democráticas e do Estado democrático de direito.
Com efeito, o nosso País vive hoje um período
de absoluta liberdade e de pleno desfrute dos direitos
políticos e civis, além da expansão dos direitos sociais
e econômicos da população antes excluída. Isso é especialmente verdadeiro no que tange à liberdade de
expressão e à liberdade de imprensa. Não há notícia
na história brasileira de governos que tenham sido tão
fiscalizados, cobrados e criticados, muitas vezes injustamente, pela grande mídia do que os governos do
Presidente Lula e da Presidenta Dilma. Mas também
não há notícia de governos mais populares e exitosos.
Essa contradição é a grande medida do amadurecimento democrático e político do País. No período
recente, investimos muito na transparência, agora ainda
mais robustecida com a aprovação da Lei de Acesso
à Informação, e nas instituições democráticas, especialmente nos órgãos de controle da administração
pública, como a Polícia Federal, o Ministério Público,
as procuradorias e a Controladoria-Geral da União.
Agora, ao contrário do que acontecia até um passado recente, o Estado brasileiro é transparente e está
submetido a um rígido controle social. Nada é ocultado, nada é engavetado. O Brasil já é definitivamente
uma sociedade aberta, uma sociedade assentada na
liberdade de crítica, que se fortalece e se unifica na
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diversidade de opiniões. E tal característica será ainda
mais acentuada quanto mais o Brasil educar seus cidadãos, pois o direito à educação é a base constituidora
dos demais direitos, inclusive do direito à informação
e à livre expressão.
Outra característica importante desse recente
desenvolvimento brasileiro diz respeito à sua inserção
internacional. De fato, o Brasil adotou uma estratégia
de inserção mundial inversa a de outros países da região, que apostaram na relação privilegiada com nações desenvolvidas. A partir do Governo Lula, o nosso País rejeitou claramente a proposta da Alca ampla
norte-americana, que continha cláusulas idênticas às
do Nafta, e apostou fortemente na integração regional, via Mercosul e Unasul, na grande diversificação
de suas parcerias estratégicas, especialmente com
os demais Brics, e na articulação geopolítica Sul-Sul,
sem descuidar, porém, de suas boas relações com os
países mais desenvolvidos.
O grande aumento das nossas exportações e
os alentados superávits comerciais que tal estratégia
proporcionou foram decisivos para reduzir substancialmente a nossa vulnerabilidade externa, zerar a dívida externa brasileira e criar um quadro econômico
propício à redução das taxas de juros e à retomada
do crescimento. Além disso, tal estratégia aumentou
significativamente nosso protagonismo internacional
e nossa autonomia político-diplomática.
Assim, o Brasil é hoje ator mundial de primeira
linha, que consegue articular exitosamente os interesses regionais e os anseios dos países em desenvolvimento em todos os foros internacionais relevantes.
O nosso país fez a escolha estratégica acertada e
soube aproveitar pragmaticamente as mudanças na
ordem geoeconômica mundial, que deslocaram o centro dinâmico da economia internacional para os países
emergentes. Já os países que apostaram somente na
integração assimétrica aos EUA e às demais grandes
economias internacionais não colheram os frutos apregoados pelo ideário neoliberal e o realismo periférico e,
agora, estão fortemente ameaçados pela crise mundial
que vem afetando mais intensamente as economias
da denominada Tríade (EUA, União Europeia e Japão).
A recente adesão entusiasta à Comunidade dos
Países Latino-americanos e Caribenhos (CELAC) do
México e de outros países, como a Colômbia, que
haviam privilegiado apenas suas relações bilaterais
com os EUA, é um sinal dos tempos e dos ventos que
sopram a favor da integração regional, da articulação
dos interesses dos países emergentes, do multilateralismo diplomático e da correção das assimetrias no
cenário mundial.
Ventos que sopram, também, a favor o Brasil.
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De fato, todas essas características, essas singularidades desse novo período histórico do Brasil, se
constituem em vantagens comparativas importantes,
no quadro internacional atual.
Com efeito, o nosso país tem tudo para alçar
voos bem maiores e consolidar e aprofundar o padrão
virtuoso do desenvolvimento recente.
O Brasil é o país que mais aumentou seu excedente agrícola exportável nos últimos 10 anos e já é o
segundo produtor de alimentos do mundo. Graças às
nossas vantagens naturais e ao desenvolvimento de
uma agricultura tropical de sucesso, construída com
base nas exitosas pesquisas tecnológicas da Embrapa,
um centro de excelência do qual devemos nos orgulhar,
nos tornamos um dos grandes celeiros do mundo, num
cenário de aumento exponencial da demanda mundial
de alimentos, proporcionado pela rápida urbanização
e desenvolvimento de países megapopulosos, como
China e índia.
Como esse aquecimento da demanda por alimentos é estrutural e de longo prazo, devendo permanecer,
com nuances, apesar da crise, o Brasil poderá ainda se
beneficiar por muito tempo desse cenário do mercado
agrícola mundial. E poderemos fazer isso utilizando-nos de terras já degradadas, sem derrubar sequer uma
árvore, e do crescente aumento da produtividade da
nossa agricultura, gerado, em grande parte, por sua
notável evolução tecnológica.
Ao contrário do que apregoa certa visão desinformada, as commodities agrícolas brasileiras têm
tecnologia e inovação de relevo embutidas. Quando
exportamos alimentos, exportamos também um conhecimento inovador, obtido mediante muitos anos
de estudo e pesquisa, por indivíduos que foram bem
preparados, desde o ensino fundamental – a base de
tudo – até o doutorado.
Precisamos, é claro, reproduzir esse sucesso –
baseado em grande parte no conhecimento – nos outros setores da economia, a indústria e os serviços (...).
Eu pediria mais dois minutos para concluir, Srª
Presidente.
Temos que estender esse conhecimento às indústrias e aos serviços, já que o Brasil é um País
notavelmente diversificado, grande e complexo. Não
podemos depender somente da exportação de commodities, o que nos condenaria, em última instância,
a participar de forma apenas marginal e precária na
nova geoeconomia mundial.
Temos de ter competitividade em todos os campos, agregar valor à produção nacional e produzir conhecimento inovador em todas as áreas estratégicas,
se quisermos nos consolidar como uma grande eco-
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nomia mundial e um País de extremo relevo no cenário internacional.
Foi com tal finalidade que o Governo Dilma criou o
fantástico programa Brasil Maior, que deverá aumentar
a competitividade da nossa produção industrial, ameaçada por uma concorrência predatória e pela guerra
cambial que toma conta do comércio mundial.
Outra grande vantagem comparativa do Brasil
diz respeito ao seu potencial frente ao desafio do desenvolvimento sustentável, das mudanças climáticas
e à implantação da economia verde e criativa. Temos
matriz energética relativamente limpa, baseada fundamentalmente em hidrelétricas; vanguarda mundial
na produção de energias renováveis, como etanol e
o biodiesel; água doce em abundância, recurso estratégico crescentemente escasso no mundo; temos
também uma grande floresta e uma extensa megadiversidade que pode servir de base para uma indústria
de biotecnologia de ponta.
Assim é que o Brasil se apresenta de maneira
altaneira, de cabeça erguida para esses...
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...para
esses momentos em que os desafios se fazem.
Estou convencido de que, assim como os investimentos sociais no estado do bem estar social ajudaram
a consolidar, após a Segunda Guerra Mundial, o que
Hobsbawn chamou de “Era de Ouro” do capitalismo,
os “investimentos verdes” poderão contribuir para a
superação da atual crise e para gerar uma economia
que, além de preservar o planeta, seja mais dinâmica, criativa e socialmente inclusiva. Estou convencido, ademais, que o Brasil, que assumiu compromissos internacionais voluntários importantíssimos sobre
emissões e desmatamento na COP15, pode ser um
país líder desse processo. Na Rio+20, teremos uma
oportunidade única para reverter a atual atomização
e o retrocesso que tomam conta do debate mundial
sobre meio ambiente (...)
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Para
concluir, Sr. Presidente, eu disse no início deste pronunciamento que eram poucos os que acreditavam no
PT. Mas o PT cresceu, amadureceu e mostrou que é
capaz de governar bem. E, ao contrário do que acontecia no passado, governar bem para todos: ricos e
pobres, negros e brancos, mulheres e homens, empresários e trabalhadores.
Assim, o Brasil cresceu e o PT cresceu com ele.
Hoje, são muitos os que acreditam no PT, o partido mais
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popular do nosso País. Nossos governantes, mesmo
com a crítica às vezes impiedosa da mídia, batem recordes de popularidade: Lula ao final de seu governo
e a Presidenta Dilma no iníciodo seu mandato.
Tal não acontece sem razão. O povo brasileiro
sabe reconhecer quem realmente está ao seu lado e
o Partido dos Trabalhadores...
(Interrupção do som)
O Partido dos Trabalhadores com seus inevitáveis erros e com seus extraordinários acertos, sempre
esteve e estará ao lado do povo brasileiro.
Um Brasil que, apesar da crise mundial, passa por
um grande momento histórico, que deita as bases de
um futuro brilhante. Já somos a sexta economia mundial e temos tudo para estarmos incluídos, em pouco
tempo, entre as cinco maiores economias do planeta.
Nesse bom momento histórico e nesse futuro brilhante, há o toque do PT, há o toque do sonho daquela
armada de Brancaleone, comovente em seu idealismo
e em sua disposição para luta. Há o toque de gente
como Celso Furtado, Henfil, Chico Mendes e Apolônio
de Carvalho. Gente que sonhou com um país melhor,
que lutou por um Brasil justo e que, em alguns casos,
deu a vida pela vida de todos.
E esse...
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Fora do
microfone.) – Sr. Presidente, mais um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Anibal, o Senador Alvaro
Dias já me...
Eu peço que V. Exª conclua em um minuto.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, verdadeiramente para concluir.
E esse sonho, Sr. Presidente, é, na realidade,
um sonho coletivo, um sonho de todos aqueles que
querem o bem maior do País.
Por isso, finalizo afirmando que, 32 anos após
aquele acanhado agrupamento de idealistas e sonhadores, todos os brasileiros são bem-vindos ao grande
sonho do Brasil próspero, justo e solidário, descortinado pelo Partido dos Trabalhadores.
Muito obrigado. E parabéns ao povo brasileiro por
ter nos legado essa possibilidade de governar e dividir
tantos sonhos em todas as regiões do País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, a
Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka,
2º Vice-Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Obrigado, Senador Anibal Diniz.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o
Governo acaba de anunciar um corte de R$55 bilhões.
Primeira constatação: há quanto tempo aprovamos o Orçamento? Outro dia. Foi no final do ano.
Quando debatíamos o Orçamento, o Governo não tinha noção, não tinha previsão da realidade de hoje?
O Orçamento é realmente uma peça de ficção, mas
está se transformando numa brincadeira de fim de ano.
Isso revela o quê? Revela ausência de planejamento. Não há planejamento. O Governo poderia extinguir o Ministério do Planejamento. Não há planejamento. Para quê Ministério do Planejamento? O que
há é anarquia orçamentária. O que há é indefinição.
Aliás, quando o Governo diz que corta R$50 bilhões, apresenta números de R$30 bilhões, porque
trabalha com o incremento da receita. A receita cresce além das previsões. Isso ocorreu no ano passado
e deve ocorrer também este ano, porque, em matéria
de arrecadação, o Governo não tem erro. Arrecada
mesmo, arrecada para valer. Aplica mal, mas arrecada.
E nesses cortes? Mais de R$5 bilhões da saúde
do povo brasileiro. Mas a saúde é um caos. A pesquisa
diz que 67% dos brasileiros são brasileiros que condenam o serviço de saúde pública que é oferecido pelo
Governo. É um caos a saúde no Brasil, mas o Governo
corta mais de R$5 bilhões. É onde mais corta. Exatamente a saúde do povo, que deveria ser a suprema
lei, é alvejada com esse corte de recursos do Governo.
Quando discutimos aqui a Emenda 29, o Governo
diz que não tem recursos para a saúde. O Governo não
aceita a imposição de um percentual responsabilidade,
10% da receita pública. Não é 10%, é quanto? Não é
10%, e o Governo corta mais de R$5 bilhões. E que
morram os brasileiros nas filas, à espera de atendimento médico às portas dos hospitais deste País! Que se
amontoem os brasileiros doentes nos corredores dos
nossos hospitais!
O Governo corta e diz: “Não, não é corte. É contingenciamento.” É o apelido que o Governo usa, na
esperança de iludir as pessoas. O Governo vale-se de
mistificação, manipulação de números e informações.
Vale-se de silogismos. Vale-se de apelidos. Privatização é concessão. Corte é contingenciamento.
O Governo não respeita. O Governo, se necessário, altera a gramática, muda o dicionário, mas não
respeita a população. É assim que anuncia cortes de
R$55 bilhões. Fala-se que o total das emendas parla-
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mentares... Eu não sei, não há ainda o detalhamento
dos cortes, a nossa Assessoria tentou encontrar os
números desses cortes; o que se sabe é por meio do
que a imprensa divulgou, mais de R$5 bilhões, exatamente R$5,47 bilhões em relação aos valores aprovados pelo Congresso Nacional no Orçamento da União;
no Ministério da Justiça, mais R$2,24 bilhões.
E o que se pergunta: e despesas correntes, custeio, manutenção da máquina, estruturas ociosas, os
gastos com o aparelhamento do Estado, aparelhamento das instituições financeiras, como Banco do Brasil,
Caixa Econômica, BNDES, empresas estatais, como
Petrobras, administração direta e indireta, autárquica, fundacional? Aparelhamento brutal, espaço para
contemplar a base aliada, composta por 14 partidos.
O fisiologismo, o apetite fisiológico desmesurado, exigindo novas estruturas, a ampliação das existentes, a
criação de ministérios, de diretorias, secretarias, empresas, enfim, coordenadorias, cargos comissionados,
que já são mais de 23 mil. Sei lá eu quantos são hoje,
porque, a cada passo, há criação de novos cargos. O
que se sabe é que o Governo já gasta mais de R$203
bilhões com a folha! E corta dinheiro da saúde do
povo brasileiro.
Enfim, reforma administrativa? Nem pensar! Modernizar o Estado, para quê? Modernizar o Estado
brasileiro significa torná-lo menor e mais eficiente.
Menos aparelhado, esse é o problema. Como atender
ao apetite fisiológico, modernizando o Estado? Então,
que fique retrógrado, ultrapassado, envelhecido.
Ora, Sr. Presidente, não venham com a lenga-lenga de que a Presidente é popular e tem mais de
70% de apoio do povo brasileiro. É preciso conferir
que espécie de apoio tem um governo desse gênero,
um governo confuso, inseguro, claudicante, omisso
em relação à corrupção, para não dizer cúmplice dela,
com tantos escândalos que fazem ministros sucumbir
na humilhação de terem de deixar os seus cargos e
ir para casa.
Sr. Presidente, vou conceder um aparte, com
prazer, ao Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Alvaro, eu comparto todas essas suas preocupações e diria mais algumas. Uma delas é a falta
de respeito com o Congresso. Eu não sei se o senhor,
como líder da oposição, teve alguma informação privilegiada. Eu soube por um jornalista, que, de repente,
colocou um microfone e me perguntou o que eu achava
do contingenciamento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Da
mesma forma.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Eu
confesso que fiz uma coisa rara e disse: “Dê-me uns
minutos para eu estudar o que está acontecendo.” Isso
é uma falta de respeito. Se tem que contigenciar – e
tem, em muitos momentos, sim, e vou falar sobre isso –,
tinha de ter vindo aqui a Chefe da Casa Civil conversar
com o Senado, Senador Moka, e dizer: “Nós estamos
precisando fazer o contigenciamento”, essa palavra
que é usada para que o povo não entenda, que significa: corte de gastos em diversos setores dos serviços
públicos. Nada. Segundo, divulgar o corte sem dizer
os detalhamentos, como o senhor falou. Por exemplo,
cortaram três bilhões de Cidades. Vai ser de água e
esgoto, ou vai ser de estádio de futebol? Duvido que
corte de estádio de futebol, pela Copa; vão cortar é
de água e esgoto, provavelmente. Então, essa falta de
respeito vem porque nós não tivemos a coragem ainda de aprovar a proposta do Senador Antonio Carlos
Magalhães, do Orçamento impositivo. O Orçamento,
ao ser aprovado pelo Congresso, só poderia ser modificado pelo Congresso. Não poderia haver corte nem
contingenciamento – chame como quiser –, a não ser
passando pelo Congresso. E, finalmente, o Governo
faz isso porque prevê uma redução de R$30 bilhões
na Receita, e, na verdade, corta R$55 bilhões. Mas, se
vai cortar R$30 bilhões, o Governo precisa dizer que
a economia não está tão bem como dizem, porque,
quando a gente vê o noticiário no Jornal Hoje, dizendo que há corte de gastos e, logo depois, há propagandas do Governo, a impressão é a de que o Brasil
é não a sexta economia, mas a primeira maravilha
de economia no mundo. Isso é o que tentam passar.
Ora, que maravilha de economia é essa que tem de
cortar gastos em setores tão importantes como o da
educação? A Presidenta precisa fazer um discurso à
Nação brasileira, dizendo o que acho que é verdade:
que nós temos riscos muitos sérios pela frente, que
vamos precisar ter uma inflexão no rumo e até, dentro disso, corte de gastos. E aí discutir conosco quais
os cortes que devem ser feitos. Agora, dizer que tudo
está uma maravilha e que precisa fazer cortes é achar
que a população é completamente idiota.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Cristovam.
É muito bom vê-lo compartilhando de um posicionamento de indignação que toma conta daqueles
que possuem lucidez na análise dos fatos que emergem de uma administração pública no mínimo confusa.
Ora, anuncia: “No Minha Casa, Minha Vida não
há corte”. Mas cortar o quê? Qual é o nível de execução desse programa? Esse programa está andando?
Quantas casas estão construindo? O desempenho é
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pífio! Então, não há razão para anunciar que não se
cortará no programa Minha Casa, Minha Vida, porque
a incompetência de execução, por si só, resolve o corte. Então, não há necessidade de o Governo anunciar
que está cortando ou realizando o chamado contingenciamento, que são expressões utilizadas para ludibriar
a opinião pública, como se manipula a mentira como
uma arma poderosa para sustentar a popularidade do
Governo, mesmo com ações temerárias como aquela
a que nós estamos assistindo. Certamente nós teremos tempo de debater essa questão. Vamos aguardar
o detalhamento desses cortes.
O corte, por exemplo, das emendas parlamentares, segundo nos informa um jornalista, atingirá 100%
das emendas.
Acho que nós temos de rediscutir as emendas
parlamentares. Eu seria colaborador número um para
extingui-las, porque não creio ser essa a melhor forma
para a distribuição dos recursos públicos.
A forma adequada é a elaboração de projetos e
a definição de prioridades, relação custo/benefício dos
investimentos, e não o interesse político eventual de
quem apresenta a emenda parlamentar.
Esse é um assunto para se debater. Mas como
vamos esperar o detalhamento, Sr. Presidente, aproveito que ainda tenho alguns minutos para voltar à
questão da privatização ou concessão.
O que houve nesses dias? Privatização de aeroportos ou concessão? Qual apelido é o correto?
O termo privatização é um apelido político que
receberam as diversas medidas empregadas desde o
início da década de 90, um pouco antes talvez, para,
entre outros objetivos, reordenar a posição estratégica
do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada
atividades indevidamente exploradas pelo setor público.
A legislação brasileira refere-se ao tema, sob a
designação de desestatização, que compreende diversos objetos meios e modalidades.
Há aqui um histórico da privatização, e eu peço
ao Presidente que autorize a publicação nos Anais
da Casa desse histórico, porque pretendo resumir,
chegando aos atos praticados agora, recentemente.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONSELHO NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO
RESOLUÇÃO N° 11,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011
Exatamente com base nessa resolução é que
se dá a desestatização dos aeroportos leiloados nos
últimos dias.
Aprova a concessão... Aqui, olha...
O art. 1º diz o seguinte:
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Art. 1ºº Aprovar a concessão como modalidade operacional para a exploração dos
Aeroportos Internacionais Governador André
Franco Montoro e Viracopos, no Estado de São
Paulo, e Presidente Juscelino Kubitschek, no
Distrito Federal.
A leitura da Resolução não deixa dúvidas quanto à inclusão da concessão dos três aeroportos acima
referidos no âmbito do Programa Nacional de Desestatização. Desestatização. Privatização.
A mesma conclusão também se obtém a partir
da leitura do Decreto n. 7.624, de 22 de novembro de
2011, da Presidente Dilma Rousseff, que trata da privatização dos aeroportos.
Esse ato administrativo é mencionado nos fundamentos jurídicos daquela Resolução nº 11, de 2011,
que apresenta o seguinte teor:
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA
CIVIL Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 7.624, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011
Dispõe sobre condições de exploração
pela iniciativa privada da infra-estrutura aeroportuária, por meio de concessão.
O fato de se tratar de “concessão” – a palavra
utilizada – e não de alienação em nada altera o que
se afirmou. Houve desestatização, houve privatização?
É evidente que houve. Por que no caso foi utilizada a
modalidade de concessão?
Essa é a pergunta que se faz. Por que esse apelido nesse decreto? Simplesmente porque é essa a
modalidade operacional adequada à natureza da atividade desestatizada, a exploração de infraestrutura
aeroportuária. Essa é uma atribuição expressamente prevista entre as competências constitucionais da
União, podendo ser explorada diretamente, ou mediante
autorização, concessão ou permissão, de acordo com
a Constituição.
Até agora, vinha sendo explorado diretamente
pelo poder público. Agora passa a ser explorada pela
iniciativa privada.
Concessão, permissão, autorização é também
modalidade de desestatização, ou privatização prevista na Lei nº 9.491, de 1997, para serviços públicos.
Fosse um bem imóvel objeto de desestatização, a
transferência à iniciativa privada poderia ser feita por
meio de alienação mediante venda; cessão de direito
real de uso ou permuta.
Quando se trata de serviço público, faz-se concessão. A modalidade operacional de desestatização
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não tem outra razão, a não ser a espécie de seu objeto.
Está previsto na Lei nº 9.941.
O mesmo pode-se dizer de ter sido adotado o
leilão para a privatização dos aeroportos.
Enfim, Sr. Presidente, peço que seja considerado lido o teor do discurso e concluo dizendo que não
há diferença alguma no que se refere a privatização
dos aeroportos Governador André Franco Montoro e
Viracopos, no Estado de São Paulo, e Juscelino Kubitscheck, aqui do Distrito Federal.
O fundamento jurídico é o mesmo adotado nas
privatizações anteriores, nas privatizações do Governo
Fernando Henrique Cardoso. É o mesmo fundamento
jurídico: tanto agora, como antes, os atos têm, rigorosamente, a mesma natureza e finalidade. Ou seja,
concessão é desestatização, é privatização.
O que nós condenamos é exatamente a falsidade,
é a contradição, é renegar o passado, renegar o discurso, ignorar os compromissos e praticar o chamado
estelionato eleitoral. O que tivemos, nesse caso, vai
muito além dessa discussão – se é privatização, se é
concessão –, vai muito além disso, porque chegamos
a um golpe eleitoral com compromissos que foram assumidos e desonrados, o que podemos consubstanciar
como a prática do estelionato eleitoral.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ALVARO DIAS
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o termo “privatização” é um apelido político que receberam as diversas medidas empregadas,
desde o início da década de 1990, senão antes, para,
entre outros objetivos, “reordenar a posição estratégica
do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor
público”. A legislação brasileira refere-se ao tema sob
a designação de “desestatização”, que compreende
diversos objetos, meios e modalidades.
Atualmente, os procedimentos relativos à desestatização estão previstos na Lei n. 9.491, de 1997.
Sancionada durante o Governo de Fernando Henrique
Cardoso, a lei sucede, no ordenamento brasileiro, a Lei
n. 8.031/90, que criou o Programa Nacional de Desestatização. A leitura da Lei n. 9.491, de 1997, que permanece vigente e eficaz, deixa claro que desestatizar
ou “privatizar” não é pura e simplesmente vender bem
público. O conceito técnico-jurídico de desestatização
é mais amplo e abarca diferentes objetos, transferidos
à iniciativa privada segundo as diversas modalidades
que a própria Lei n. 9.491, de 1997, determina.
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De acordo com o que dispõe o §1°, do art. 2° da
referida lei o conceito jurídico de desestatização compreende três situações:
§ 1° Considera-se desestatização:
a) a alienação, pela União, de direitos
que lhe assegurem, diretamente ou através de
outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria
dos administradores da sociedade;
b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de serviços públicos explorados pela União, diretamente ou através de
entidades controladas, bem como daqueles
de sua responsabilidade.
c) a transferência ou outorga de direitos
sobre bens móveis e imóveis da União, nos
termos desta Lei.
As diferentes situações que estão incluídas na
definição legal de desestatização referem-se a diferentes objetos, isto é, atividades, bens ou situações
que podem ser transferidas à exploração da atividade
privada (desestatizadas). Quanto ao objeto da desestatização, a Lei n. 9.491, de 1997, prevê:
Art. 2° Poderão ser objeto de desestatização, nos termos desta Lei:
I – empresas, inclusive instituições financeiras, controladas direta ou indiretamente
pela União, instituídas por lei ou ato do Poder
Executivo;
II – empresas criadas pelo setor privado
e que, por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou indireto da União;
III – serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização;
IV – instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido as ações de seu capital
social desapropriadas, na forma do Decreto-lei
n° 2.321, de 25 de fevereiro de 1987.
V – bens móveis e imóveis da União.
A mesma lei estabelece ainda as diferentes modalidades operacionais por meio das quais deverão
ser realizados os procedimentos de desestatização,
de acordo a natureza dos diferentes objetos a serem
transferidos para iniciativa privada. Determina o art. 4o:
Art. 4° As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades
operacionais:
I – alienação de participação societária,
inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização de ações;
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II – abertura de capital;
III – aumento de capital, com renúncia ou
cessão, total ou parcial, de direitos de subscrição;
IV – alienação, arrendamento, locação,
comodato ou cessão de bens e instalações;
V – dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus empreendimentos, com
a conseqüente alienação de seus ativos;
VI – concessão, permissão ou autorização de serviços públicos.
VII – aforamento, remição de foro, permuta, cessão, concessão de direito real de
uso resolúvel e alienação mediante venda de
bens imóveis de domínio da União.
A razão de estarem previstas diferentes modalidades operacionais do processo de desestatização é
a existência também de diversos objetos de desestatização. Em se tratando de empresas, por exemplo, é
possível cogitar-se de alienação da participação societária ou de abertura do capital, mas não de “concessão,
permissão ou autorização”, que são conceitos e institutos aplicáveis ao serviço público. Vale dizer, o Poder
Público não aliena um serviço, concede-o; mas pode
alienar sua participação societária em certa empresa.
Não há dúvidas de que a Lei n. 9.491, de 1997,
foi aplicada à desestatização dos Aeroportos Internacionais Governador André Franco Montoro e Viracopos, no Estado de São Paulo, e Presidente Juscelino
Kubitschek, no Distrito Federal. Tanto quanto quaisquer
outras operações realizadas no curso de governos anteriores, houve aqui também desestatização ou, como
se prefere no jargão político, “privatização”. A base
legal é rigorosamente a mesma das desestatizações
anteriormente realizadas.
Com efeito, a inclusão da privatização dos referidos aeroportos no âmbito no Programa Nacional de
Desestatização consta da própria ementa da Resolução nº 11, de 15 de dezembro de 2011, que trata da
concessão daqueles aeroportos. Consta da referida
resolução:
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONSELHO NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO
RESOLUÇÃO N° 11, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011
Aprova a concessão como modalidade operacional para a exploração dos Aeroportos Internacionais Governador André
Franco Montoro e Viracopos, no Estado de
São Paulo, e Presidente Juscelino Kubitschek, no Distrito Federal.
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O Presidente do Conselho Nacional de
Desestatização (CND), no uso das atribuições
que lhe confere o art. 4°, § 3°, art. 5°, §4° e art.
6°, inciso II, alíneas a e c, da Lei n° 9.491, de
9 de setembro de 1997,
Considerando a inclusão dos Aeroportos Internacionais Governador André Franco
Montoro e Viracopos, no Estado de São Paulo,
e Presidente Juscelino Kubitschek, no Distrito
Federal, no Programa Nacional de Desestatização (PND)t por intermédio do Decreto Federal
n.° 7.531, de 21 de julho de 2011, os termos do
Decreto Federal n° 7,624, de 22 de novembro
de 2011, e o PARECER n° 0863-1.8/2011/RLL,
da Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Resolve, ad referendum do Colegiado:
Art. 1° Aprovar a concessão como modalidade operacional para a exploração dos
Aeroportos Internacionais Governador André
Franco Montoro e Viracopos, no Estado de São
Paulo, e Presidente Juscelino Kubitschek, no
Distrito Federal.
A leitura da Resolução não deixa dúvidas quanto à inclusão da concessão dos três aeroportos acima
referidos no âmbito do Programa Nacional de Desestatização. A mesma conclusão também se obtém a partir da leitura do Decreto n. 7.624, de 22 de novembro
de 2011, da Presidente Dilma Rousseff, que trata da
privatização dos aeroportos. Esse ato administrativo
é mencionado entre os fundamentos jurídicos da Resolução n° 11, de 2011, e apresenta o seguinte teor:
DECRETO N° 7.624, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2011
Dispõe sobre as condições de exploração pela iniciativa privada da infraestrutura aeroportuária, por meio de concessão.
A Presidenta 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 no art. 3º, inciso II, da Lei
no 11.182, de 27 de setembro de 2005,
Decreta:
Art. 1° Este Decreto dispõe sobre as condições de exploração pela iniciativa privada
da infraestrutura aeroportuária, por meio de
concessão.
Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, consideram-se aeródromos os aeródromos
civis públicos que compõem a infraestrutura
aeroportuária a ser concedida.
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Art. 2° A Secretaria de Aviação Civil da
Presidência da República editará, por meio de
Portaria, plano de outorga que especifique os
aeródromos a serem concedidos pela União.
O fato de se tratar de “concessão” e não de alienação em nada altera o que acima se afirmou. Houve
desestatização/privatização? Certamente. Por que,
no caso, foi utilizada a modalidade de concessão?
Simplesmente porque é esta a modalidade operacional adequada à natureza da atividade desestatizada:
a exploração de infraestrutura aeroportuária. Essa á
uma atribuição expressamente prevista entre as competências constitucionais da União (art. 21, XII, “c”),
podendo ser explorada “diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão”, de acordo com
a Constituição. Até agora, vinha sendo explorada diretamente pelo Poder Público, agora passa a ser concedida à iniciativa privada.
“Concessão, permissão ou autorização” é também a modalidade de desestatização prevista na Lei
n. 9.491, de 1997, para serviços públicos. Fosse um
bem imóvel objeto de desestatização, a transferência
à iniciativa privada poderia ser feita por meio de alienação mediante venda, cessão de direito real de uso
ou permuta. Quando se trata de serviço público, faz-se concessão. A modalidade operacional de desestatização não tem outra razão a não ser a espécie de
seu objeto, e está prevista na Lei n. 9.491, de 1997.
O mesmo pode ser dizer do fato de ter se adotado “leilão” para a privatização dos aeroportos. Assim
se fez, porque assim já previa a lei:
“§ 3° Nas desestatizações executadas
mediante as modalidades operacionais previstas nos incisos I, IV, V, VI e VII deste artigo,
a licitação poderá ser realizada na modalidade de leilão”
A modalidade do VI é a “concessão, permissão
ou autorização de serviços públicos”.
Não há, portanto, diferença alguma no que se
refere à privatização dos Aeroportos Internacionais
Governador André Franco Montoro e Viracopos, no Estado de São Paulo, e Presidente Juscelino Kubitschek,
no Distrito Federal. O fundamento jurídico é o mesmo
adotado nas privatizações anteriores: tanto agora, como
antes, os atos têm rigorosamente a mesma natureza
e finalidade. Ou seja, concessão é desestatização, é
privatização.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Alvaro Dias...
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O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT – Fora do microfone.) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, o Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (PR – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria,
antes de o senhor passar a palavra, de comunicar que
estou recebendo aqui a visita do meu primeiro suplente
de Senador, Cidinho, lá de Mato Grosso. Ele, que foi suplente na minha chapa, hoje está nos visitando aqui; e,
em um futuro muito próximo, estará aqui também como
Senador, já que anunciei, no Estado de Mato Grosso,
que, daqui a alguns dias ou alguns meses, abrirei um
espaço para que ele possa também frequentar esta
Casa e dar sua contribuição
Também nos visita aqui o nosso querido Homero
Pereira, que é nosso Deputado Federal, também de
Mato Grosso. Então, estamos aqui com duas visitas
importantes na Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Blairo Maggi, quero também
cumprimentar o meu amigo, o Deputado Federal Homero Pereira, e dizer ao primeiro suplente Cidinho: lá
na fronteira nós dizemos que “começo de cantiga é
assobio”.
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
Antes, porém, Senador, permita-me ler aqui um
comunicado do Senador Clésio Andrade.
Exmº Sr. Presidente, comunico a V. Exª,
nos termos do art. 7º, § 2º, do Regimento Interno, minha desfiliação do Partido da República, conforme cópias em anexo enviadas ao
Dr. Juiz Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral e ao
presidente da Comissão Provisória Municipal
do Partido da República, ambos em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Assina: Senador Clésio Andrade.
É o seguinte o ofício, na íntegra:
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do
art. 7º, § 2º, do Regimento Interno, minha desfiliação
do Partido da República, conforme cópias anexas enviadas ao Doutor Juiz Eleitoral da 31ª Zona Eleitoral
e ao Presidente da Comissão Provisória Municipal do
Partido da República, ambos em Belo Horizonte – Minas Gerais.
Sala das Sessões, de fevereiro de 2012. – Senador Clésio Andrade.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
Concedo a palavra ao eminente Senador do Distrito Federal, Professor Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Presidente; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero falar também sobre a decisão do Governo
apresentada hoje de corte nos gastos públicos.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, quero dizer
que muitas vezes quando começa a se realizar algo
que a gente previu comemora-se. Eu não comemoro
o fato de que o Governo reconhece com essa decisão
que a economia está bem, mas não vai bem, que eu
venho falando aqui várias. Está bem quando a gente
analisa o tamanho do nosso Produto Interno Bruto,
embora a taxa de crescimento seja baixa. Está bem
quando a gente analisa as nossas exportações, embora os produtos sejam primários e com uma demanda
que nós não temos o controle sobre ela, diferente da
demanda por bens, com alto conteúdo de inovação,
que você inventa hoje e sabe que amanhã haverá uma
demanda, se você aumentar uma produção de soja,
não pode garantir que amanhã haverá demanda. Se
você aumentar a produção de soja não pode garantir
que amanhã haverá demanda; se você aumentar a
produção de ferro não garante que amanhã haverá
uma demanda.
A economia brasileira ainda está bem, mas ela
vai mal. Vai mal se você analisar o problema da incapacidade de inovação, da baixa capacidade de poupança, do nível da educação que hoje é uma condição
fundamental da economia, se analisa o baixo tamanho
da infraestrutura e sua eficiência; e se a gente analisa
os elevados gastos públicos.
Quando a gente diz que existe um elevado gasto
público é natural que a gente até entenda e eu entendo
perfeitamente a necessidade de redução de gastos do
chamado contingenciamento, mas não pode ser dessa maneira. Não pode ser, em primeiro lugar, com o
desrespeito a um dos poderes da República brasileira
que é o Congresso.
O caminho para fazer corte de gastos tem que
ser, em primeiro lugar, a Presidenta reconhecer as dificuldades, que atravessa. Segundo lugar, vir discutir
essas dificuldades aqui. Não precisa ela vir; mande os
seus Ministros. E aí pedir a ajuda do Congresso para
decidir quanto cortar, onde cortar e os impactos desse
corte. Nós não vemos isso.
Há pouco eu disse em um aparte que tomei conhecimento desses cortes de um orçamento que votei aqui quando um jornalista me perguntou o que eu
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achava deles. E, sinceramente, é humilhante tomarmos conhecimento de algo tão importante por meio
da imprensa, em vez de sermos não apenas alertas,
mas consultados antes. Esse contingenciamento de
gastos, da maneira como foi feito, é um contingenciamento do Poder do Congresso. Esse corte de gastos
que foi feito, dessa maneira que foi feito, é um corte
do poder do Congresso brasileiro.
Eu estou absolutamente disposto a discutir e ajudar na redução de gastos, porque eu creio que estamos gastando mais do que é possível para a economia
estar bem e ficar bem no futuro.
Mas quero poder dar a minha colaboração e,
neste sentido, quero que a minha voz seja ouvida para
dizer que os gastos não devem sair da educação como
querem tirar quase R$ 2 bilhões.
Era preciso eu ouvir aqui alguns Senadores que
dissessem “é preciso tirar da educação” e outros que
digam “não tiremos da educação”; alguns que digam
“tiremos do transporte” e outros que digam “não tiremos
do transporte”. Mas, é preciso nos ouvir; e não se ouve.
Um desrespeito total! Fazendo um contingenciamento
sobre o poder do Senado, do Congresso e, portanto,
um contingenciamento, Senador Pedro Simon, não
apenas das finanças, um contingenciamento da democracia pela maneira como foi feito.
Eu gostaria também de ver aqui sendo discutido,
em primeiro momento, desde o início, uma abertura do
detalhamento desses cortes. Vamos cortar, por exemplo, R$3 bilhões nas cidades.
Eu preciso saber, para ficar tranquilo como representante de uma parcela do povo brasileiro, se esse
corte vai ser em estádios ou se vai ser em saneamento.
Nós não sabemos, Senador Pedro Simon. Nós ficamos voando no ar. De onde será esse gasto cortado?
Eu quero saber na educação onde será o gasto
e não apenas o valor do gasto. Mas nós não somos
informados disso. E eu quero saber, sobretudo, qual
é o impacto macroeconômico desse corte de gastos.
Coisa que eu tenho falado e insistido na Comissão de
Educação que nós estamos fechando os olhos.
O Orçamento não é apenas uma peça de finanças públicas, é uma peça de macroeconomia. Se você
reduz R$1,00 de um gasto, do ponto de vista das finanças é R$1,00 tirado; mas, do ponto de vista do impacto
econômico, depende de onde você tira esse dinheiro.
Há lugares cuja retirada de gastos não gera nenhum problema na economia; há outros cuja retirada
de gastos, de recursos gera um problema muito sério
na economia dali para frente.
Eu vou pedir, Senador Moka, que o Presidente
Delcídio do Amaral, logo que voltemos ao trabalho
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pós-carnaval, faça um estudo sobre o impacto macroeconômico desses gastos.
Eu propus, ano passado, que fizéssemos um estudo na Comissão de Economia sobre o impacto macroeconômico do Orçamento. Nós não fizemos ainda.
Nós não fizemos. Tratamos o Orçamento como se fosse
apenas uma questão de finanças. Não é apenas uma
questão de finanças. É uma questão de economia, de
macroeconomia.
Eu vou pedir que isso seja feito.
E, finalmente, eu gostaria de ver esclarecido um
detalhe: o Governo alertou que haverá uma redução
na receita e que, por isso, tem que reduzir os gastos.
É preciso saber: primeiro, por que tem redução na
receita? Quando a gente vê a publicidade, a fala do
Governo, isso é um paraíso, mas, se há redução de
receita, é porque há problemas na produção, porque
não houve nenhuma redução na carga fiscal do ponto
de vista dos impostos. Então, se houve uma redução na
receita, sem ter havido redução no nível dos impostos,
é porque houve uma queda na produção que aparece
depois, mais adiante, na redução dos impostos.
Então, o Governo tem que falar com franqueza,
dizendo “nós estamos numa situação perigosa”; “nós
não podemos dar continuidade a esse rumo”.
O Governo de Roma, por exemplo, se negou agora a receber as Olimpíadas, porque era um dos países
candidatos. Por quê? Ele está dizendo “nós estamos
em crise, nós estamos com problemas; nós não temos
condição de assumir o financiamento das instalações
de jogos olímpicos”.
O Brasil não tem como parar isso, mas precisa
dizer que foi um erro ter escolhido, decidido e trazido
para cá as Olimpíadas num momento em que a gente
sabe que é preciso aperto nos gastos.
Por que – eu quero saber – fala-se em redução
de receita no valor de 30 e se apertam os gastos em
55? A minha impressão é de que a redução na receita vai ser de 55 e não de 30, o que quer dizer que a
crise é mais grave do que estão tentando nos mostrar.
Eu quero saber, portanto, os detalhes de toda
essa decisão tomada nas caladas da noite nos subterrâneos do Palácio do Planalto, Senador. Nós como
Senadores temos obrigação de saber o que está acontecendo, inclusive para apoiar, porque eu tenho dito
há muito tempo: não há como continuar com esses
gastos. Não dá.
Estou pronto para apoiar a redução de gastos,
mas quero saber por que, onde e poder votar qual
gasto a gente vai escolher para reduzir, qual gasto a
gente não vai deixar que se reduza.
É Isso, Sr. Presidente, o que quero dizer, lembrando o que venho dizendo há meses, que a econo-
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mia está bem, mas não vai bem. Não estou nem um
pouquinho, hoje, comemorando o fato de que aquela
minha preleção, aquela minha fala, todas as falas estão mostrando, pela decisão do Governo, que ela é
verdadeira, que há sinais perigosos, que há uma luz
amarela na frente da economia brasileira.
Eu não comemoro o fato de ter acertado. Eu me
preocupo ainda mais porque estou, como Senador, e o
Congresso, portanto, a democracia, estamos excluídos
de participar das dificuldades que antevejo que o Brasil
vai viver e que me fazem entender as preocupações
do Governo ao querer reduzir gastos.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para colocar.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabenizo o Senador Cristovam Buarque pelo pronunciamento.
Na sequência, o próximo orador inscrito, Senador
Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
–Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Hoje, ocupo esta tribuna e tenho a satisfação de
compartilhar com esta Casa e, assim, com os demais
Estados brasileiros, uma grande notícia que o nosso
Governo, liderado pelo Governador Cid Gomes, já
pode dar neste início de ano a todos os cearenses e,
por consequência, a todos os brasileiros.
Começamos 2012 com mais de vinte empresas
nacionais e internacionais negociando com o Estado
investimentos que chegarão a R$13 bilhões ao longo
dos próximos anos. E se iniciam já nós próximos meses
esses investimentos no Estado do Ceará.
São projetos concretos, Sr. Presidente, que me
dão a segurança e a confiança de afirmar que a economia do meu Estado, o Ceará, vive um forte e sustentado ciclo de desenvolvimento. Ouso a dizer aqui
que, possivelmente, o mais vigoroso de toda a história
cearense.
É mais uma demonstração de afirmação do nosso Estado como polo de atração de grandes e importantes investimentos. É também resultado da acertada
política proporcionada pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial – FDI e do ambiente favorável construído
pelo Governo do Estado à geração de novos negócios
e novos investimentos.
As empresas interessadas em produzir no Estado
do Ceará operam em vários ramos, e ramos muito diversificados. A cesta de produtos e de projetos inclui a
geração de energia elétrica, com usinas termoelétricas
e eólicas, embalagens, confecção de roupas e calçados, alimentos, mineração, tecnologia da informação,
química e até mesmo veículos utilitários e de emprego
militar. Todos esses projetos estão na pauta da próxi-
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ma reunião do Conselho Estadual de Desenvolvimento
Industrial – Cedin, que analisará a sustentabilidade de
cada um desses empreendimentos.
O Presidente da Agência de Desenvolvimento
Econômico do Estado do Ceará – Adece, ao comentar
as boas notícias, assinalou o interesse de um grupo
internacional de implantar um centro de processamento
de dados na região da Praia do Futuro, em Fortaleza.
Será um investimento, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, calculado em R$1 bilhão para conectar suas
operações na América Latina, na África e na Europa.
A capital cearense, entretanto, não é o único alvo
dos investimentos novos que estão acontecendo no
Estado do Ceará. Eles vão se espalhar por diversos
outros Municípios, como Itaitinga, Maracanaú, Pacatuba, Pacajus, Horizonte, Aquiraz, Eusébio, Iguatu,
Itapajé e Jaguaribe.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, precisamente hoje, dia 15 de fevereiro, a montadora de veículos catarinense Tac Motors firma parceria com nosso
Governo para a construção de uma planta no Estado
do Ceará, mais precisamente na cidade de Sobral, com
previsão inicial de 1.200 empregos diretos e indiretos.
Com investimentos de mais de R$200 milhões,
a Tac Motors terá como produto principal um moderno
veículo de reconhecimento e inteligência, desenvolvido
em cooperação com a indústria israelense, líder mundial em tecnologia de sistemas de defesa.
Além do investimento, é uma boa notícia para
o Estado e para a região Norte-Nordeste, pois é um
veículo para ser empregado no apoio a ações táticas
contra o narcotráfico, contra o contrabando de armas
e na vigilância de fronteiras, entre outras missões.
Tenho orgulho, Sr. Presidente, de anunciar hoje
aqui estas iniciativas, pois são processos que ajudam
a melhorar os indicadores de bem-estar social da nossa gente corajosa e trabalhadora: mais empregos, melhor distribuição de renda e cada vez mais confiança
no nosso futuro!
Aproveito, falando em empregos, para assinalar
que, em 2011, somente as empresas que se instalaram no Estado do Ceará – novas empresas – geraram
9.629 postos diretos de trabalho.
Por isso, Sr. Presidente, outros números, apresentados pelo IBGE no dia de ontem, também merecem
ser rapidamente assinalados.
A Pesquisa Mensal de Comércio – PMC, mostrou que o nosso Estado, no ano passado, registrou
crescimento real de 8,6% no volume de vendas, ao
passo que o faturamento nominal apresentou crescimento de 10,1%.
Superamos, inclusive, segundo o IBGE, os índices verificados no resto do Brasil, onde o crescimento
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do volume de vendas do comércio foi de 6,6% – contra
8,6% do Ceará – para um aumento de 9,4% do faturamento em relação ao aumento de venda no Brasil
– contra 10,1% do nosso Estado.
Por isso, ao final, essa cadeia produtiva poderá,
de forma virtuosa, confirma o acerto da política econômica do Governo da Presidente Dilma Rousseff, que
soma investimento, consumo e crescimento sustentado.
É assim que o nosso Governo Federal tem mantido o Brasil distante da crise que maltrata diversos
outros importantes países nos últimos anos, como temos visto diariamente em todos os noticiários do País.
Sr. Presidente, nós cearenses, depois de muitos
e muitos anos fornecendo às regiões prósperas do
Brasil nossa força de trabalho, nossa criatividade, finalmente temos a oportunidade de investir energia e
amor na construção do nosso próprio Estado, o Ceará.
Não achamos que está tudo resolvido para os nossos
trabalhadores e para a população cearense. Sabemos
que é um trabalho de aperfeiçoamento constante, de
atenção, um trabalho permanente, mas posso dizer
que o meu Ceará hoje torna o futuro cada vez mais
presente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço o Senador Eunício Oliveira.
A Presidência quer dar uma informação que acha
importante, pelo menos para que saibamos a sequência. Estou esgotando, ao chamar o Senador João Vicente, a lista dos inscritos. Depois da fala do Senador,
eu retorno àqueles Senadores que, por alguma razão,
por algum compromisso, não estavam presentes. Então retomarei pela sequência dos presentes: depois
do Senador João Vicente, Senador Pedro Simon e,
logo em seguida, Senador Blairo Maggi. Julgo esses
esclarecimentos pertinentes.
Com a palavra o Senador João Vicente Claudino,
grande representante do Estado do Piauí.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quero fazer apenas alguns registros em relação ao Piauí.
Primeiro, eu não estava presente no dia em que
houve a posse do novo Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, que, pela plataforma e pelo desejo
demonstrado no seu discurso de posse, nos deixa
um alento muito grande, principalmente por entender,
como aqui falou muito bem o grande defensor nesta
Casa do tema da educação, o Senador Cristovam Buarque, que o desenvolvimento só é alcançado através
da educação.
O ponto que eu quero destacar aqui hoje foi quando o Ministro Aloizio Mercadante abordou a nova ideia,
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no Ministério da Educação, de tornar o ensino médio
no Brasil verdadeiramente profissionalizante, porque
hoje se conclui o ensino médio e o que se coloca nessa qualificação é apenas a conclusão do ensino médio. Nós não preparamos efetivamente os estudantes,
através do ensino médio, para uma profissão, para o
mercado de trabalho, a não ser que entrem ou numa
escola técnica ou no ensino superior.
E vi, a partir daí, o multiplicar dessa opinião em
editoriais de jornais, acrescentando que o Conselho
Nacional de Educação adota uma grade curricular,
ainda hoje, mínima e obrigatória para que o estudante possa concluir o ensino médio com algo em torno
de quatro áreas de conhecimento e nove matérias
obrigatórias subdivididas em doze disciplinas. É um
currículo extenso, aliado em grande parte ao mau preparo daqueles que vão disseminar esse conhecimento, sem um investimento eficiente nessa área sobre a
qual chegam dados alarmantes, como a média de um
ano e meio de reprovação escolar – isso quando não
resulta em evasão escolar. Menos de 50% dos alunos
concluem o ensino médio com média inferior a 4 na
prova objetiva do Enem.
Nos países desenvolvidos, o currículo oferecido
ao aluno de ensino médio é diversificado, não existindo um currículo mínimo e obrigatório para todos. E
muitas disciplinas oferecidas preparam efetivamente
os alunos para o trabalho. Algo entre 30% e 70% dos
alunos cursam uma vertente profissionalizante do ensino médio. Isto implica numa menor evasão escolar,
além de propiciar oportunidade de trabalho para os
estudantes que não desejarem continuar os estudos
e concluir o ensino superior.
Acho que esse é um ponto importante. Além das
transformações que devem ocorrer – e nós esperamos
que ocorram – na gestão do Ministro Aloizio Mercadante, essa é uma bandeira que planta para o ensino
médio profissionalizante no Brasil um ponto para preparar a nossa juventude para um país que queira ser
verdadeiramente desenvolvido.
Esse mesmo tema da educação, eu quero transpor para o Estado do Piauí, apesar de também não
termos índices que nos deem motivos para comemorar.
Vendo a mensagem que o governador leu, como
todos os governadores, ao iniciar o ano legislativo, no
começo deste mês de fevereiro, um dado me entusiasmou por um lado, mas, quando fui verificar, não
traduz a realidade.
O governador disse que assumiu o governo com
19 escolas estaduais em tempo integral. Em um ano,
saltou de 19 para 181 escolas – eu fiquei muito entusiasmado – e promete que, neste ano, o Piauí atingirá
330 escolas. Isso me despertou a curiosidade.
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Andando pelos Municípios do Piauí, vi que são
escolas sem biblioteca, algumas delas com infraestrutura precaríssima, sem falar na questão humana, de
investimento em pessoal, o elemento mais importante
na educação, o professor.
Ficamos muito felizes quando, ano passado, um
professor de uma pequena escola de uma pequena
cidade, Senador Clésio Andrade, Cocal dos Alves, foi
homenageado pela revista Alfa como Homem do Ano,
concorrendo com grandes empresários, com políticos,
com figuras eminentes da cultura brasileira. E um professor do interior do Piauí. Com esforço próprio, fez
com que mais de 120 alunos daquela escola fossem
premiados em diversas Olimpíadas do Conhecimento,
em nível nacional.
Quando procurei o Inep, aqui em Brasília, quando
quis confrontar os números, o susto do Ministério da
Educação foi grande também, porque, se isso ocorresse, estaríamos anos-luz à frente de Santa Catarina,
do Paraná, de São Paulo e não estaríamos, assim, na
lanterna dos investimentos em educação, como tem
ocorrido. Quando se apura o Ideb, quando se apura
o Enem, nessas avaliações, o Piauí sempre fica na
lanterna.
Essa não é a realidade. A realidade é bem diferente. Temos uma estrutura de Estado carente. Desejamos que um dia esse desenvolvimento do Estado por
meio da educação seja realidade, como proclamava o
Senador João Calmon, aqui no Senado, parafraseando
– isso sai na TV Senado – Washington Luís, quando
Presidente do Brasil, que dizia: “Governar é abrir estradas”. E o Senador João Calmon dizia: “Governar é,
acima de tudo, abrir escolas”; que só teríamos um governo desenvolvido quando tivéssemos uma educação
que preparasse o nosso povo para o desenvolvimento.
É lastimável a situação de nossa universidade
estadual. Neste relatório, temos que, este ano, serão
investidos R$111 milhões, Senador Petecão. Nos últimos anos, foram investidos, em média, R$54 milhões.
Queremos que haja investimento efetivamente não apenas como um livro ou uma mensagem de
marketing, mas que, nos anos seguintes, venhamos
a enaltecer o desenvolvimento do Estado, através da
educação no Piauí.
Outro ponto que eu queria destacar é que, ontem, fizemos, juntamente com a Bancada do Estado
do Piauí, uma visita ao Dnit. Ainda não tínhamos visitado aquele órgão para tratar de investimentos no Estado do Piauí, depois da posse do novo Diretor Geral,
General Jorge Ernesto Pinto Fraxe e da nova diretoria
que se compõe, tratando de investimentos na BR-135,
na BR-222, que é uma importante rodovia que liga a
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cidade de Fortaleza, passando pelo norte do Piauí,
São Luís, e chega a Belém.
Ficamos muito entusiasmados. Foi a primeira vez
que fomos àquele órgão e tivemos informações confiáveis. Saímos tranquilos de que esta nova gestão –
a do General Jorge Ernesto Pinto Fraxe e do Diretor
Executivo Dr. Tarcísio Gomes de Freitas – dará uma
nova cara àquele órgão. Pela radiografia das palavras
do general, muito precisa ser feito. O órgão precisa de
um olho atento do Governo Federal, para que volte a
estruturar o Dnit, a fim de que atenda às necessidades
de investimento em infraestrutura rodoviária deste País
e de transporte. Nós saímos confiantes de que essas
obras são prioritárias para o Governo Federal e para
o Dnit e confiantes na condução daquele órgão por
intermédio do General Jorge Ernesto.
Por último, Sr. Presidente, eu queria apenas registrar que a cidade de Teresina teve, no mês de setembro
do ano passado e em janeiro deste ano, manifestações
que ficaram registradas, inclusive através de órgãos
da imprensa brasileira, de mobilização de estudantes,
quando questionavam o aumento da passagem de
ônibus. E chegou-se às vias de fato, de agressões, de
queima de ônibus, de manifestações bastante violentas,
mas graças a Deus, agora, em janeiro, de uma maneira
transparente, conduzida pelo Prefeito Elmano Férrer, na
cidade de Teresina, pela primeira vez se abriu a planilha, que era uma caixa-preta dos custos de transporte
urbano, coletivo, que hoje é o maior gargalo da cidade
de Teresina e deve ser das grandes cidades do País.
E se discutiu claramente e se mostrou onde podia se
melhorar para que o repasse à população não pesasse tanto no orçamento do cidadão, principalmente o
cidadão teresinense.
Pela primeira vez, a cidade de Teresina era, se
não a única, uma das poucas capitais do Brasil que
não tinha a integração de linhas de ônibus. Passou a
ter a partir de 1º de janeiro deste ano. Ainda não tem
uma licitação para as linhas de ônibus, mas isso é uma
briga jurídica que deve ocorrer com o tempo. E não havia a participação efetiva do Município de Teresina e
nem do Governo do Estado nas isenções para que o
custo da passagem diminuísse. Isenções de impostos
no ônibus, no pneu, no combustível para que o custo
ficasse mais adequado ao orçamento de cada cidadão teresinense. E o Prefeito de Teresina abriu mão
de parcela desses impostos para que o aumento não
penalizasse muito a nossa população.
Começou, a partir desta semana, uma mobilização para que o Governo do Estado também incorpore. O Deputado Evaldo Gomes, do PTC, do Estado do
Piauí, iniciou um recolhimento de assinaturas de um
indicativo de uma emenda a uma lei de incentivos fiscais
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do Estado para que o Estado, também, que tem três
quartos da arrecadação do ICMS, passe a contribuir
com uma parcela dessa isenção no preço da passagem, para que esta diminua ainda mais.
Só para se ter uma idéia, o combustível influencia em 23% no custo da passagem de ônibus. E nós
subscrevemos. Fomos um dos primeiros a assinar esse
recolhimento de assinatura e desejamos ao deputado
que alcance esse número, que a classe dos estudantes que foram às ruas abrace esse objetivo e que o
governador se sensibilize, para que possamos dar à
população de Teresina uma passagem de ônibus mais
justa, com um preço que venha tanto propiciar a melhor
adequação no orçamento doméstico e, também, fazer
com que possamos cobrar serviços cada vez melhores.
Eram os registros que eu tinha a fazer, Sr. Presidente, agradecendo sua paciência.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu que agradeço ao Senador João
Vicente Claudino.
Na sequência, como orador inscrito, o Senador
Pedro Simon; em seguida, o Senador Blairo Maggi.
Pela Liderança, vai falar o Senador Sérgio Petecão. Já estou com requerimento aqui da Líder, Senadora Kátia Abreu, que pediu a sua inscrição.
Com a palavra o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, senhores parlamentares, creio que
posso antecipar: estaremos vivendo, nesta noite, um
momento muito importante da política brasileira, da
história brasileira. A essa altura está em três a um.
Creio que o Supremo decidirá pela constitucionalidade da Ficha Limpa.
Com a decisão tomada pelo Supremo, dias atrás,
respaldando o Conselho Nacional de Justiça, e com a
decisão de hoje, acatando uma lei que veio da sociedade – 1,3 milhão, 1,4 milhão de assinaturas, mais a
solidariedade de quase dois milhões pela Internet – estamos começando a viver uma nova fase neste Brasil.
E eu, desde criança, na vida universitária, aprendi
com Alberto Pasqualini, o grande político do Rio Grande
do Sul, que no Brasil, como em qualquer sociedade,
o início do cumprimento das normas da sociedade é
a validade das leis para todos. E no Brasil, desde o
início, diz-se que, para começarmos uma sociedade
mais ética, mais séria, mais responsável, nós temos
obrigatoriamente que terminarmos com a impunidade. Parece que hoje chegou o dia. Levou tempo, levou
muito tempo. Parecia até que esse dia nunca chegaria, mas creio, com toda sinceridade, que esse dia é
hoje, é esta noite.
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Vários projetos que nem esses, de parlamentares dos mais variados Estados, durante anos a fio
apresentaram neste Congresso. Nenhum avançou,
nenhum progrediu.
O mal deste País se chama impunidade. Repito
pela milésima vez. Há brasileiros, e até gente importante, comentaristas, intelectuais que dizem: “O mal do
Brasil é que o nosso povo não tem princípios de moral,
de ética. O problema do Brasil é que tem muita gente
de mau caráter, muita corrupção por todos os cantos,
por onde se vê, por onde se olha tem bandalheira”. Não
digo que não tenha, mas o Brasil não é absolutamente mais corrupto do que qualquer nação que se olhe
por esse mundo afora. O que acontece aqui acontece
nos Estados Unidos, acontece na Itália, na Alemanha,
na China, no Japão, na Rússia. Fatos até escabrosos
acontecem pelo mundo afora.
Estamos vendo agora a eleição americana, as
primárias, deixando a gente invejosa para ver o debate.
A eleição lá é em novembro. Os Democratas já têm um
candidato natural, que é a reeleição do Obama, mas
os Republicanos estão discutindo Estado por Estado. E
são 50! Cada Estado votando o nome que eles acham
que deve ser o candidato do Partido Republicano. E
cada dia surge um fato com relação ao candidato. Um
fato aqui, um fato acolá, o fulano que pegou dinheiro
aqui, o fulano que saiu com a mulher do beltrano. As
coisas acontecem, mas lá vêm à tona, e lá o cidadão
é condenado e lá vai para a cadeia.
No Brasil, é ter dinheiro e um bom advogado.
O nosso processo penal é imoral da maneira como é
executado. O cara fica porque fica porque fica e porque
fica. Temos ex-governadores de São Paulo famosos,
foram condenados uma infinidade de vezes, não pegaram um dia de cadeia. Recorrem, recorrem, recorrem, recorrem, recorrem, prescreve, passou o prazo,
não acontece nada.
É isso que está sendo decidido hoje. A partir de
hoje, se tudo for concluído como se espera, a sociedade neste País vai mudar. A partir de hoje, cada um
de nós vai cuidar da sua vida. Eu, Pedro Simon, não
sou mais candidato, mas, sendo ou não sendo, se for
processado, eu não vou pegar um advogado para recorrer para eu não ser condenado, eu vou pegar um
advogado para me absolver, para eu provar que não
tenho culpa. Porque eu sendo condenado pelo juiz,
recorro ao tribunal, uma junta do tribunal me condena,
eu posso recorrer ao pleno do tribunal, mas vou para
a cadeia, mas não posso ser candidato. Como é no
mundo inteiro. Aqui não! Aqui, da junta recorre para
o pleno, do pleno recorre para o Tribunal Superior de
Justiça, vai para uma junta, da junta, recorre para o
pleno, do Tribunal Superior de Justiça e vai adiante. E
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lá se vão oito, seis, sete anos, dez anos, não sei o quê.
Isso vai terminar hoje.
Meu amigo, Pedro Taques, a Ministra Rosa Weber,
que está votando, disse uma frase que a imprensa está
publicando: “A Lei da Ficha Limpa”, diz a Ministra, “foi
gerada no ventre moralizador da sociedade brasileira”,
que está a exigir dos três Poderes um basta.
Olhem, não vejo uma frase que tenha mais conteúdo, que tenha mais profundidade, que tenha mais
significado do que esta da Ministra Rosa Weber, recém
chegada ao Supremo. No primeiro voto, votou afinal
pela força do Conselho Superior da Magistratura e
agora vota a favor do Ficha Limpa.
Sou sincero: vivo hoje um grande momento da
minha vida, vivo hoje um momento emocionante para
mim. Essa caminhada valeu à pena. A justiça brasileira não vai ser mais a mesma, internamente, com a
decisão com relação ao Conselho Superior da Magistratura, digna decisão do Supremo, decisão corajosa
que merece o respeito de todo o Brasil. Votaram e
deram maioria, e os que votaram, contrariamente ou
não, mostraram a competência, e o Supremo mereceu
o aplauso, talvez como nunca tenha merecido na vida
daquela entidade. E hoje, tenho certeza, vai repetir.
Hoje vai repetir.
Muita gente não acreditava, e a lei veio de iniciativa popular. A Câmara dos Deputados votou cheia de
equívocos. Vai para o Senado. O Senado ou arquiva,
ou então vota e volta para cá. O destino do volta para
cá era a gaveta da Câmara.
Lembro-me, Senador Cristovam, que quando
votamos aqui vim a esta tribuna dizer que a lei estava
cheia de equívoco. “Eu apresentei uma série de emendas e retiro todas. Vamos aprovar agora. Se tivermos
que emendar, vamos emendar depois, mas vamos
aprovar agora para não voltar para Câmara, para não
ficar na gaveta da Câmara, para ser votada aqui e entrar em vigor”.
E o Senado, por unanimidade. Talvez seja um
dia dos mais importantes da história deste Senado.
Por unanimidade!
Arquivamos as emendas e votamos o projeto. Aí
foi uma onda para cima do Presidente no sentido de
que o Presidente vetasse. E o Presidente votou a favor.
Ainda não deu para a eleição passada. Aliás, um
argumento respeitável. Eu era contra, mas reconheço
que é respeitável. A lei, a Constituição diz, a legislação diz que é preciso um ano para votar uma lei e ela
entrar em vigor, e nós tínhamos votado em setembro
e a eleição era logo depois.
Não tem importância. Hoje, o Supremo está dando ganho de causa. Vai dar ganho de causa. O Brasil
começa hoje uma nova vida.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Outro dia estivemos com o Ministro Jorge Hage. O
Senador Pedro Taques estava lá comigo.
Ele tem uma idéia fantástica. Fantástica! Ele quer
o Ficha Limpa para nomeação de todos os cargos do
Executivo. Ele está com um estudo pronto. Um estudo
excepcional! Para indicar alguém para ser nomeado
no Executivo: qual é a ficha dele e qual é a capacidade profissional dele?
Eu espero que a Presidenta Dilma aceite essa
proposta de seu ilustre Ministro Jorge Hage, da CGU,
porque será um passo adiante muito maior.
Não sei, e na época tanto o Senador Pedro como
eu argumentamos com S. Exª que talvez fosse o caso
até de uma lei para consolidar, para ser mais firme, e
S. Exª ficou de analisar se é o caso.
E nós temos certeza de que será aprovada tranquilamente nesta Casa e na Câmara. Mas talvez até...
Não sei se será tão tranquila a aprovação, porque tem
os que indicam gente que não tem nada disso. Que
seja por decreto, mas que saia.
Tenho a convicção...
Lembra-se, Pedro Taques, que nós dois, conversando com o Ministro, achávamos que tínhamos que
aguardar a decisão do Supremo para não dizer que
a Presidenta estava querendo interferir na decisão do
Supremo. Esperar.
Mas posso dizer aqui de público que não estou
cometendo nenhuma infidelidade. A Presidente nos
mostrou que o estudo está pronto para criar a questão
da ficha limpa no Executivo, em todos os cargos do
Executivo. Então, posso antecipar. Aprovado, como será
hoje no Supremo, tenho a convicção de que o Ministro
Jorge Hage, da CGU, considerará o beneplácito a decisão da Presidente para termos completado um ciclo:
o Supremo na decisão de que o Conselho Superior da
Magistratura e a Corregedora têm o poder de iniciar
e de levar adiante as questões que ela tem feito; nós,
com a decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal
de que o Ficha Limpa vale; e o próprio Executivo, tenho certeza que a proposta Jorge Hage, da CGU, será
aceita pela Presidência da República.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Pedro Simon, primeiro quero congratular-me com
V. Exª, porque, por ocasião da votação da lei de ficha
limpa, V. Exª foi um dos mais entusiastas defensores
da mesma, levando em conta inclusive o fato de ela ter
sido objeto de lei de iniciativa popular com mais de 1,5
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milhão de assinaturas de pessoas dentre o povo brasileiro. V. Exª aqui reitera e conclama todos os Ministros
e Ministras do Supremo que, ao analisarem o tema,
considerem – porque quatro já votaram, mas faltam os
demais para completar onze, – que seja levada em conta a vontade do nosso povo, caracterizada pela lei da
ficha limpa, de iniciativa popular, no sentido de eliminar
dos pleitos eleitorais a possibilidade de participação
dos políticos que cometeram crime contra a administração pública, contra o patrimônio público ou privado,
contra o sistema financeiro, que tiver sido condenado
por crime eleitoral, abuso de autoridade, lavagem de
dinheiro, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e outros tipos penais, bem como
dos políticos que renunciaram aos seus mandatos para
fugir dos processos de cassação. A Ministra Rosa Weber, que V. Exª já citou, também observou que a Lei da
Ficha Limpa deu, na verdade, concretude ao § 9º, do
art. 14, de nossa Constituição. Sr. Presidente, permita-me, Senador Pedro Simon, relembrar o § 9º, que diz:
§ 9º – Lei complementar estabelecerá outros casos
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim
de proteger a probidade administrativa, a moralidade
para exercício de mandato, considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o
abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta.” E a Ministra Rosa
Weber ainda assinalou, diante das ponderações do
Ministro Dias Toffoli, que não se deveria senão presumir a inocência até o último recurso, mas para ela a
inelegibilidade não é, propriamente, uma pena, por isso
não deve ser considerado o princípio da presunção da
inocência. Então, quero transmitir a V. Exª, que é um
dos principais responsáveis, que os Ministros estejam
ouvindo a voz do povo, a voz de pessoas como V. Exª
e todos nós que, conforme ressaltou aqui, votarmos
essa lei tão importante para a nossa história.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Muito obrigado a V. Exª.
Senador.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Pedro Simon, ...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Pedro Taques, vou interromper porque o tempo vai se esgotar. Vou conceder, pela
importância do discurso do Senador Pedro Simon,
para que V. Exª também possa aparteá-lo, mais cinco
minutos, porque percebi que os apartes vão acabar
prejudicando a fala do Senador Pedro Simon. Prejudicando que estou falando no tempo. Estou aqui com o
Líder, Sérgio Petecão, que precisa fazer também uso
da palavra. Só para que a gente tenha um critério aqui.
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O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Está
certo. Eu abro mão do meu aparte em nome do discurso de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não, estou concedendo para que V.
Exª possa falar, Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Certo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Cinco minutos.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Está
bom. Vou falar dois minutos regimentais. Muito obrigado, Senador Moka. Eu só quero cumprimentar V. Exª
e contar duas historinhas bem curtas. Na campanha
eleitoral, fui pedir voto numa cidade chamada Tangará
da Serra, que fica acerca de 200 quilômetros ao norte
da capital, Cuiabá. Ali, fui pedir voto a uma senhora.
Ela me olhou e eu senti que ela estava sentindo nojo
do que eu estava fazendo, pedindo voto. Mas ela não
estava sentindo nojo do candidato; ela estava sentindo nojo do político, do político. Esse é o primeiro caso.
O segundo caso: tenho uma filha de 14 anos que, na
escola dela, no ano passado, ela disse aos alunos
que o pai tinha sido eleito Senador e era Senador. As
crianças de 14 anos disseram assim: “Ih!”. O que eu
quero dizer com isso? O político já entra perdendo,
mas não em razão de políticos como V. Exª; em razão
de vigaristas que estão na política; em razão daqueles
que fazem da política a arte de ganhar dinheiro, a arte
de roubar o dinheiro público. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal que se avizinha é uma decisão
histórica, histórica. Essa decisão vai passar o Brasil
a limpo; vai passar o Brasil a limpo. Candidato, como
disse o Ministro Carlos Ayres Brito, em uma sessão
do Tribunal Superior Eleitoral, o futuro Presidente do
Supremo Tribunal Federal, candidato vem de cândido. Cândido é aquilo que é limpo, que é alvo, que não
tem sujeira. Essa lei vai lavar da política os vigaristas
da política, vigaristas. Eu cito um caso do Estado de
Mato Grosso. Lá existe um deputado estadual que tem
mais de cem processos, cem processos. Lá existe um
ex-deputado estadual que hoje está no Tribunal de
Contas que tem mais de cem processos. Vou repetir:
cem processos, uma centena de processos. E o Poder
Judiciário nunca julga.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Nenhuma condenação? Em primeiro grau ou segundo?
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Nenhuma condenação. Sim, e aí alguns políticos jogam a
responsabilidade no Poder Judiciário. E nós sabemos
que o processo, no Brasil, demora em média doze
anos, enquanto, no Chile, oito meses. A desculpa é
o Poder Judiciário. Agora, a desculpa não será mais
o Poder Judiciário. E alguns dizem que o cidadão po-
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deria limpar essas pessoas da política. E repito: com
esses vigaristas, esses roubadores do dinheiro público; o cidadão pode fazer isso. Eu vejo que as eleições
se avizinham e o cidadão vai fazer isso. Agora, para
isso, nós precisamos das ideias do Senador Cristovam
Buarque no tocante à educação como instrumento de
transformação; a educação para libertar o cidadão; a
educação para transformar o indivíduo em cidadão.
Parabéns pela fala de V. Exª! Quiçá, oxalá nós todos
possamos pedir voto um dia! Quiçá, oxalá os nossos
filhos possam dizer nas escolas que são filhos de políticos. Eu tenho orgulho de ser Senador da República
Federativa do Brasil. Eu tenho orgulho de estar ao lado
de V. Exª nesta luta.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Pedro Taques.
Encerro, Sr. Presidente, repetindo a frase da Ministra Rosa Weber: A Lei da Ficha Limpa foi gerada no
ventre moralizante da sociedade brasileira, que está a
dizer aos três poderes um basta.
Hoje estamos dizendo um basta. Hoje o Brasil
começa de novo, vivendo um momento da maior importância. Eu que confio na Presidente Dilma, acho
que ela se diferencia dos seus antecessores porque
tem tomado posição. Ela vai aceitar, tenho certeza, a
proposta do Ministro Jorge Hage, e aí completaremos.
No Judiciário que tomou autodecisão; no Congresso
que votou a Lei da Ficha Limpa e estará sendo aprovada no Supremo Tribunal Federal; e no Executivo que,
com a proposta do Ministro Jorge Hage, aceita pela
Presidência, marca a existência de um novo Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Pedro Simon pelo brilhante pronunciamento, concedo a palavra de imediato, pela Liderança do PSD, ao Senador
Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Pela liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Deputados e Senadores – Deputados porque há
alguns Deputados aqui presentes –, em primeiro lugar,
é uma satisfação fazer uso da palavra na sessão de
hoje, presidida pelo meu amigo Moka, que foi Deputado
Federal comigo e hoje estamos aqui no Senado, e fazer
uso da palavra depois do belo discurso desse Senador
que orgulha esta Casa, que é o Senador Pedro Simon.
Mas, Srs. Senadores, recebi um ofício da presidência da Federação das Indústrias do Estado do
Acre – Fieac, o Ofício nº 22, de 2012, datado de 10
de fevereiro de 2012.
Tenho acompanhado de perto a situação da tarifa
de energia não só do meu Estado, mas do País como
um todo. Fiz parte da CPI da Energia aidna quando
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Deputado Federal. Lamento, porque criamos uma expectativa muito grande na população do País, e até
hoje, de fato, de concreto, não vimos sair nada.
Mas no meu Estado, tenho certeza... Conversava
com o Senador Armando Monteiro, que se encontrava
aqui no plenário e está voltando, e fiz uma pergunta,
até em razão do ofício da Federação das Indústrias do
meu Estado: “Senador Armando, a situação por que
passa hoje a indústria do meu Estado é a mesma por
que passa a indústria do nosso País?”. E ele respondeu: “Senador Sérgio Petecão, infelizmente é”.
Mas o meu Estado, o Acre, é um Estado pobre, é
um Estado em que os empresários e a indústria ainda
caminham com muita dificuldade. Mas essa situação
da energia, da tarifa altíssima que é cobrada no meu
Estado... Para vocês terem uma ideia, o ICMS cobrado
no Estado do Acre é de 25%, mas como existe uma
fórmula em que eles cobram por dentro, um cálculo
que é feito por dentro, esse ICMS chega a 33%. Existe
lá um movimento popular comandado pelo Deputado
Chagas Romão, que tem lutado muito por isso, e por
uma jornalista, uma guerreira, radialista, Eliane Sinhasique, que tem feito um esforço grande. Eu me lembro
que fomos às ruas, aos terminais de ônibus, rodamos
quase o Estado todo, colhendo assinaturas da população, porque lá no Estado do Acre a energia deixou
de ser um bem de primeira necessidade. Hoje, é um
bem de luxo. Só as pessoas que têm poder aquisitivo
melhor é que podem usufruir desse benefício.
Então, sinceramente, quando recebo esse ofício
da Federação das Indústrias do meu Estado... Porque,
no primeiro momento, quem estava gritando, quem estava pedindo socorro eram as pessoas mais humildes,
aquelas pessoas assalariadas, aquelas pessoas que às
vezes não têm nem salário, que trabalham com muita
dificuldade, que estavam numa situação, eu diria, de
verdadeira calamidade. Já pensou você não ter direito
a ter acesso à energia na sua casa? Você não poder
ter uma geladeira, você não poder ter um ventilador,
você não poder ter um ar condicionado? Isso é humilhante para um cidadão, para qualquer ser humano.
E eu gostaria de fazer um pequeno discurso. Fiz
um apanhado das informações encaminhadas pela
Fieac. Aqui constam informações da Fiesp, da CNI,
tabelas, cálculos, etc., mas fizemos um simples discurso que gostaríamos de proferir nesta oportunidade
que nos foi dada pela liderança do PSD. E eu queria
agradecer à Senadora Kátia Abreu.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Federação das Indústrias do Estado do Acre – Fieac, revelou,
em ofício enviado ao meu gabinete, sua extrema preocupação acerca das atuais tarifas de energia elétrica
praticadas para o setor no Estado. Vale lembrar que o
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Brasil é um dos países que pratica uma das maiores
tarifas de energia elétrica do mundo, em que pese possuir um dos menores custos de geração. Uma distorção
que tem relação direta com os custos de amortização
dos investimentos já embutidos na conta e que, em muitos casos, já foram pagos pelo consumidor. No Brasil,
a tributação sempre foi pesada. São nada menos que
16 tributos diretos e indiretos e mais de 14 encargos
setoriais diferentes de energia.
Segundo dados da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo – Fiesp, em 2007, tributos
e encargos representam nada menos que 84,3% da
tarifa industrial. Já em 2010, em lugar de desonerar a
energia, o Governo Federal, com a aprovação desta
Casa, prorrogou dois dos principais encargos, no caso
a Reserva Global de Reversão – RGR, e o Programa
de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – Proinfa.
O aumento de energia efetivada pela Eletrobrás
Distribuidora Acre, que entrou em vigor no último mês
de novembro de 2011, provocou indignação na maior
parte dos empresários acreanos. Esperando um aumento em torno de 14%, os empresários foram surpreendidos em dezembro com o aumento que chegou a
22,56% em suas contas. Diga-se ainda que o Acre foi
um dos Estados que teve um dos maiores reajustes
do País. Vejam só, o Acre, que é um Estado pobre, um
Estado em que deveria ocorrer exatamente o contrário,
um Estado da Amazônia, um Estado de que todos cobram a preservação, e foi onde houve um dos maiores
aumentos do País. Verificou-se como agravante que a
distribuidora aplica o mesmo critério de reajuste para
Estados desenvolvidos e Estados como o nosso, que
teve uma industrialização tardia, sem levar em conta
as diferenças regionais.
Foi o que acabei de dizer. Ora, nós moramos no
Acre! Não se pode comparar o Estado de São Paulo,
não se pode comparar o Estado do Paraná com o Estado do Acre, pois eles têm indústrias fortes.
É fundamental reforçar que o elevado custo de
energia retarda a dinamização de nossas potencialidades e dificulta o tão almejado crescimento sustentável,
como é dito pelo Governo do Estado, sem esquecer
também que o Acre está em vias de alfandegamento
de uma ZPE. Esse é o sonho de todo acreano. É um
projeto do Governo, que foi pregado em suas campanhas, e todos nós o estamos esperando. Mas como
vamos criar uma ZPE com a energia mais cara do
País? Estamos preocupados com o fato de que até a
ZPE seja prejudicada.
A preocupação da nascente indústria local vem
se juntar à verdadeira revolta dos consumidores individuais – das pessoas humildes que citei no começo
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da nossa fala, pois, antigamente, só quem chiava era
o pequeno consumidor, agora, a chiadeira é geral; por
isso estou atendendo ao pedido da Federação das Indústrias do meu Estado para que fizesse este registro
aqui no Senado a fim de que providências sejam tomadas –, castigados por uma tarifa abusiva e um serviço
precário que é imposto a toda a população. Vale dizer
que é absolutamente necessária a busca de uma redução do valor cobrado na conta de luz tanto para a
população em geral quanto para a indústria local, como
forma de amenizar a situação caótica por que passa
hoje a nossa tão sofrida e já massacrada indústria do
Estado do Acre. Então, fica aqui o nosso pedido.
Abordei o assunto, na nossa chegada, com um
dos maiores industriais, que comandou a CNI de 2002
a 2010, salvo engano, por dois mandatos, o Senador
Armando Monteiro, uma pessoa por quem tenho um
respeito muito grande. Quando abordei o assunto aqui,
antes de usar esta tribuna, ele me disse: “Petecão,
esse é o verdadeiro problema que hoje atinge nossas
indústrias”.
Então, gostaria de conceder um aparte, Presidente, se o senhor me permite, ao Senador Armando
Monteiro, para que ele possa, com certeza, nos ajudar
nesta humilde fala.
O Sr. Armando Monteiro (PTB – PE) – Meu
caro Senador Petecão, eu quero me congratular com
o seu pronunciamento porque ele me revela que V. Exª
está sintonizado com as demandas do setor produtivo do seu Estado, que, de alguma maneira, também
dialogam com os problemas da indústria do País. Veja
que, hoje, você e os companheiros aqui do Senado
têm assistido a essa preocupação crescente com a
questão da desindustrialização no Brasil, ou seja, a
indústria brasileira vem perdendo espaço exatamente porque os produtos importados ganham cada vez
mais presença no mercado doméstico. Isso por quê?
Porque a indústria perde competitividade. Os custos
de produção no Brasil são elevados e o Brasil vem
perdendo competitividade. É fácil lembrar os custos
tributários, os custos de logística, de capital e até, meu
caro Senador Petecão – daí a oportunidade do seu
pronunciamento –, alguns fatores que eram favoráveis
ao Brasil, no passado, se convertem agora em fatores
desfavoráveis. E V. Exª traz um deles, que é o custo da
energia, um insumo básico da produção. Infelizmente,
no Brasil, a energia se transformou numa base para
a tributação, para a voracidade tributária. É simples.
Os Estados descobriram que é melhor tributar alguns
insumos para elevar suas arrecadações. O resultado
disso é que a indústria vem perdendo competitividade.
V. Exª lembrava o ICMS, que, se for calculado corretamente – porque essa alíquota nominal de 25% não é
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a alíquota real –, se calcularmos por dentro, ou seja,
considerando a base verdadeira do cálculo, essa alíquota alcança 34%. Então, veja V. Exª o paradoxo: o
Brasil tem um custo de geração de energia estruturalmente baixo porque dispõe de fontes hídricas e, portanto, tem condições de produzir, pela sua hidrologia,
com um custo de geração de energia baixo; no entanto, como é base tributação, de forte tributação, o custo
final, seja para o consumidor residencial, seja para o
consumidor industrial, se eleva, e hoje o Brasil é um
dos quatro países que têm o custo de energia mais
elevado. Então, esse pronunciamento de V. Exª é muito
importante. Nós precisamos discutir essa questão no
Brasil para desonerar o custo da energia neste País.
Veja que há pouco tempo, nesta Casa, nós deliberamos pela renovação da Reserva Geral de Reversão,
contra o nosso voto, Senador Petecão, porque esse
é mais um dos encargos que incidem sobre a conta
de energia. E, veja, nesse caso, um encargo que não
devia ser renovado, porque não tem sentido manter
essa Reserva Geral de Reversão, essa provisão. Então, precisamos avançar numa agenda que propicie a
desoneração da energia, e tenho certeza de que contaremos com o seu apoio para essa agenda e com o
apoio desta Casa. Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Eu,
quando cheguei a esta Casa, vindo da Câmara Federal, tive o prazer de ser amigo, companheiro, lá na
Câmara, do então Deputado Armando Monteiro. Para
mim, foi um aprendizado. Hoje, aqui tenho também o
prazer de compartilhar dessa sua amizade. Com certeza, com essa sua experiência, você tem dado uma
contribuição grande para este País na área da indústria, em todos os setores.
E eu fico muito feliz quando você me aparteia
neste meu humilde discurso. E me ajuda porque, lá no
meu Estado, eu fiz parte de um movimento popular,
comandado pelo Deputado Chagas Romão, como eu
disse, e pela jornalista e radialista Eliane Sinhasique,
que é uma pessoa que não se conforma. Ela tem um
programa de uma audiência maravilhosa, que vai ao
ar todos os dias, todos os dias. É o programa de maior
audiência do nosso Estado. Estão ali pessoas humildes, levando contas de luz, mostrando que não têm
condições de viver com o salário mínimo e de pagar
uma conta de luz tão exorbitante.
Então, quando aquele movimento popular se
levantou no meu Estado, muitas pessoas achavam:
“Não, isso é politicagem, isso é a jornalista querendo aparecer”. Mas hoje eu recebo aqui um ofício da
Federação das Indústrias do meu Estado, pedindo
socorro. E, quando ouço o seu depoimento, uma das
maiores autoridades deste País, dizendo que não é a
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indústria do Acre, mas é a indústria nacional que hoje
passa por uma situação difícil, penso assim que, de
imediato, Senador Armando, devemos criar aqui uma
frente, um movimento, para que nós possamos criar
aqui uma caixa de ressonância da população, porque
o povo não aguenta mais, as pessoas humildes não
aguentam mais, a indústria não aguenta mais. E aí a
corda vai estourar.
Então, eu agradeço a V. Exª o aparte. Agradeço ao Presidente Moka. Agradeço ao Presidente da
Federação. Agradeço à jornalista Eliane Sinhasique.
Agradeço a todas as pessoas, aos Deputados Esta-
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duais, à população em geral, pois, lá no meu Estado, já se começou um movimento, e, se Deus quiser,
esse movimento vai contagiar o Brasil todo, para que
nós possamos, de uma vez por todas, fazer com que
o povo brasileiro pague uma tarifa de energia, mas
uma tarifa justa.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Sérgio Petecão.
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis para recebimento de emendas,
seguindo, posteriormente, para as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Educação, Cultura e
Esportes. Depois, vai à Mesa Diretora.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, pela ordem, ao
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de agradecer e registrar o parecer do Projeto de Lei 4.291, de
2004, originariamente do Senado, de minha autoria,
que define os objetivos, métodos e modalidades de
participação do Governo brasileiro em negociações
comerciais multilaterais, regionais ou bilaterais.
O parecer é da lavra do ex-Senador, hoje Deputado Federal, Esperidião Amim, de Santa Catarina.
S. Exª fez um parecer brilhante, expressando que o
objetivo declarado da proposição é conceder ao
Congresso Nacional instrumento legal capaz de permitir-lhe exercer a contento seu poder de apreciar
os tratados, acordos e demais atos internacionais
comerciais firmados, bi ou unilateralmente, pelo Brasil.
Com isso, deixaria ele de exercer função meramente
homologatória das decisões do Poder Executivo.
Nessa perspectiva, não se configura no projeto
violação de princípios e preceitos constitucionais ou
legais.
Ele diz aqui que nosso País já viveu situações
marcantes em decorrência de tratados internacionais.
Basta referir o Tratado de Methuen, celebrado, em 1703,
entre Portugal e Inglaterra, que resultou na eliminação de nossa modesta indústria têxtil, inclusive de
Pernambuco e de Santa Catarina, com repercussões
dramáticas no então Brasil Colônia.
Eu quero muito agradecer esse brilhante parecer, que agora será examinado pela Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara, hoje presidida
pelo Deputado Ricardo Berzoini. Espero que logo
possam examiná-lo.
Peço a transcrição do parecer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Posso substituí-lo porque V. Exª tem uma audiência agora com o Ministro da Agricultura.
Obrigado.
SEGUE DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, I e § 2º,
do Regimento Interno.)
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
PROJETO DE LEI N2 4.291, DE 2004
Deﬁne os objetivos, métodos e modalidades da participação do governo brasileiro
em negociações comerciais multilaterais,
regionais ou bilaterais.
Autor: Senado Federal
Relator: Deputado Esperidião Amin
I – Relatório
O Projeto de Lei n° 4.291, de 2004, originário
do Senado Federal, visa definir os objetivos, métodos
e modalidades da participação do governo brasileiro
em negociações comerciais multilaterais, regionais
ou bilaterais.
Desse modo, a proposição regula a competência
deferida ao Presidente da República para celebrar tratados, convenções e atos internacionais, prevista no
art. 84, inciso VIII, da Constituição Federal, bem como
o respectivo referendo do Congresso Nacional.
No artigo primeiro, o projeto estabelece que a
participação do Brasil, individual ou coletivamente, em
negociações comerciais internacionais orientar-se-á
permanentemente pela necessidade de utilização do
comércio internacional como instrumento básico do
desenvolvimento econômico e social do país.
O artigo segundo, determina que o referendo considere a conformidade dos acordos comerciais com o
disposto na lei, de forma a alcançar os seguintes objetivos: expansão dos mercados externos para bens, serviços e investimentos brasileiros; melhoria da posição
competitiva do país; ampliação da capacidade produtiva
do país para gerar empregos; adoção de uma política
de importação de insumos, bens de capital e tecnologia
necessários ao crescimento da economia; e modificação
da composição da pauta de exportações para aumentar a participação de bens de mais alto valor agregado.
O art. 3° estabelece os resultados visados pela
atuação brasileira em negociações comerciais internacionais, em número de quinze, dentre os quais se
destacam os seguintes: remoção de barreiras que impedem a penetração de produtos brasileiros nos mercados externos (II); proteção à indústria nascente em
países em desenvolvimento (IV); aplicação ao Brasil
de modalidades de tratamento especial e diferenciado acordado na Parte IV do GATT (VI); preservação
da liberdade de utilização de tecnologias essenciais
ao aumento da competitividade da economia nacional
(VII); redução dos subsídios à produção e exportação
de produtos agrícolas até sua eliminação (IX); comba-
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te à pirataria de recursos fitogenéticos (X); proteção
adequada à indústria nacional (XIII); e não-introdução,
em novos mecanismos de solução de controvérsias,
da ab-rogação do foro nacional e da sub-rogação de
empresas privadas nos direitos dos Estados (XV).
O art. 4° dispõe que o Congresso Nacional, por
meio de suas comissões permanentes e missões especialmente designadas, acompanhem de perto as
negociações comerciais e avalie seus resultados.
Na inclusa Justificação, o autor do projeto, o ativo
Senador Eduardo Suplicy, argumenta que a proposição
tem o mérito, em síntese, de permitir ao Congresso Nacional exercer sua faculdade constitucional de referendar os acordos internacionais comerciais “com pleno
conhecimento de causa”, e de orientar os negociadores
nos assuntos de interesse nacional, protegendo-os de
pressões e constrangimentos indevidos.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio aprovaram o projeto, conforme
parecer do relator, o saudoso Deputado Júlio Redecker.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional manifestou-se pela aprovação do projeto
de lei e pela rejeição das emendas n°s 1, 2, 3 e 4, de
2006, ali apresentadas, nos termos do parecer do relator, Deputado Doutor Rosinha.
A proposição vem à Câmara dos Deputados para
fins de revisão, nos termos do art. 65 da Constituição
Federal.
Nesta Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, findo o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Prestigiamos, a seguir, o voto anteriormente proferido pelo ex-deputado é hoje Ministro da Justiça,
JOSÉ Eduardo Cardozo.
De acordo com o art. 32, inciso IV, alínea a, do
Regimento Interno, compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania manifestar-se sobre
o projeto de lei e sobre as emendas apresentadas na
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
sob os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
A matéria tratada nas proposições insere-se na
competência legislativa da União.
Com efeito, o art. 48, da Constituição Federal,
confere ao Congresso Nacional a competência para
dispor sobre todas as matérias da competência da
União, aí incluída a competência para legislar sobre o
comércio exterior, prevista no art. 22, inciso VIII.
Já o art. 84, inciso VIII, da Carta Política, confere
poder ao Presidente da República, para “celebrar tra-
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tados, convenções e atos internacionais, sujeitos ao
referendo do Congresso Nacional’.
O art. 49, inciso I, reafirma a competência do
Congresso Nacional, ao qual cabe, com exclusividade,
resolver em definitivo sobre tratados, acordos ou atos
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
O objetivo declarado da proposição é conceder
ao Congresso Nacional instrumento legal capaz de
permitir-lhe exercer a contento seu poder de apreciar
os tratados, acordos e demais atos internacionais comerciais firmados, bi ou unilateralmente, pelo Brasil.
Com isto, deixaria ele de exercer função meramente
homologatória de decisões do Poder Executivo.
Nessa perspectiva, não se configura no projeto violação a princípios e preceitos constitucionais ou legais,
já que seu texto se harmoniza com o disposto no art.
49, inciso X, da Carta Magna, segundo o qual compete
ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, bem como com a legislação em vigor.
Ou seja, ao balizar a atuação do Chefe do Executivo, o Congresso estabelece objetivos nacionais, os
quais traduzem o “foco” que o Estado Brasileiro consagra num determinado estágio histórico.
Nosso País já viveu situações marcantes em
decorrência de tratados internacionais. Basta referir o
Tratado de Methuen, celebrado, em 1703, entre Portugal e Inglaterra, que resultou na “eliminação” de nossa
modesta indústria têxtil, com repercussões dramáticas
no então Brasil – Colônia.
A técnica legislativa nele empregada obedece
às diretrizes estabelecidas na Lei Complementar n°
95, de 26 de fevereiro de 1998, com a redação dada
pela Lei Complementar n° 107, de 26 de abril de 2001.
Quanto às emendas rejeitadas pela Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, sua análise
comporta as seguintes observações:
A Emenda n° 1/06, de autoria do Deputado Salatiel
Carvalho, visa suprimir o inciso XV do art. 3° (não introdução, em novos mecanismos de solução de controvérsias; da ab-rogação do foro nacional e da sub-rogação de
empresas privadas nos direitos de Estados). A Emenda
n° 3/06, de autoria do Deputado João Herrmann Neto,
acrescenta à redação original do referido inciso XV do
art. 3° a expressão “salvo em razão de objetivo maior
e mais benéfico para o País, especialmente quando
houver investimento brasileiro em mercado exterior”.
Sob o ponto de vista constitucional, é de entender-se, conforme ressaltado no voto do Relator, Deputado
Doutor Rosinha, que as alterações propostas nessas
duas emendas colidem não só com o inciso I do art. 1°,
que afirma a soberania como um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil, mas também com inciso
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XXXV do art. 5°, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”.
A Emenda n° 2/06 e a Emenda n° 4/06, de autoria do Deputado Salatiel Carvalho e do Deputado
João Herrmann Neto, respectivamente, substituem, no
art. 2° do projeto, a menção ao art. 84, inciso VIII, da
Constituição Federal, pela menção ao art. 49, inciso I,
que trata da resolução definitiva dos tratados, acordos
e atos internacionais pelo Congresso Nacional.
A substituição sugerida não parece adequada
uma vez que um dos objetivos do projeto é precisamente regular o instituto do referendo do Congresso
Nacional, mencionado no inciso VIII do art. 84.
Diante do exposto, o voto é no sentido da constitucionalidade e juridicidade e boa técnica legislativa
do Projeto de Lei n° 4.291; de 2004, da inconstitucionalidade das Emendas n°s 1 e 3, de 2006, e da má
técnica legislativa das Emendas n°s 2 e 4, de 2006,
ficando prejudicada a análise das emendas quanto aos
demais aspectos de competências desta Comissão.
Sala da Comissão, 15 de fevereiro DE 2012. –
Deputado Esperidião Amin, Relator
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/PMDB
– MS) – Agradecendo ao Senador Eduardo Suplicy, informo a S. Exª que será atendido nos termos regimentais.
Estão inscritos o Senador Armando Monteiro,
Rodrigo Rollemberg e, em seguida, Ivo Cassol.
Digo isso para que não paire dúvida quanto à
sequência. (Pausa.)
O Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Tem a palavra o Senador Armando Monteiro,
do PTB de Pernambuco.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pesquisas anuais do
Datafolha, desde 2007, colocam a saúde como a principal preocupação dos brasileiros entre todas as políticas
públicas. Refletindo essa preocupação, a mídia nacional
e regional tem dedicado extensa cobertura e espaço
crescente para o debate sobre as políticas de saúde.
No ano passado, após mais de uma década, o
Senado regulamentou a Emenda Constitucional nº 29,
aprovando níveis mínimos de gastos e critérios de definição dos dispêndios nessa área para União, Estados
e Municípios. Foi um passo importante para garantir um
padrão mínimo de despesas focalizadas no setor, evitando
a inclusão indevida na rubrica de outros tipos de gastos.
Sabemos, no entanto, que todas essas medidas
nem de longe esgotam nossos problemas. Infelizmente,
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elas ainda apenas tangenciam o drama que vivemos. É
preciso reconhecer que o Brasil convive com uma agenda pendente na saúde. É essa a área que talvez melhor
explicite a contradição entre os ideais igualitários consagrados na Constituição de 88 e a imensa desigualdade
que ainda percebemos no nosso País. Reconhecemos
que a saúde “é um direito de todos e dever do Estado”,
mas nossa prática foge a esse ideal consagrado na Carta
Magna. Aos princípios de acesso universal e gratuidade,
o Sistema Único de Saúde adotado no Brasil incorpora
o da integralidade, ou seja, o de que todos têm direito
ao melhor atendimento medico disponível. Isso torna
o SUS, no papel, um dos sistemas mais completos do
mundo, mas não é o que vemos no cotidiano.
Estudo do economista André Médici, no livro
Brasil: a nova agenda social, mostra:
Que as famílias situadas nos três décimos
de renda mais pobres recebem proporcionalmente menos recursos do SUS do que aquelas
situadas nos décimos de renda superiores (...).
Apesar de os mais ricos usarem menos o SUS
do que os mais pobres, eles têm mais acesso
ao atendimento público de alto custo e complexidade, no geral disponível de forma completa
apenas nos Estados mais desenvolvidos.
Como se vê, as diferenças de atendimento médico
entre os grupos sociais continuam elevadas.
Há um enorme fosso entre as demandas crescentes por serviços de saúde e os limitados recursos com
que contam os governos, principalmente considerando a impossibilidade de aumento da carga tributária.
O debate em torno dessa questão é polêmico, mas o
fato é que a sociedade rejeitou a CPMF e o retorno de
novos impostos com essa finalidade. Registra-se ainda
que, mesmo quando o Ministério da Saúde contava
com a CPMF, o total destinado à área não aumentou
na mesma proporção, porque o governo reduziu os recursos de outras fontes que deveriam ser aí alocadas.
Comparações internacionais mostram que tanto o
gasto total como o gasto público em saúde correspondem
ao nível de renda do Brasil, assim como os resultados
das políticas em termos de expectativa de vida saudável. Esse reconhecimento mostra que devemos atacar
nossos problemas na área em muitas outras frentes
que não apenas a do financiamento. Há disfunções de
gestão e de focalização das políticas públicas.
Caro Presidente, caros companheiros, trabalhar
nessa agenda é enfrentar o elenco de distorções que
hoje reconhecemos no SUS. Convivemos com deficiência de cobertura – quase um terço1/3 da população
brasileira não faz nenhuma consulta anual –; falta de
qualidade dos serviços; baixa resolutividade – filas lon-
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gas e resultados aquém do esperado –; e problemas de
organização e baixa eficiência – falta de transparência
na alocação de recursos e de autonomia administrativa,
sem falar de outras mazelas relacionadas ao desvio
de recursos e corrupção.
Neste ano, devemos continuar a perseguir o aprimoramento das políticas públicas. Detalho, a seguir,
as seis áreas potenciais para atuação citadas pelo
economista Medici:
1) Resolução das questões jurídicas relacionadas ao
acesso igualitário e ao atendimento integral. O
economista propõe que se estenda o conceito
constitucional de “acesso igualitário” como similar a “acesso equitativo” – o que permitiria a
prioridade aos mais pobres no SUS. Quanto à
integralidade, seria recomendável uma atuação
judiciária que detivesse a maré de recursos judiciais pelo estrato mais rico da população, que
ajuda a deslocar parcela importante de recursos
públicos para casos pontuais;
2) Aperfeiçoamento da governabilidade do SUS, pela
implantação de redes regionais integradas de
saúde e da criação de instituições com autonomia administrativa, para que se possa cobrar
eficiência no atendimento;
3) Melhor articulação entre o SUS e os planos privados
de saúde, evitando duplicações e direcionando
recursos públicos para os desprivilegiados;
4) Melhoria do acesso e da qualidade do serviço público,
ampliando sua cobertura, certificando instituições
de atendimento e qualificando recursos humanos;
5) Monitoramento e avaliação dos resultados na área
por avaliadores externos independentes;
6) Ampliação do financiamento setorial, desde que
seja revisto o gerenciamento para melhor utilização dos recursos. Ressalto, quanto a esse último
item, a importância de se avaliar a ampliação do
financiamento sem se criar novos tributos.
O especialista Antonio Campino faz, por sua vez,
sugestões no viés da resolução da iniquidade. Ele propõe
ampliar e aperfeiçoar o Programa de Saúde da Família,
que tem reconhecido impacto sobre as condições da
população, e aperfeiçoar o funcionamento das Unidades
Básicas de Saúde, destinadas a atender os que precisam ir além do tratamento inicial. Em seu estudo Gastos
Catastróficos, Iniquidade e Proposta de Reformulação
no Sistema de Saúde o economista cita o caso de São
Paulo, que iniciou a operação dessas unidades por meio
de organizações sociais, entre outros bons exemplos.
Do ponto de vista de Mônica Viegas e Kenya Noronha, a prioridade é atacar a insanável contradição
entre os princípios da universalidade e da integrali-
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dade. Para as especialistas, o País deve optar entre
retirar a universalidade no atendimento, focando as
pessoas com limitação de recursos, ou abandonar a
integralidade, concentrando-se numa cesta básica de
procedimentos de eficácia comprovada.
E finalizam:
De uma ou de outra forma, o sistema público precisa ser complementado pelo privado,
com clara separação entre pessoas e procedimentos endereçados a cada um.
As especialistas a que me referi apontam a duplicidade hoje existente, pois ambos os sistemas oferecem
os mesmos serviços. Isso só faz, dizem, aumentar a
iniquidade, já que “pessoas com mais recursos podem
pagar por atenção médica de rotina e usar o serviço
público para procedimentos de alta complexidade, enquanto os mais pobres ficam restritos às filas de espera e às dificuldades de atendimento do setor público”.
Em sua Uma Nota sobre o Princípio da Integralidade do SUS, elas sustentam que a separação correta
entre os setores público e privado exigiria “mexer nas
deduções do Imposto de Renda de gastos de saúde
de quem utiliza o sistema público, assim como cobrar
dos planos de saúde privados o atendimento eventual
que seus clientes recebem do setor público”.
Essas medidas irão requerer a implantação de
um sistema unificado de cadastro de saúde da população, o cartão SUS, e também exigir normas claras e
adequação de valores dos pagamentos feitos pelo SUS
aos hospitais e outras entidades conveniadas, que são
hoje fontes de constantes contenciosos e de corrupção.
As ideias aqui apontadas mostram que são notórios e imensos os problemas, mas também amplo
o cardápio de sugestões. O Senado deve tomar as
reflexões desses especialistas como inspiração para
debates oportunos que sinalizem à sociedade a preocupação de responder aos seus anseios.
Precisamos caminhar no sentido de impulsionar
essa agenda pendente. O que sabemos depende de
muito esforço político.
A sociedade reclama que Oposição e Governo trabalhem juntos, sem preconceito e de forma cooperativa.
Era esse o nosso pronunciamento.
Eu agradeço, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, meus cumprimentos pela importante análise
sobre a área de saúde, o Sistema Único de Saúde e a
complementaridade que se faz necessária, de forma
racional. V. Exª mencionou reflexões muito pertinentes
de economistas que têm estudado essa área e que,
certamente, constituem importantes observações para
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o aperfeiçoamento do nosso sistema público de saúde e sua complementaridade com o sistema privado.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (PTB – PE) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – O Senado Federal recebeu Ofício nº 37,
de 2012, do 1º Secretário da Câmara dos Deputados,
submetendo à apreciação desta Casa o Projeto de Lei
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de Conversão nº 2, de 2012, que estabelece normas
especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa;
dispõe sobre regras de incentivo à área estratégica de
defesa; altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010,
e dá outras providências. (proveniente da Medida Provisória nº 544, de 2011).
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT – SP) – Com referência ao Projeto de Lei de
Conversão nº 2, de 2012, que acaba de ser lido, a
Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45
dias para apreciação da matéria encontra-se esgotado e o de sua vigência, que foi prorrogada por ato
do Presidente da Mesa do Congresso, esgotar-se-á
em 8 de março.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 28 de fevereiro, nessa terça-feira,
e designa Relator Revisor o Senador Fernando Collor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Tem a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg,
do PSB do Distrito Federal.
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Senador Ivo Cassol, V. Exª é o próximo orador.
Agradeço se, porventura, puder assumir a Presidência, porque daqui a instantes terei um compromisso.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, subo
à tribuna na tarde de hoje para manifestar a minha expectativa de que o Supremo Tribunal Federal, mais uma
vez interpretando a vontade, o desejo da maioria da
população brasileira, possa confirmar definitivamente
a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa.
A Lei da Ficha Limpa foi um dos maiores movimentos de cidadania do nosso País. Mais de dois
milhões de pessoas se mobilizaram em todo o País,
com o objetivo de propor ao Congresso Nacional um
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instrumento legal que melhora a qualidade da representação política e das instituições do nosso País.
É importante ressaltar que, hoje, para que a
população possa apresentar projetos de iniciativa
popular, precisa recolher assinaturas equivalentes
a 1% do total de eleitores do nosso País. É mais do
que o dobro do que se precisa hoje para fundar um
partido político que tem a prerrogativa da representação no nosso País.
No entanto, essa população se mobilizou a partir
do apoio, contando com o apoio de instituições importantes do nosso País, como a CNBB, a OAB, constituídas juntamente com outras entidades do movimento
nacional de combate à corrupção e encaminhou esse
projeto de iniciativa popular.
Poucas vezes, na história da nossa democracia,
tivemos projetos de iniciativa popular apresentados e
aprovados pelo Congresso Nacional, o que me fez,
inclusive, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares,
apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição,
que está para ser apreciada na CCJ, com parecer
favorável do Senador Lindbergh Farias, reduzindo e
adotando os mesmos critérios para projetos de iniciativa popular que temos para a constituição de partidos
políticos em nosso País, ou seja, 0,5% do número de
eleitores que votaram na última eleição, portanto, hoje
algo em torno de 470 mil eleitores, enquanto que, para
projetos de iniciativa popular, pela legislação hoje vigente, precisaríamos de algo em torno de 1,3 milhão
de assinaturas. E a minha proposição também faz com
que os projetos de iniciativa popular possam ser também para alterar, possam ser propostas de emenda à
Constituição. Essas proposições tramitariam em regime de prioridade nas duas Casas do Congresso, salvo se houvesse deliberação em contrário do Plenário.
Mesmo com todas as dificuldades hoje existentes para
projetos de iniciativa popular, a população se mobilizou
com o apoio dessas entidades e manifestou de forma
clara a sua posição de querer aperfeiçoar o sistema
político, a representação política no nosso País pela
Lei da Ficha Limpa.
Esse debate, no Supremo, já se estende há quase
dois anos, mas é importante ressaltar que, se há um
tema que ainda poderia suscitar algum tipo de debate,
algum tipo de dúvida, seria o princípio da anualidade,
já que, para as eleições de 2010, a Lei da Ficha Limpa
ainda não tinha cumprido o prazo de anualidade, ou
seja, não tinha sido aprovada e sancionada com um
prazo maior do que um ano para o da realização das
eleições. Isso está absolutamente superado porque o
que hoje, neste momento, o Supremo Tribunal Federal
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está a decidir é a constitucionalidade da Lei da Ficha
Limpa, se valerá para todas as próximas eleições como
um marco definitivo, um marco regulador e definitivo
das relações políticas no nosso País.
É importante ressaltar, e hoje eu conversava sobre
isso com parlamentares e com membros da Consultoria do Senado quando discutíamos questões relativas
à Rio+20, que poucos países no mundo, hoje, tem as
condições que o Brasil tem para ter um desenvolvimento diferenciado do ponto de vista do desenvolvimento
sustentável, seja do ponto de vista econômico, seja
do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista
social. Mas, além de todos esses requisitos, em que
nós temos grandes desafios, temos grandes possibilidades, temos grandes horizontes pela frente. O Brasil
hoje é um país que detém, diferentemente de outros
países que competem com o Brasil no mesmo nível,
um sistema democrático. Vivemos numa democracia,
e a democracia transformou-se, para a população brasileira, em algo absolutamente inquestionável, absolutamente inegociável.
O que se pretende hoje, no nosso País, com
todas as manifestações muito claras da população,
por todas as cidades brasileiras, por todas as capitais
brasileiras, é radicalizar a democracia, é aprofundar
a democracia.
E o Congresso Nacional tem sido sensível a esses
movimentos da população. Foi sensível ao aprovar a lei
de autoria do Senador Capiberibe, Senador socialista
do PSB, do Estado do Amapá, que obriga a União, os
Estados e os Municípios, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário a colocarem todas as suas contas,
seus contratos, seus convênios, seus pagamentos,
em tempo real, na Internet, para o controle social da
população. Esse é um exemplo de aprofundamento,
de radicalização da democracia, ao criar instrumentos de controle por parte da população. E avançou,
em especial, recentemente, com a aprovação da Lei
da Ficha Limpa.
É claro que o movimento popular, a pressão popular teve um efeito importante, até para convencer um
ou outro parlamentar que, porventura, ainda estivesse
em dúvida. A manifestação, o desejo da população pela
moralização da representação política no Brasil ficou
absolutamente clara, cristalina, com o recolhimento de
mais de dois milhões de assinaturas em favor dessa
iniciativa popular.
Quero registrar que fiz questão, como Deputado
Federal que era naquela ocasião, de receber os representantes do movimento popular que entregaram
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ao Presidente da Câmara os milhões de assinaturas,
juntamente com o Projeto de Lei da Ficha Limpa.
Quero manifestar a minha confiança, mais uma
vez, no Supremo Tribunal Federal, na mais alta Corte
do País, que, ainda há poucos dias, novamente, demonstrou a sua identidade, a sua conformidade com
o sentimento majoritário do País, ao garantir as atribuições do Conselho Nacional de Justiça.
Mas neste momento as atenções do Brasil todo,
mais uma vez, estão voltadas para a mais alta Corte
de Justiça do nosso País. Neste momento, o julgamento da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa está
com três votos favoráveis: da Ministra Rosa Weber, do
Ministro Fux e do Ministro Joaquim Barbosa.
Não tenha dúvida, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que a aprovação, a definição definitiva
pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa vai melhorar a qualidade da
nossa representação política, vai obrigar e vai tornar
mais cuidadosos todos os nossos gestores públicos,
vai aumentar a responsabilidade, vai criar o ambiente
de esperança, um horizonte de esperança para nossa população que procura consolidar e aperfeiçoar os
instrumentos da democracia no nosso País.
E quero aqui aproveitar essa oportunidade para
me solidarizar com as manifestações públicas do Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da República,
Ministro Jorge Hage, que defende o princípio da ficha
limpa não apenas para os cargos eletivos, mas também
para todos os cargos da Administração Pública, todos
os cargos de confiança, todos os cargos de direção
da Administração Pública brasileira. Sem dúvida, isso
será um avanço. Esse instrumento é um instrumento de
valorização da justiça porque é um instrumento de valorização das decisões colegiadas da Justiça brasileira,
e certamente também contribuirá para valorizar tanto
a atividade política, eleitoral, no caso dos mandatos
eletivos, mas, se adotada também como princípio da
Administração Pública, certamente também contribuirá para a melhoria da qualidade dos nossos gestores.
Quero aqui também me solidarizar com todos os
movimentos que aconteceram ao longo do ano passado no nosso País. Especialmente aqui em Brasília, tive
a oportunidade de participar dessas manifestações,
que deixaram muito claro o sentimento da população,
o desejo da população de aperfeiçoamento, de aprofundamento da democracia brasileira e da melhoria da
qualidade da nossa representação.
Hoje é um dia de muita expectativa, mas eu quero
aqui manifestar a minha confiança em que o Supremo
Tribunal Federal, ao final deste dia, se o julgamento for
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encerrado hoje, deixará claro que, a partir de agora,
nós vamos garantir a melhoria da qualidade da representação política no nosso País.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– O próximo orador é o Senador Ivo Cassol.
Eu pediria, por gentileza, ao Senador Rodrigo
Rollemberg, se puder presidir esta Casa enquanto
faço uso da palavra.
Obrigado.
O Sr. Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Concedo a palavra, pelo tempo regimental, ao Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria que
mais uma vez ocupo esta tribuna, e, ao mesmo tempo,
cumprimentar todos, nos quatro cantos deste rincão
brasileiro, que nos acompanham neste instante aqui
na tribuna do Senado Federal.
Sr. Presidente, participei ontem de uma audiência
pública no meu Estado, Rondônia, em que debatíamos
– e também quero mandar um abraço a toda a população do meu grande Estado, este Estado rico, este
Estado forte que vai fornecer para o Brasil parte da
energia de que o Brasil precisa –, mas participei ontem
de uma audiência pública para discutir, na Assembleia
Legislativa, o endividamento do Estado de Rondônia.
Debatemos naquele momento, e eu fui lá exatamente para debater a viabilidade porque ao mesmo
tempo em que o Governo do Estado de Rondônia pede
um empréstimo de R$542 milhões, deu, de isenção,
para os consórcios Santo Antônio e Jirau e à linha de
transmissão, mais de um bilhão de isenção de ICMS.
Vinte e cinco por cento desse total é dos Municípios,
para investir em educação e saúde.
Mas, por incrível que pareça, o Governador do
nosso Estado de Rondônia não esteve presente, mandou a equipe completa, mandou o time e a equipe de
choque e, ao mesmo tempo, mandou uma carta, um
ofício para o Presidente da Assembleia Legislativa, em
diz que o Senador Ivo Cassol, quando era governador,
deixou um monte de abacaxi, um monte de pepino e
de dívida para trás.
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Só faltou o atual Secretário da Casa Civil Juscelino também imputar a mim a dívida do antigo Banco
do Estado de Rondônia – Beron, Senador Armando
Monteiro, uma dívida da época da gestão do PMDB,
que era de R$48milhões, na ânsia de um projeto político de permanecer e perpetuar no cargo em Rondônia, para pegar mais R$115milhões e assinar uma
dívida de R$548milhões. Só faltou imputar isso a mim,
porque a dívida da Caerd foi colocada nos meus ombros, mas que foi, nos governos passados, cabide de
emprego, assim como a Lotoro, Enaro, Ceprof, tantas
outras autarquias, a CPRM que extingui. A única que
ficou foi a Caerd, que está deficiente sim, mas não
porque o Ivo Cassol, ex-Governador deixou, mas por
incompetência dos governadores passados, a exemplo do governo que está hoje no meu Estado, que fazia parte das gestões passadas e a transformou em
cabide de emprego. Onde no passado tinha dois mil
pessoas empregadas, hoje a Caerd toca com 500 a
600 funcionário. Mas não é só isso.
O secretário da Casa Civil Juscelino foi deselegante, na audiência pública de ontem, porque deveria
ter aproveitado o tempo dele e dos demais secretários
de Estado e dos assessores, para cuidar da roubalheira
que está tendo dentro do meu Estado; roubalheira em
praticamente todas as secretarias. Deveria aproveitar
esse tempo e cuidar da gestão, que infelizmente é um
desastre porque não tem comando.
Ao mesmo tempo, o Governador se preocupou
em dizer que o caos na área da saúde, hoje, em Rondônia, também é culpa do Cassol, do ex-Governador.
Já estou há um ano e um mês. E quando ele assumiu
o Governo, em janeiro, disse – levou ao Jornal Nacional – que ia transformar a saúde em 90 dias. Ele diz
aqui que nada foi feito na saúde.
O serviço cardiológico do meu Estado, quem levou
fui eu. Tinha cinco leitos de UTI e três leitos de semi-UTI, Sr. Presidente. Hoje são 127 leitos de UTI. Foi
na minha gestão. Não bastasse isso, nós deixamos o
hospital praticamente pronto, o Hospital Cosme e Damião, com 70 leitos. Compensação das usinas. Reforma do João Paulo II. Ampliação do Hospital de Base.
Não bastasse isso... Ele está equivocado, porque se alguém mentiu aqui foi ele, porque ele mentiu
para o povo de Rondônia quando prometeu uma nova
Rondônia em 2010, e está entregando pesadelo, desastre, corrupção.
O que ele conseguiu fazer, Juscelino? O que
vocês conseguiram fazer? Você entrou agora há pouco. O que vocês fizeram em dez meses eu não deixei
fazer, Sr. Presidente, em oito anos. Em oito anos eu
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não deixei que jamais a roubalheira tomasse conta do
Estado. Em oito anos eu não tive nenhum assessor ou
secretário preso por desonestidade e corrupção.
E, ao mesmo tempo, ele diz aqui na nota que eu
não fiz nada, que nem um único hospital eu construí.
Mas eu concluí o Hospital de Cacoal. E o Tribunal de
Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado sabe
que eu não poderia fazer com recursos próprios, porque o dinheiro que foi na época da gestão deles, o gato
comeu, desviaram. Desviaram! E a população ficou à
mercê, muitos e muitos anos. Quatorze anos. E aí eu
fui lá, trabalhei, concluímos o hospital, são 180 leitos
de enfermaria e mais 30 leitos de UTI. Hoje só tem 10
leitos de UTI funcionando e praticamente estão sendo
usados 20% do restante dos leitos do hospital.
Construí o Hospital de São Francisco. Está pronto
faz mais de um ano e um mês, Sr. Presidente, e até
agora sequer colocaram para funcionar. Mas o culpado
disso tudo é o Senador Ivo Cassol.
Eu faço o inverso. Enquanto estão dando um bilhão de isenção para as usinas, pelo tipo de acordo que
aconteceu, e aí eu gostaria que o secretário da Casa
Civil que assumiu, em vez de ficar falando como se
fosse um secretário biônico, primeiro pergunte para a
equipe do Governo que mandou o projeto quem foi que
levou vantagem nesse projeto. Quem foi que ganhou.
Porque eu acredito que não foi em vão que aprovaram
um projeto de lei, dando um bilhão em isenção para
as usinas. Um bilhão em isenção, que poderia gerar
emprego e gerar renda no nosso Estado.
Mas, ao mesmo tempo, estão buscando quinhentos e quarenta e poucos milhões em empréstimos.
Não sou contra as obras não, gente, eu sou a favor.
As obras que são necessárias para a estruturação do
Estado de Rondônia, fundamentais para um Município,
um Estado, uma Nação. Eu sou contra quando já estão
aprovados 289 milhões e até agora sequer
Eu sou contra quando já tem aprovado 249 milhões e até agora sequer foram utilizados; está pronto,
é financiamento que temos de pagar.
Ao mesmo tempo, diz, aqui na nota do Governador, que o STN aprovou. Eu tenho aqui em mãos
uma nota da Secretaria do Tesouro Nacional em que
diz que o Estado não tinha condições de financiar 10
milhões de reais quando, no mês de dezembro, o Senado aprovou na nossa Comissão. O próprio Senador
Requião disse que o Estado de Rondônia era o Governo Federal para fazer a doação desse recurso, uma
vez que o Estado de Rondônia não tinha como pagar.
Mesmo assim, aprovamos 10 milhões de reais. O STN,
a Secretaria do Tesouro Nacional, falou, está escrito,
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é do dia 28 de setembro de 2011. Nós aprovamos em
dezembro, porque é empréstimo do Bird e o Governo
Federal tem de avalizar, Sr. Presidente.
Agora, para poder pegar um financiamento de 543
milhões, o Governo Federal, para se livrar dos compromissos que têm com o nosso Estado, para cumprir a
parte social das usinas, oferece financiamento. Ah, os
juros são baixos, é de 1,1%. Mas e a correção? Como
estão os países europeus? Como estão os Estados
Unidos? Aos poucos todos veem um país cair de um
lado e outro. E se a inflação voltar, como é que fica?
Ao mesmo tempo, dizem que ficaram duzentos
de poucos milhões. Se for verdade isso... mas eu tenho
aqui o relatório do Tribunal de Contas nº 186.410, do
ano passado, conforme verifica-se no tópico seguinte “análise do demonstrativo da disposição de caixa,
apartando o regime de previdência menos o IPERON,
houve suficiência financeira após a inscrição e restos
a pagar não processados e sobrando 3 milhões 172
mil reais em caixa.
Não bastasse isso, mesmo assim, eu quero lembrar, em 2003, eu quero lembrar nos governos passados quantos milhões de folha de pagamento atrasada deixaram. Até o IPERON vocês não pagaram, os
encargos sociais, só foram pagos na minha gestão.
Ao mesmo tempo, enquanto ficam correndo atrás
de financiamentos, eu estou fazendo o contrário, Sr.
Presidente. Vim hoje aqui com o Procurador do Estado,
Dr. Alexandre, com o técnico do Tribunal de Contas e o
Conselheiro do Tribunal de Contas do meu Estado, Dr.
Crispim, a uma audiência pública, junto com o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Ricardo Lewandowski. No meio da sessão nos atendeu e, em 2008,
esta pessoa que vos fala, entrei na justiça para fazer
a revisão da dívida do Beron. Eu não pedi o perdão da
dívida, não; eu queria a revisão. E a auditoria já apurou
que tem mais de 122 milhões daquela época, dinheiro
daquela época que foi colocado para nós pagarmos
na calada da noite, e o governo fraco assinou. E hoje
esse dinheiro corrigido dá 903 milhões.
Se a dívida total apontada ontem na audiência
pública, Srs. Deputados do meu Estado, Srs. Senadores, apontou ontem um débito, ainda do antigo Beron,
de um bilhão e novecentos; que era um bilhão e seiscentos; não, é um bilhão e novecentos. Só aqui é 903
que vai diminuir; só aqui vai diminuir 903. Já os peritos
apontaram, já verificaram, já viram essa diferença. É
isso que nós viemos buscar, hoje, na audiência pública; buscar o que nós temos direito.
E, a partir de hoje, estou entrando com um documento no Tribunal de Contas do meu Estado. Eu quero
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saber como foi vendido o Beron naquela época, naquela gestão irresponsável. É isso que nós estamos buscando. Portanto, fico mais triste ainda, Sr. Presidente.
E olha que a dívida do Beron nós já pagamos quase
dois bilhões de reais e estamos devendo hoje mais
dois bilhões. Aí dizem que banco, que empréstimo...
Gente, qual é o banco, qual a instituição financeira que
não quer emprestar para o bom pagador? Gerente de
banco, nosso Líder Romero Jucá, e banco não têm dó
de ninguém. Se você deve, ele te toma a casa, te toma
a terra, de toma a fazenda, te toma o sítio, te toma a
geladeira, te toma a calça e a camisa. Não têm dó de
ninguém. Instituição financeira é assim.
E essa revisão que nós pedimos, já foi feito o
laudo pericial contábil, que aponta uma diferença em
torno de 903 milhões, corrigidos no dinheiro de hoje.
É praticamente 50% dessa conta que nós devemos
vai ser diminuída. Isso vai entrar para os cofres públicos do Estado. Esses 903 milhões dão para fazer
as obras que o governo do Estado hoje, infelizmente,
está querendo fazer com empréstimo. Enquanto muito
se preocupou ontem, na audiência pública, em tentar
aprontar com o Senador Ivo Cassol, devia ter feito o
inverso; devia estar cuidando daquela secretaria para
que pudesse ter remédio para os doentes que estão
internados no João Paulo II, hospital de base, que
não têm uma cibalena, não têm material ortopédico.
Falta gestão, falta seriedade. Mas prometeram uma
nova Rondônia e aí têm de arrumar uma cobaia, têm
de tentar colocar um culpado e nada é melhor do que
colocar o Senador Ivo Cassol, como se de tudo para
trás fosse culpado o Cassol, mesmo que tivessem ficado duzentos e poucos milhões de débito.
Mas o orçamento era de R$6 bilhões.
Na época que eu assumi o governo, em 2003,
tinha muito mais do que R$1 bilhão de dívida. E o orçamento, sabe de quanto que era? Era de R$1,5 bilhão.
É essa a diferença que tem.
Portanto, é uma carta mentirosa desse governador
que falta com a verdade no meu Estado. É vergonhoso!
Quero ainda colocar mais um ponto fundamental
que me entristeceu muito ontem, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, na audiência pública. Lá estavam secretários, deputados estaduais, representantes, comissionados e puxa-sacos, muitos até que deram cobertura
para aquela ladroagem, quando mais de 14 pessoas
foram presas no meu Estado.
Como dizem aqui vários sites e jornais: Confúcio
sabia que o cunhado e o Bocão faziam esquema no
governo, mas proibiu a investigação, meu Líder Romero
Jucá. O governador sabia. Eu avisei para ele dentro do
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avião, junto com o Presidente da Fiero (Federação das
Indústrias do Estado de Rondônia), Denis Baú, que o
senhor conhece, nosso Presidente Armando Monteiro.
Dei os nomes. Um estava preso, foi solto sábado. Outro foi exonerado hoje e o cunhado dele ainda
está solto.
É isso que eu venho repudiando no meu Estado.
Ao mesmo tempo, o que me entristeceu ontem
foi o fato de uma pessoa conhecida no meu Estado,
que foi prefeito da capital, de Porto Velho, foi Deputado
Estadual Constituinte e hoje é o primeiro suplente do
Senador Valdir Raupp de Matos. Ele subiu à tribuna,
na Assembleia Legislativa, e fez um discurso para a
platéia. No meio do discurso, o Tomás Correia, representando e falando em nome do Senador Raupp.
Tenho certeza de que o Senador Valdir Raupp não
admitiria a bobagem que este suplente dele falou.
Disse o seguinte: a dívida do Beron, que as dívidas
que o Estado tinha não era culpa de quem fez, que
as dívidas do Beron, como tantas outras, era culpa
do governador que pagou.
Por incrível que pareça, o suplente do Senador
Raupp, que é o Tomás Correia, ele é advogado, e a
lei que está lá na Assembleia para aprovar os R$553
milhões diz o seguinte: Ela é irrevogável, irretratável.
Primeiro, desconta do FPE, do ICMS, do Imposto de Renda, do IPI, primeiro desconta o empréstimo
e depois o que sobra paga os servidores públicos e o
depois o restante.
Ele tem conhecimento disso. Foi lá dizer que
quem paga as contas é que está errado.
Eu reintegrei mais de cinco mil servidores. Eu
sou culpado.
Eu paguei o salário atrasado, na época, da administração no meu Estado, para o PMDB, e o culpado
é o Senador Ivo Cassol.
Foi isso que o Tomás Correia falou. Ele é o Vice-Presidente do PMDB do meu Estado. Não fosse só
isso, os fornecedores e prestadores de serviço que
nós íamos pagando – porque pagou eu sou culpado.
Até a Caerd, que é dívida da época deles, eu também
sou culpado.
E quem é que fez a lei, quem foi que aprovou a
lei? Foi a Assembleia Legislativa. E com o financiamento não é diferente.
Então, incrivelmente, eu não consigo entender.
Eu não sou formado. Eu tenho conhecimento e o pouco estudo que eu tenho, com certeza, não me botaria
num vexame da forma que aconteceu. Eu pedi o aparte, o Presidente da Casa me deu, e eu falei naquele
momento que o representante, que é o suplente – e
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suplente é igual pneu de estepe, só se usa quando
fura, porque se fosse bom o Senador Raupp já tinha
botado ele aqui. Já tinha botado aqui, é verdade. Ele
até falou depois: O teu pai assumiu porque o meu
pai é bom, ele não mente, ele não engana. E eu falei
para ele: Você faltou com a verdade. Você não poderia
ter feito isso. Você tem conhecimento, porque você
é um advogado, você conhece o mundo jurídico, conhece a legislação e você vem dizer que o Senador
Ivo Cassol, ex-governador, é culpado pela incompetência de vocês no passado terem quebrado o Banco
Beron, quando emprestaram dinheiro para laranjas,
quando botaram quadrilhas para assaltar e saquear
àquela época?
E agora, por incrível que pareça, Senador Romero Jucá, quando citei o PMDB eu não estou generalizando não, tá? Porque nós temos gente boa em
tudo quanto é partido, mas nós temos ladrão também
em tudo quanto é partido. E no PMDB do meu Estado, infelizmente, a gestão está um desastre, está uma
sem-vergonhice, está uma roubalheira, está um desvio,
tanto que foi tanta gente para a cadeia, que até o assessor particular do Governador, que dormia na casa
dele, ficou preso até sábado.
E olha o que ele diz, está aqui, estavam comprando lá atrás, no mês de janeiro e fevereiro do ano
passado, iam levar hospital de campanha. E aqui diz:
Hospital de campanha era um dos primeiros negócios
da máfia do governo. Isso não é plantado, não. Isso
aconteceu.
O próprio Rômulo, que é filho de criação do governador, fez a denúncia. Deram a delação premiada
para ele e ele denunciou isso. E o governador sabia
desse esquema podre no meu Estado, sabia dessa
podridão, dessa sem-vergonhice. E se alguém pensa
que acabou, não acabou, não. Estão fazendo até mais.
Estão fazendo mais ainda. Já contrataram pessoas
para atentar contra mim e contra a minha família. Infelizmente, eu vejo com tristeza.
Fiz o pronunciamento ontem na tribuna daquela Casa e estou fazendo hoje aqui também, mas se,
para defender contra os ladrões e os corruptos, eu
tenho que ser eliminado, então que me elimine, que
me leve, mas eu não abro mão. Foi assim quando fui
governador. E eu não aliso ninguém, Sr. Presidente –
vou pedir só mais dois minutos para eu poder concluir
—, porque não é justo, porque “lavar cabeça de burro”, Sr. Presidente, a gente pede água e sabão. Não
adianta pessoas incompetentes, irresponsáveis. Não
pode ser assim, tem que ter comando, porque o prejuízo que o povo do nosso Estado tem é muito grande. E
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eu dei a oportunidade para que o governador pudesse
consertar, eu dei oportunidade para que o Juscelino
pudesse consertar.
E, ao mesmo tempo, verifico um homem que é
formado, igual o Tomás Correia falar besteira, falar que
o culpado é o governador, que paga a conta. Eu paguei
a conta, Sr. Presidente, porque não tive outro caminho.
Eu paguei a conta do ... na marra. Eu paguei a conta,
Sr. Presidente, porque tiram direto da conta do Estado
e você não tem direito nem a esperneio, você não tem
direito nem de gritar.
Mas nós estamos aqui, viemos hoje ao Supremo
Tribunal Federal e o Ministro nos atendeu. Já foi feita a
perícia, meu líder Romero, em que foi constatado um
erro, da época, de R$122 milhões, que nós não devíamos. E o Governo Federal sempre foi contra isso,
porque não queria que se fizesse a revisão. E esse
valor hoje dá R$903 milhões. É muito dinheiro! É muita
coisa! Portanto, quero aqui, à população do meu Estado, aos meus amigos e às minhas amigas que estão
nos assistindo, deixar bem claro: Eu não quero e não
trabalho, igual a muitos políticos, que fazem, que trabalham o “quanto pior melhor”. É o contrário. O que eu
tenho está lá, eu tenho a minha família, eu tenho os
meus filhos, eu tenho os meus netos. Então não abro
mão para que o Estado vá bem.
Eu não quero, de maneira nenhuma, hoje, a nossa coordenadora, Deputada Maninha mandou os documentos das emendas e do jeito que ela mandou eu
assinei todas, do jeito que pediu, no final do ano, para
liberar recursos e emendas para o Estado, mesmo
sendo Governador da Oposição, eu assinei em todas.
Não sou contra as obras. Eu sou contra a bandalheira,
eu sou contra o roubo, eu sou contra dar um bilhão
de isenção e daí vai buscar 543 milhões emprestados, porque 289 já têm. Somados 542 com 289, sabe
quanto dá, Sr. Presidente, 831. Somam-se os juros
de dois ou três anos de carência, isso dá 1 bilhão. O
prejuízo que estão dando para o povo de Rondônia é
de 2 bilhões. São 2 bilhões!
Eu não estou discutindo, e nem fui lá ontem na
audiência publica contra o investimento em obras. Eu
fui lá contra o empréstimo, porque se cortar a sangria
que há nos cofres públicos de Rondônia, dá para fazer muita obra.
Mas para isso tem que ter pulso; para isso tem
que ter sangue na veia; para isso tem que ter coragem.
Para isso, tem que ter muito mais: não ter rabo preso!
Aí, governador, o senhor e infelizmente muitos
outros estão comprometidos em vários lugares. Hoje
se fosse cassar em nosso Estado, com certeza, dos
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políticos em nível de Estado, vão sobrar poucos, porque boa parte está comprometida. Vários deputados
denunciados; governo do Estado denunciado; vice-governador junto na mesma situação. Mas tudo que
se percebe é que vai ficar na mesmice. Tipo...
(Interrupção do som.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ...que o
governador consiga trilhar, que o governador coloque
pessoas que pelo menos tenham conhecimento de
causa. E que não vá o Secretário da Casa Civil dizer
besteira e bobagem igual falou ontem! Ele que é servidor público! Ele que é servidor público! No passado,
no mesmo governo que está aí; na mesma equipe
que está aí ele ficou sem o salário para a esposa dele
pudesse comprar leite para os filhos deles. Não tinha
dinheiro sequer para comprar o óleo ou o sal para colocar na cozinha.
Hoje, está lá, como se fosse capacho! Qualquer
um nomeado tem que ter autonomia, seriedade e a
segurança de fazer o seu papel, sem fazer besteira.
E, quando falar besteira, com certeza, para quem não
deve tem que retrucar.
Então, Sr. Presidente, quero deixar o meu abraço em nome do meu amigo Deputado Carlos Magno,
grande parceiro de todas as horas.
E à Secretaria do Tesouro Nacional estou mandando amanhã ofício para saber que aquilo que o governador colocou que já está liberado, e, ao mesmo
tempo mostrando do outro lado, o que esta Casa aprovou, pouco mais de US$6 milhões, há poucos dias, que
lá o Governo Federal dizia que não tinha condições,
Sr. Presidente, de dar garantias...
(Interrupção do som.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PR – RO) – ...que,
quando vai à igreja, e mesmo em casa, nas suas
orações, continue colocando o meu nome, para que
o nosso pai celestial continue me protegendo e me
dando muita saúde, e não só a mim; também orem
pelas nossas autoridades, do nosso Estado, para que
consigam trilhar no desenvolvimento, no progresso, e
não busquem uma cobaia pelas suas incompetências,
ineficiências ou falta de credibilidade.
Que Deus abençoe todo mundo.
Obrigado.
Até a próxima oportunidade.
Durante o discurso do Sr. Ivo Cassol,
o Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Armando Monteiro.
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O SR. PRESIDENTE (Armando Monteiro. PTB –
PE) – Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá, que dispõe do tempo regimental.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido.
Pedi a palavra para fazer um registro que considero
importante porque demonstra mais uma faceta, mais
um lado, mais um foco do Governo da Presidenta Dilma Rousseff, e o foco é exatamente os deficientes
físicos, os deficientes intelectuais, os portadores de
necessidades especiais.
O Governo tem se preocupado com esse segmento da população de uma forma muito forte e lançou o programa Viver sem Limite, em que 15 ministérios atuam no sentido de melhorar as condições de
acessibilidade, as condições de educação, de saúde,
de capacitação, de medicamentos, enfim, de todos
os setores que interagem com esse segmento, que
é a população do nosso Brasil que tem algum tipo
de deficiência. Nos últimos dias, foi anunciado que a
Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) aplicará R$150 milhões em financiamento de pesquisas e
desenvolvimento de projetos e tecnologias que ajudem as pessoas com deficiência física ou intelectual
a terem uma melhor condição de vida. São projetos
de cadeiras de roda, de pisos, de equipamentos que
facilitam a condição e o dia a dia desses portadores
de deficiência.
Dentro do programa Viver sem Limite, o Governo já definiu também mais de R$4 bilhões em
projetos de acessibilidade exatamente para enquadrar, adaptar nossas cidades a todos os segmentos
da sociedade.
Portanto, quero fazer este registro de que o Governo se preocupa com a população que necessita de
cuidados especiais.
Em outros campos, como, por exemplo, no campo do crédito, O Banco do Brasil também disponibilizou R$70 milhões para financiar bens e serviços a
fim de auxiliar na acessibilidade de pessoas com deficiência. Esse financiamento tem juros subsidiados
e, portanto, a Secretaria do Tesouro cobre em parte
a taxa de juros dos financiamentos que atendem a
essa população.
Também na Rede de Educação Profissional foram
criados 183 núcleos de atendimento a pessoas com
deficiência. Esses 183 núcleos atenderam, no ano de
2011, mais de 3.500 pessoas, com formação técnica,
com matrículas e cursos técnicos de formação inicial
e continuada.
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Portanto, são ações como essas que nos orgulham, que demonstram que o Governo que se preocupa com a infraestrutura do País, que o Governo que
se preocupa com educação, com segurança pública,
com saúde, com programas habitacionais, preocupa-se também com os portadores de necessidades especiais, com os deficientes físicos.
Eu queria fazer esse registro, Sr. Presidente, e
aplaudir a determinação da Presidenta Dilma de realmente atuar no sentido de que o Governo brasileiro
cumpra o seu papel perante a sociedade, atendendo
os portadores de deficiência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o
Sr. Armando Monteiro deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Muito obrigado, nobre Colega, Líder do Governo, Romero Jucá.
Aproveito a oportunidade para dizer que está
neste plenário um grande prefeito do nosso Estado de Rondônia, da nossa querida Cidade de Alta
Floresta d’Oeste, o Prefeito Daniel Deina, que vem
realizando um brilhante trabalho, acompanhado do
Presidente da Câmara Municipal, o Vereador Edmar,
e do Vereador Nelsinho, a quem cumprimento, assim
como o Vereador Negreiros, de Porto Velho. Fica aí o
nosso abraço. É uma alegria! São cidadãos do nosso Estado de Rondônia. O Prefeito da cidade de Alta
Floresta... Para quem não conhece a cidade de Alta
Floresta d’Oeste, é um dos Municípios campeões de
produção de feijão, um dos maiores produtores de
feijão do Brasil. Ao mesmo tempo, tem uma pecuária
extraordinária. Além disso, temos um potencial riquíssimo, que é o vale do Guaporé, com belezas naturais
extraordinárias e o rio Mequéns, que é o maior berçário do mundo – tanto a Rede Globo, no programa
do Luciano Huck, como a Rede Record, no programa
do Gugu, mostraram –, em que os peixes, se você
estiver em um barco, à noite, eles pulam para dentro
do barco. E não é história de pescador. Eu digo porque vou constantemente ao local. Portanto, à noite, é
proibido, no rio Mequéns, ao andar de barco, ligar o
farolete. Porque, se ligar o farolete, os peixes pulam
para dentro e é perigoso afundar o barco e colocar
em risco a vida das pessoas.
Além disso, existe um potencial turístico naquela região, que é o porto Rolim de Moura, que tem
pousadas e uma estrutura que vem ao encontro do
aproveitamento do potencial turístico e ecológico,
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sem o que se fazia tempos atrás, que era a pesca
predatória. Lá, você pesca tanto tucunaré, na época
da seca, do mês de junho até o mês de dezembro,
como corvina e peixes grandes, como pintado, pirarara e outros peixes.
Portanto, fiz a propaganda do nosso vale do Guaporé, como também de Costa Marques e Guajará-Mirim.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Sobre a mesa ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 11/2012-CI
Brasília, 9 de fevereiro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada no dia 9 de fevereiro do ano em curso, foi
eleito Presidente da Subcomissão Temporária sobre
Aviação Civil, o Senador Vicentino Alves.
Atenciosamente, – Senador Lúcia Vânia Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência designa a Deputada Rosane Ferreira (PV/PR), como membro suplente, em substituição
ao Deputado Arnaldo Jordy (PPS/PA), para integrar a
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “destinada
a investigar a situação da violência contra a mulher
no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte
do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres
em situação de violência”, conforme Ofício nº 18/12/
LIDPV, da Liderança do Bloco PV/PPS, na Câmara
dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 18/12/LIDPV
Brasília, 14 de fevereiro de 2012
Assunto: Indicação para Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Rosane
Ferreira (PV/PR) para integrar, na condição de Suplente, em substituição ao Deputado Arnaldo Jordy (PPS/
PA), a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a
finalidade de investigar “a situação da violência contra
a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por
parte do poder público com relação à aplicação de ins-
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trumentos instituídos em lei para proteger as mulheres
em situação de violência”.
Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, Líder
do Bloco PV/PPS.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – A Presidência designa a Deputada Keiko Ota
(PSB/SP), como membro titular, em substituição à
Deputada Sandra Rosado (PSB/RN), e a Deputada
Sandra Rosado (PSB/RN), como membro suplente,
em substituição à Deputada Keiko Ota (PSB/SP),
para integrarem a Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito “destinada a investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias
de omissão por parte do poder público com relação
à aplicação de instrumentos instituídos em lei para
proteger as mulheres em situação de violência”, conforme Ofício nº 004/12, da Liderança do PSB, na
Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
OF/B/4/12
Brasília, 15 de fevereiro de 2012
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência indicar as deputadas
Keiko Ota (PSB-SP), como titular, e Sandra Rosado
(PSB/RN), como suplente, da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito, com a finalidade de investigar a situação da CPMI – Violência contra a mulher no Brasil,
em substituição ao já indicado.
Atenciosamente, – Deputada Sandra Rosado,
Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 52, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 256, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do Projeto de
Lei do Senado nº 156, de 2008.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Valadares, PSB-SE.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– O requerimento que acaba de ser lido será incluído
em Ordem do Dia oportunamente, nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – A Presidêndia recebeu, da Comissão Temporária criada nos termos do Requerimento nº 237,
de 2011, com a finalidade de realizar visita in loco à
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Eletrobrás Termonuclear S.A. (ELETRONUCLEAR),
em específico à Usina de Angra I, Angra II e demais
instalações do complexo, o Relatório Final da Visita
à Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto em Angra
dos Reis-RJ, bem como o Termo de ajustes anexo ao
Relatório Final da Comissão Temporária, conforme
MEM. N° 8/2012-SLFAR.
É o seguinte o Memorando:
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MEM. Nº 8/2012/SLFAR
Brasília, 8 de fevereiro de 2012
Assunto: Encerramento de trabalho – Comissão Temporária Externa – Visita in loco Eletronuclear S/A
Senhor Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência documentos pertinentes ao
trabalho da Comissão Temporária Externa para Visita
in loco à Eletrobrás Termonuclear (ELETRONUCLE-
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AR S/A), constituída nos termos do Requerimento nº
237, de 2011, tendo como primeiro signatário este
Senador, aprovado em 22-3-2011.
Acompanham este ofício os seguintes documentos:
1 – Relatório Final da Visita à Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto em Angra dos Reis – RJ,
que ocorreu em 8 de abril de 2011;
2 – Termo de ajuste anexo ao Relatório Final da Comissão.
Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias.
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– O processado do Requerimento nº 237, de 2011, vai
ao Arquivo, nos termos do art. 76, inciso III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência comunica ao Plenário que, em atendimento ao disposto no art. 76, inciso III, do Regimento
Interno, foi extinta a comissão temporária criada nos
termos do Ato do Presidente nº 24, de 2011, que institui Comissão para elaborar Anteprojeto de Reforma
Política, tendo o Colegiado apresentado, durante seu
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prazo de duração, as Propostas de Emenda à Constituição nºs 37, 38, 39, 40, 41 e 42, de 2011; e os Projetos de Lei do Senado nºs 265, 266 e 267, de 2011.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – O processado do Ato do Presidente nº 24, de
2011, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição
que será lida.
É lida a seguinte:

210

02928

Quinta-feira 16

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO 2012
Fevereiro de 2012

FEVEREIRO 2012
Fevereiro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 16

211

02929

212

02930

Quinta-feira 16

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FEVEREIRO 2012
Fevereiro de 2012

FEVEREIRO 2012
Fevereiro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Proposta de Emenda à Constituição que acaba de
ser lida está sujeita às disposições constantes dos art.
354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Neste momento, agradecemos a Deus por mais um
dia de trabalho, encerrando os trabalhos neste momento. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade, se
Deus assim o permitir.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 7
minutos.)
Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney
15/2/2012
quarta-feira
16h Ordem do Dia
Plenário
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Ata da 10ª Sessão, Não Deliberativa
em 16 de fevereiro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Waldemir Moka, da Srª Vanessa Grazziotin,
e dos Srs. Pedro Taques e Sérgio Souza

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se às 17 horas e 25 minutos.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sob a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 54, DE 2012
Nos termos do art. 256 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro a retirada, em caráter

definitivo, do PLS nº 2 de 2006, de minha autoria, que
altera o art. 8º da Lei nº 11.124, de 16 de junho de
2005, para atribuir ao Fundo Nacional de Habitação
de Interesse Social metade dos dividendos mínimos
pagos pela Caixa Econômica Federal ao Tesouro Nacional. – Senador Cristovam Buarque.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência defere o requerimento
que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão encaminhados à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 58, DE 2012
(Sessão Especial)
Requeiro, nos termos regimentais, a realização
de Sessão Especial no Plenário do Senado Federal,
dia 22 de outubro de 2012, destinada a comemorar o
Dia do Aviador.
Sala das Sessões,
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Justiﬁcação

Marcelo Dino Fonseca de Castro, de 13 anos, era
filho de Flávio Dino, dirigente do PCdoB Nacional e do
Maranhão, que já foi juiz, deputado federal, e hoje é o
atual presidente da Embratur e da professora da Universidade de Brasília (UnB) Adriana Fonseca. O casal
teve outro filho, Vinícius, que tem 17 anos.
O filho do comunista estava em Brasília, quando
sofreu uma forte crise de asma, que provocou uma
parada cardíaca. Marcelo passou mal ontem, quando
realizava atividade esportiva na escola, e foi levado ao
hospital Santa Lúcia, em Brasília. No entanto, durante
a madrugada, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Segundo o hospital, o paciente passou a noite
consciente, em monitoramento na UTI, com quadro
estável, mas queixou-se de desconforto e dificuldade
para respirar por volta das 6h.
Ainda de acordo com o hospital, a causa da morte
só poderá ser conhecida após laudo do IML (Instituto
Médico Legal). A Promotoria de Saúde do Ministério
Público do Distrito Federal deve apurar se houve alguma falha no atendimento do adolescente por parte
do hospital.
Neste momento de perda e dor, é com enorme
consternação que recebemos a notícia do falecimento
do jovem Marcelo Dino, lamentamos essa fatalidade
e sem poder traduzir os verdadeiros sentimentos que
nos assolam nesse momento tão difícil transmito meus
sentimentos a seus familiares e amigos.
Sala das Sessões, 14 de Fevereiro de 2012.
_ Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO N° 60, DE 2012

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 59, DE 2012
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento do jovem Marcelo Dino,
filho do presidente da EMBRATUR (Empresa Brasileira de Turismo), senhor Flávio Dino e da professora da
Universidade de Brasília – UnB, bem como seja encaminhada o referido Voto aos seus familiares Flávio
Dino (pai), Adriana Fonseca (mãe), Vinícius (irmão) e
amigos no endereço: SCN Quadra 2, Bloco G, 20 andar, CEP: 70.712-907, Brasília/DF.

Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento do Bispo Ladislau Biernaski, presidente da CPT (Comissão Pastoral da Terra),
bem como seja encaminhada o referido Voto ao Padre
Dirceu Fumagalli, a senhora Isolete Wichinieski, seus
familiares e amigos no endereço: Comissão da Terra,
Secretária Nacional, Rua 19 n° 35, 10 andar Edifício
Dom Abel, Centro, Goiânia/GO, CEP: 74.030-090.
Justiﬁcação
Na manhã do dia 13-2-12 a sociedade perdeu
Dom Ladislau Biernaski, bispo de São José dos Pinhais e que presidia, desde 2009, a Comissão Pastoral
da Terra – CPT. Dom Ladislau sempre defendeu a luta
social, apoiava a reforma agrária e o MST.
Dom Ladislau nasceu 1937 em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Sua Ordenação
Presbiteral é de seis de julho de 1963, em Curitiba. A Ordenação Episcopal aconteceu no dia 27 de maio de 1979,
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em Roma, Itália. Foi bispo auxiliar de Curitiba de 1979
a 2006. Também foi responsável por diversas Pastorais
Sociais no Brasil, como a Pastoral Operária, Comissão
Pastoral da Terra (atual presidente), Pastoral Carcerária
(1979) e Pastoral do Menor (1988). Em sua larga atuação no Regional Sul (CNBB do Paraná), foi membro da
presidência (1999) e secretário executivo (2007).
Aos 73 anos de uma vida comprometida com a
verdade e a justiça. Um bispo filho de camponeses migrantes poloneses, que se preocupava com a soberania
alimentar, com a agroecologia. Era um semeador de
ideias e de exemplos de vida, a serviço dos camponeses. Grande Dom Ladislau, foi um verdadeiro pastor.
Dom Ladislau cumpriu um papel importante de
levar informações sobre setores marginalizados para
dentro da igreja. Nesse sentido, podemos dizer que ele
cumpriu um papel fundamental, sempre com posições
claras e equilibradas. Dom Ladislau foi uma presença
marcante e solidária na luta dos camponeses. Nesse
sentido, trata-se de uma perda muito grande, tanto pelo
que ele fazia como pelo que ele representava
Sensibilizada, neste momento de perda e dor,
externo meus sentimentos na certeza de que a fé traz
esperança e conforto espiritual e transmito meus sentimentos a seus familiares e amigos.
Sala das Sessões, 15 de Fevereiro de 2012. –
Senadora Vanessa Grazziotin.
REQUERIMENTO N° 61, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de
Congratulações e Aplausos, a Maria das Graças Foster
pela nomeação para presidir à empresa petrolífera estatal – Petrobras, primeira mulher a assumir a presidência de uma empresa petrolífera no mundo, empossada
no dia 13 de Fevereiro, bem como seja encaminhado o
referido voto no seguinte endereço: Petróleo Brasileiro
S.A – PETROBRAS; Avenida República do Chile, nº 65,
Centro – CEP: 20031-912 Rio de Janeiro – RJ.
Justiﬁcação
O Conselho de Administração da Petrobras elegeu Maria das Graças Silva Foster como presidente
da empresa, em substituição ao atual presidente, José
Sergio Gabrielli de Azevedo, que, que deixou a estatal
para seguir carreira política na Bahia.
Além de diversos cargos executivos na Companhia,
Maria das Graças Silva Foster já atuou como presidente
da Petrobras Química S.A – PETROQUISA, e como presidente e diretora Financeira da Petrobras Distribuidora
S.A. É presidente dos Conselhos de Administração da
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A
– TBG, e da Transportadora Associada de Gás S. A. –
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TAG e membro dos Conselhos da Petrobras Transporte
S.A – TRANSPETRO, da Petrobras Biocombustível S.A,
e da Braskem S. A. É graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com
mestrado em Engenharia Química, pós-graduação em
Engenharia Nuclear pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (COPPE/UFRJ), e MBA em Economia pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ).
Ao assumir a presidência Graça Foster destacou a importância que sua gestão dará à segurança
do meio ambiente em todas as operações previstas,
mesmo as do pré-sal, declarou ainda que a intenção
é fortalecer as relações com os parceiros da América
Latina e da África, sem, contudo, descuidar das relações multissetoriais que a empresa tem com 27 países. Prometeu dar atenção ao conteúdo brasileiro nas
contratações para toda a companhia e lembrou que a
estatal tem investimentos no montante de US$224,7
bilhões e uma estimativa de produção de 6 milhões de
barris diários até 2020.
Parabéns, Maria das Graças Silva Foster por ser
a primeira mulher a ser indicada para comandar uma
empresa de petróleo no mundo.
Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2012. –
Senadora Vanessa Grazziotin
REQUERIMENTO N° 62, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, ao Município de Santa
Isabel do Rio Negro por estar completando 55 anos de
criação, comemorado no dia 31 de dezembro de 2011,
bem como seja encaminhado o referido voto a Prefeita
Eliete Cunha Beleza no seguinte endereço: Prefeitura: Endereço: Av. Danilo Correa, s/n – Bairro: Centro
– CEP: 69.740-000, Santa Isabel do Rio Negro/AM.
Justiﬁcação
Antes da chegada dos europeus, a região era habitada por várias nações indígenas: maupé, majurana,
jurupixuna. Foram os jesuítas que fizeram os primeiros
contatos com os habitantes locais.
Depois da expulsão destes (1661), o contato com
o povoamento do rio Negro só é reativado a partir de
1695, com a chegada de outros religiosos. Em 1760,
estabeleceu-se um destacamento militar e foi construído um forte no local onde hoje existe a cidade de São
Gabriel da Cachoeira.
Situada entre Barcelos e São Gabriel da Cachoeira,
Santa Isabel do Rio Negro é um município brasileiro do
Estado do Amazonas. Em seu território estão localizados o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, que são
as duas montanhas mais altas do Brasil. Localiza-se a
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781 quilômetros de barco de Manaus, ou 631km por via
aérea pelo Aeroporto de Santa Isabel do Rio Negro. A
cidade tem se tornado referência para a pesca esportiva,
graças à grande concentração de tucunarés.
Desde 1968 o município é enquadrado como área
de segurança nacional. Santa Isabel está em uma região
que é das mais ricas do Brasil em termos de cultura indígena. No município há apresentação de danças indígenas como o jurupari, dabucuri e o kapiwaiá e rituais
da cultura yanomami. O município apresenta serras e
picos que estão entre os mais altos do País. Nas proximidades estão os picos da Neblina e 31 de Março.
Santa Isabel revela belas praias durante a época
da vazante. A maioria delas fica localizada em ilhas nos
arredores do município, como a paradisíaca Ilha do Chile.
Porém, o que torna realmente Santa Isabel especial
é que ela marca o momento exato de transição entre o
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médio e o alto Rio Negro, as fortes corredeiras tão típicas do Alto Rio Negro só começaram a ser vistas muitos
quilômetros rio acima. Nesse ponto, as águas escuras
ainda mantém seu ritmo lento, formando um imenso espelho d’água que reflete o céu, a floresta e as formações
rochosas ao seu redor, uma visão de tirar o fôlego.
Parabéns, ao município de Santa Isabel do Rio
Negro.
Sala das Sessões, 15 de Fevereiro de 2012. –
Senadora Vanessa Grazziotin
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O parecer que acaba de ser lido
vai à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 9,
de 2012, do Presidente da Comissão de Serviços de
Infraestrutura, que comunica a apreciação, em caráter
terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2005.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 9/2012-CI
Brasília, 9 de fevereiro de 2012
Exelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em Decisão Terminativa,
na reunião realizada no dia 9 de fevereiro do ano em
curso, o Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2005, que
“Acrescenta dispositivos à Lei nº 10.438, de 26 de
abril de 2002, para instituir o Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Isolados
(PROISOL).”, de autoria do Senador Valdir Raupp.
Respeitosamente, – Senadora Lúcia Vânia Presidente da Comissão.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 9, 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 5,
de 2005, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
OF. GLPMDB nº 14/2012
Brasília, 16 de fevereiro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Vital do Rêgo, para
a suplência em vaga anteriormente ocupada pelo
Senador Eunício Oliveira na Comissão de Assuntos
Sociais - CAS.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Será feita a substituição solicitada.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Hoje a sessão é não deliberativa e
iniciamos convidando os oradores inscritos.
Como primeiro orador, em permuta com o Senador Cristovam Buarque, eu convido, para fazer uso
da palavra, o Senador Alvaro Dias, que fala hoje pelo
tempo regimental de vinte minutos.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR – Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, Rui
Barbosa: “As primeiras condições de respeitabilidade
de todo poder, de todo agente da autoridade em qualquer país são a sua competência e a sua honestidade”.
O Governo, ontem, apresentou-se confessando
incompetência e desonestidade. Aliás, um cinismo imbatível, com o descaramento de afirmar que não realiza
cortes na área social. Saúde não é área social. Educação, segurança pública, previdência social, FGTS! Os
cortes foram anunciados. E o Governo diz que a área
social é intocável. O que é área social para o Governo?
O Ministro Mantega, que é alvo de representação no Ministério Público, em razão dos escândalos
na Casa da Moeda, sorria, porque imagina que todos
nós nos esqueceremos rapidamente do que foi dito
ontem a todo povo brasileiro, por intermédio dos noticiários de TV.
O Governo falou, o Governo falou sozinho. O
Governo não foi contestado, mas a contestação é indispensável diante do anúncio de ontem.
Sr. Presidente, o Governo corta, sim, corta por
incompetência, corta porque não planeja, em razão
da imprevisibilidade. É um Governo que improvisa, é
confuso, é inseguro, é claudicante, é omisso, é heterogêneo, é aparelhado, é incompetente. Enfim, usa determinados adjetivos para tergiversar, para mistificar,
para manipular e cooptar apoio, e nós somos obrigados a selecionar adjetivos para definir que Governo
temos neste País.
Dito isso, Sr. Presidente, abordo o tema proposto para hoje.
Uma auditoria do Tribunal de Contas da União
revelou que o Ministério da Cultura possui um acervo
de mais de 8 mil projetos artísticos, financiados por
meio de renúncia fiscal, sem análise de execução. O
TCU, ao verificar a regularidade da concessão das renúncias de receitas previstas na lei, constatou que o
Ministério da Cultura não verifica como o recurso público está sendo gasto, nem examina notas fiscais ou
outros comprovantes de despesa para fins de liberação
dos incentivos fiscais, entre outras irregularidades que
mencionaremos a seguir.
Os referidos projetos culturais receberam incentivos que totalizam R$3,8 bilhões, montante quase 70%
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maior do que todo o orçamento da Pasta em 2010, que
foi de R$ 2,2 bilhões.
Já que falamos em incentivo, eu faço parênteses
para voltar ao preâmbulo deste pronuniamento, quando
rapidamente abordei a posição do Governo, a posição
cínica do Governo ao anunciar cortes do Orçamento
no dia de ontem. Se o Governo reduzisse o índice de
superfaturamento das obras não precisaria cortar nada;
se o Governo reduzisse o desperdício de dinheiro com
incentivos, com ONGs, com paraestatais aparelhadas,
com entidades sociais cooptadas politicamente, evitasse esse desperdício, reduzindo os quadros governamentais que são engordados para atender à base
aliada, se fizesse isso, dispensaria o corte. Não seria
necessário cortar, porque a receita cresce além das
previsões do próprio Governo.
Eu concedo, com satisfação, o aparte ao valoroso Senador que veio certamente conceituar o Senado,
necessitado de conceituação nova. É o Senador Pedro
Taques a quem, com muita alegria, eu concedo o aparte.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Obrigado, Senador Alvaro. Falar sobre orçamento é falar
sobre peça de ficção. O orçamento é uma lengalenga
que o Executivo manda para cá, nós debatemos, e
nada é cumprido. Nós sabemos que, em razão da crise internacional, a Grécia, por exemplo, terá que cortar 115 mil servidores, fazer um corte de 150 bilhões
de euros, e isso, na crise internacional, é interessante e legítimo que ocorra. Agora, cortes sem prioridade, cortes sem saber em que cortar, por exemplo, as
questões sociais – saúde, educação –, recursos foram
contingenciados e cortados. Esse tema nós, do Congresso Nacional, precisamos debater. As emendas
parlamentares individuais, as famigeradas emendas
parlamentares individuais também. Agora, mais do que
corte e contingenciamento, eu concordo com V. Exª,
o ideal seria nós discutirmos a qualidade dos gastos
públicos e a diminuição da corrupção. Segundo relatórios do Tribunal de Contas da União, que V. Exª bem
sabe, um terço dos recursos da saúde são roubados
em razão da corrupção. Então, eu me associo a V. Exª
nessa discussão sobre essa peça de ficção, essa novela. E, a respeito da corrupção, o último caso lamentável da chamada Casa da Moeda, um órgão secular:
colocaram um dos irmãos Metralha para tomar conta
do cofre do Tio Patinhas.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senador Pedro Taques. V. Exª sempre, com
brilhantismo, coloca questões essenciais ao debate.
É evidente que, se o Governo cortasse como é
obrigado hoje a cortar o governo da Grécia, haveria
aqui uma revolução na base aliada do Governo. O
Governo gasta R$203 bilhões com folha de pessoal.
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Já são mais de 23 mil cargos comissionados na administração direta, sem contabilizarmos a administração
indireta. Isso tudo por quê? Porque cresceu o apoio ao
Governo. A conclusão a que se chega é que, quanto
pior o governo, maior é o apoio que ele tem na área
política. Quanto mais desastrado é o governo, do ponto
de vista da ética, mais facilidades oferece, as tentações
sobram e a cooptação é favorecida. Cresce o apoio ao
governo. É por isso que nós nunca tivemos uma minoria
numericamente tão limitada como temos hoje, nem nos
tempos do autoritarismo. A minoria foi esmagada pela
cooptação e o reflexo eleitoral é exatamente fruto do
aparelhamento que ocorreu, transformando a máquina estatal num gigantismo inusitado que, obviamente,
ofereceu vantagens eleitorais ao governo para se assegurar de uma maioria esmagadora no Parlamento.
Portanto, a conclusão é esta: quanto pior o governo do
ponto de vista ético, maior a base de apoio.
Refiro-me, hoje, ao descalabro gerencial configurado no Ministério da Cultura. O descalabro mora
em todas as partes do atual Governo, mas hoje estou
especificamente apontando o descalabro no Ministério
da Cultura. O Senado não pode ignorar essa situação
de incúria gerencial-administrativa. São mais de 8 mil
processos de prestação de contas de projetos culturais
envolvendo uma cifra de R$3,8 bilhões pendentes de
análise na pasta da Cultura. Esse é um típico exemplo de gestão às avessas, caracterizando a falência
gerencial e administrativa. Eu repito: R$3,8 bilhões
pendentes de analise. O que fazem no Ministério da
Cultura? Os que ocupam cargos comissionados nesse
Governo fazem o quê? Porque não é só no Ministério
da Cultura?
Há pouco tempo, nos referimos a essas pendências no Ministério do Trabalho, por exemplo. Um pouco
antes, no Ministério do Esporte, os convênios celebrados com ONG´s na área do Ministério dos Esportes,
os convênios celebrados com os sindicatos na área
do Ministério do Trabalho sem análise, sem prestação
de contas, sem apreciação do poder público sobre a
aplicação dos recursos. E, hoje, estou focalizando o
descalabro no Ministério da Cultura, fiscalização dos
projetos culturais beneficiados com incentivos da Lei
Rouanet, é, no mínimo, lastimável. Não há fiscalização.
É por isso que pergunto: o que estão fazendo
com esses cargos? Por que tanta gente no Governo,
por que tantos Ministérios, estruturas engordadas,
paralelismos? Por que tanto gasto se não há ação, se
não cumprem a missão?
Srª Presidente, não podemos ignorar essa incúria. Repito, mais de oito mil processos. Esse é o típico
exemplo de gestão às avessas, falência gerencial e
administrativa.

FEVEREIRO 2012
Fevereiro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A intempestividade na análise das prestações
de contas dificulta a recuperação de eventuais danos
aos cofres públicos, além de comprometer a concessão segura de novos incentivos”, destaca o relator da
auditoria, Ministro do TCU André Luís de Carvalho.
O TCU tem realizado um enorme esforço. Os
quadros técnicos do TCU são qualificados e devem
ser valorizados porque realizam um enorme esforço
para conter o processo de irresponsabilidade de gestão neste País.
Vamos a algumas deficiências detectadas pelo
TCU:
– deficiência na metodologia de enquadramento de
projetos culturais nos segmentos estabelecidos
na Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet);
– ausência de acompanhamento e avaliação dos projetos culturais durante sua execução;
– ausência de registro de localidade de efetiva realização dos projetos culturais;
– alto estoque de processos de prestação de contas
sem análise conclusiva;
– Defi
Deficiência
ciência na verifi
verificação
cação do cumprimento do princípio da não concentração por segmento e por
beneficiário;
Há suspeita de favorecimentos. Aliás, há algum
tempo, se discutiu a concessão de recursos generosos
para um site na internet.
– Volume anual de aprovação de projetos incompatível
com a capacidade administrativa do Ministério
para acompanhá-los e para analisar as respectivas prestações de contas. Segundo o TCU,
apenas 24 funcionários operam no controle do
programa de fomento cultural. Esse reduzido contingente administrativo levaria 64 anos para zerar
o estoque de prestações de contas pendentes,
considerando uma média de 127 análises concluídas – 64 anos!
Veja a contradição. Quem discursa criticando é
contraditório ou o governo é contraditório? É obvio que
o governo é contraditório. Se um país como a Holanda tem 700 cargos comissionados, ou um pouco mais
do que isso, e o governo brasileiro tem 23 mil cargos
comissionados, é evidente que há gente ociosa e que
poderia estar exatamente cumprindo esse papel. Há
uma omissão. Levariam, com 24 funcionários, 64 anos
para zerar o estoque da prestação de contas. Ou seja,
o que está se confessando aqui? É que não há prestação de contas. O governo não fiscaliza. O governo
apenas repassa, e repassa, cada vez mais, e generosamente para aqueles que estão próximos do poder.
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Aqueles que subscrevem as ideias às causas, à
prática, esses possuem facilidades junto ao Governo.
E recebem! Recebem e, se prestam contas, ninguém
sabe, ninguém vê, ninguém avalia, ninguém analisa,
ninguém contesta. Enfim, é a anarquia na aplicação
do dinheiro público. ,
Eu estou enumerando as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas – e já há um bom tempo:
– Descumprimento da previsão de inabilitação dos
responsáveis por até três anos, no caso de rejeição da prestação de contas;
– deficiência no procedimento de verificação da proibição de doação e patrocínio à pessoa ou instituição vinculada ao agente
– deficiência no controle de fluxo financeiro dos projetos culturais;
– não publicação do montante anual de recursos autorizados para renúncia fiscal;
– deficiência no controle da movimentação financeira
dos projetos culturais, intempestividade das informações referentes ao montante de recursos
captados entre outras irregularidades.
Nós estamos apresentando um projeto. Apresentamos ontem à Mesa do Senado. Há um projeto na Câmara dos Deputados, de autoria do Poder Executivo.
Mas nós nos antecipamos a esse projeto do Executivo e apresentamos aqui um projeto em razão dessa
situação de gravidade. Amontoam-se, no Ministério,
os documentos referentes a prestações de contas referentes a projetos custeados com recursos públicos,
e a estrutura administrativa não consegue realizar a
devida fiscalização. O projeto pretende exigir maior
transparência na aplicação desses recursos.
Eu peço ao Presidente que considere lido o restante do pronunciamento e, inclusive, autorize a publicação do texto do projeto que tem este objetivo: institui
a obrigatoriedade da publicação de dados relativos a
projetos culturais que tenham captado recursos, mediante renúncia fiscal, e que não tenham sido objetos
de avaliação final pelo Ministério da Cultura.
É esse o objetivo do projeto. Eu peço a V. Exª que
autorize sua publicação.
Muito obrigado.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ALVARO DIAS.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, “As primeiras condições de respeitabilidade de todo Poder, de todo agente da autoridade,
em qualquer país, são a sua competência e a sua honestidade.” Rui Barbosa
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Uma auditoria do Tribunal de Contas da União
(TCU) revelou que o Ministério da Cultura possui um
acervo de mais de 8 mil projetos artísticos, financiados
por meio de renúncia fiscal, sem análise de execução,
O TCU, ao verificar a regularidade da concessão das
renúncias de receitas previstas na lei, constatou que o
Ministério da Cultura não verifica como o recurso público está sendo gasto, nem examina notas fiscais ou
outros comprovantes de despesa para fins de liberação
dos incentivos fiscais, entre outras irregularidades que
mencionaremos a seguir.
Os referidos projetos culturais receberam incentivos que totalizam R$ 3,8 bilhões – montante quase
70% maior que todo o orçamento da pasta em 2010,
que foi de R$ 2,2 bilhões.
O descalabro gerencial está configurado! A fiscalização dos projetos culturais beneficiados com incentivos da Lei Rouanet (lei de incentivo à cultura) é
no mínimo lastimável.
Sr. Presidente: o Senado não pode ignorar essa
situação de incúria qerencial/administrativa: são mais
de 8 mil processos de prestação de contas de projetos culturais, envolvendo uma cifra de R$ 3,8 bilhões,
pendentes de análise na Pasta da Cultura. Esse é um
típico exemplo de gestão às avessas, caracterizando
a falência gerencial e administrativa.
“A intempestividade na análise das prestações
de contas dificulta a recuperação de eventuais danos
aos cofres públicos, além de comprometer a concessão segura de novos incentivos”, destaca o relator da
auditoria, ministro-substituto do TCU André Luís de
Carvalho.
A auditoria do TCU detectou inúmeras deficiências, tais como:
– deficiência na metodologia de enquadramento de
projetos culturais nos segmentos estabelecidos
na Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet);
– ausência de acompanhamento e avaliação dos projetos culturais durante sua execução;
– ausência de registro de localidade de efetiva realização dos projetos culturais;
– alto estoque de processos de prestação de contas
sem análise conclusiva;
– deficiência na verificação do cumprimento do princípio da não concentração por segmento e por
beneficiário;
– volume anual de aprovação de projetos incompatível
com a capacidade administrativa do ministério
para acompanhá-los e para analisar as respectivas prestações de contas. Segundo o TCU,
apenas 24 funcionários operam no controle do
programa de fomento cultural. Esse reduzido
contingente administrativo levaria 64 anos para
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zerar o estoque de prestações de contas pendentes, considerando uma média de 127 análises concluídas.
– descumprimento da previsão de inabilitação dos responsáveis por até três anos no caso de rejeição
da prestação de contas;
– deficiência no procedimento de verificação da proibição de doação ou patrocínio a pessoa ou instituição vinculada ao agente;
– deficiência no controle de fluxo financeiro dos projetos culturais;
– não publicação do montante anual de recursos autorizados para renúncia fiscal;
– deficiência no controle da movimentação financeira
dos projetos culturais e intempestividade das informações referentes ao montante de recursos
captados, entre outras irregularidades.
Sr. Presidente: encontra-se na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n° 6722/10, de autoria do
Poder Executivo, que institui o Programa Nacional de
Fomento e Incentivo à Cultura – Procultura. O projeto
deverá ainda ser analisado por duas comissões técnicas daquela Casa: Finanças e Tributação e Constituição e Justiça.
O quadro atual não nos permite aguardar a decisão daquela Casa Legislativa, e a remessa da proposição ao Senado Federal, para dar início à discussão
desse relevante tema. Afinal, estamos diante de uma
situação da maior gravidade: amontoam-se, no MinC,
os documentos referentes às prestações de contas referentes a projetos custeados com recursos públicos,
e a estrutura administrativa não consegue realizar a
devida fiscalização.
A auditoria realizada no ano passado pelo TCU
e que apontou uma série de irregularidades no campo das atividades referentes ao acompanhamento e à
prestação de contas dos projetos culturais incentivados
no âmbito da Lei Rouanet, impõe uma ação imediata.
Dessa forma, a bem da transparência na gestão dos recursos públicos, propomos alteração da Lei
Rouanet consistente no acréscimo de dispositivo que
determina a publicação mensal da relação de projetos
concluídos e não analisados tempestivamente pelo
ministério da Cultura. Dessa forma, enquanto aquele
Ministério não qualifica sua atuação, de modo a cumprir os ditames da lei, poder-se-á, pelo menos, dar conhecimento à sociedade dos projetos financiados por
meio de renúncia fiscal concluídos e não fiscalizados.
Em que pese a lei Rouanet determinar que, após
sua conclusão, o projeto cultural beneficiado com aportes oriundos de renúncia fiscal seja examinado pelo
ministério da Cultura no prazo de seis meses, essa
norma é sistematicamente descumprida. Nosso projeto
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contempla essa lacuna. A introdução dos dispositivos
contidos nos parágrafo 3º e 4º são saneadores.
§ 3º O Ministro de Estado da Cultura
fará publicar mensalmente no Diário Oficial
da União e no sítio eletrônico do MinC relação
completa dos projetos cuja execução já tenha
sido concluída e que não tenham sido objeto
da avaliação prevista no §1° deste art, especificando, para cada um, o nome do projeto,
o nome do responsável por sua execução, o
número de registro do projeto no Pronac, a
data da conclusão, os recursos captados e a
justificativa para a não realização da avaliação
final da aplicação dos recursos recebidos no
prazos determinado.
§ 4º O Tribunal de Contas da União incluirá em seu parecer prévio sobre as contas
do Presidente da República análise relativa a
avaliação de que trata esse artigo. (NR)”
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I, §2º, do Regimento Interno.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N° , DE 2012
Altera a Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, para instituir a obrigatoriedade
da publicação de dados relativos a projetos culturais que tenham captado recursos
mediante renúncia ﬁscal e que não tenham
sido objeto de avaliação ﬁnal pelo Ministério da Cultura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991, passa a vigorar com o seguinte teor:
“Art. 20. Os projetos aprovados na forma
do art. 19 desta Lei serão, durante sua execução, acompanhados e avaliados pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC),
do Ministério da Cultura (MinC), ou por quem
receber a delegação destas atribuições.
§ 1° A SEFIC/MinC, após o término da
execução dos projetos previstos neste artigo,
deverá, no prazo de seis meses, fazer uma avaliação final da aplicação correta dos recursos
recebidos, podendo inabilitar seus responsáveis pelo prazo de até três anos.
§ 2° Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura a ser
decidido no prazo de sessenta dias.
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§ 3° O Ministro de Estado da Cultura fará
publicar mensalmente no Diário Oﬁcial da
União e no sítio eletrônico do MinC relação
completa dos projetos cuja execução já tenha
sido concluída e que não tenham sido objeto
da avaliação prevista no § 1° deste art., especificando, para cada um, o nome do projeto,
o nome do responsável por sua execução, o
número de registro do projeto no Pronac, a
data da conclusão, os recursos captados e a
justificativa para a não realização da avaliação
final da aplicação dos recursos recebidos no
prazos determinado.
§ 4° O Tribunal de Contas da União incluirá em seu parecer prévio sobre as contas
do Presidente da República análise relativa a
avaliação de que trata esse artigo. (NR)”.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A proposição legislativa que ora apresentamos
tem o objetivo de trazer para o Congresso Nacional
o debate sobre a fiscalização dos recursos captados
mediante renúncia fiscal e destinados a projetos culturais, nos termos da Lei n° 8.313, de 23 de dezembro
de 1991, também conhecida como Lei Rouanet.
Como sabemos, encontra-se em tramitação na
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n° 6.722, de
2010, que intenta reformar a Lei Rouanet, para, entre
outras providências, incluir na legislação ordinária aspectos atualmente constantes em instruções normativas
do Ministério da Cultura acerca da política de fomento
e incentivo à cultura.
Entretanto, o quadro atual não nos permite aguardar a decisão daquela Casa Legislativa, e a remessa
da proposição ao Senado Federal, para dar início à
discussão desse relevante tema. Afinal, estamos diante
de uma situação da maior gravidade: amontoam-se,
no MinC, os documentos referentes às prestações de
contas referentes a projetos custeados com recursos
públicos, e a estrutura administrativa não consegue
realizar a devida fiscalização.
Em 2011, auditoria de conformidade realizada
pelo Tribunal de Contas da União identificou uma série de irregularidades no campo das atividades referentes ao acompanhamento e à prestação de contas
dos projetos culturais incentivados no âmbito da Lei n°
8.313, de 1991. De acordo com o relatório decorrente
do acórdão n° 1.481/2010–Plenário, o MinC não verifica como o recurso está sendo gasto, por exemplo,
não examina notas fiscais ou outros comprovantes de
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despesa do projeto, por meio de fiscalizações, vistorias
in loco ou a distância.
O mencionado documento registra, também, a
existência, no momento de sua publicação, de 8.129
prestações de contas pendentes de análise. Segundo o
levantamento realizado pelo TCU, somados os valores
referentes a tais projetos, chega-se à impressionante
soma de R$3,8 bilhões.
Ainda de acordo com o relatório em questão, no
ritmo em que se encontrava na oportunidade da fiscalização, seriam necessários sessenta e quatro anos
para a execução da análise da documentação que se
encontra pendente. Não obstante, a lei em vigor determina que, após sua conclusão, o projeto cultural
beneficiado com aportes oriundos de renúncia fiscal
seja examinado pelo MinC no prazo de seis meses.
Como se depreende da auditoria levada a efeito
pelo TCU, essa norma é sistematicamente descumprida. E a não verificação dessa documentação pode
ocultar desvios e outras irregularidades capazes de
promover grave lesão aos cofres públicos.
Dessa forma, a bem da transparência na gestão dos recursos públicos, propomos alteração da Lei
Rouanet consistente no acréscimo de dispositivo que
determina a publicação mensal da relação de projetos
concluídos e não analisados tempestivamente pelo
MinC. Dessa forma, enquanto aquele Ministério não
qualifica sua atuação, de modo a cumprir os ditames
da lei, poder-se-á, pelo menos, dar conhecimento à
sociedade dos projetos financiados por meio de renúncia fiscal concluídos e não fiscalizados.
Sala das Sessões, – Senador Álvaro Dias
A Srª Álvaro Dias, a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Alvaro Dias, V. Exª será atendido regimentalmente. A presidência pede que a assessoria tome providências para que o pedido do Senador
Alvaro Dias seja atendido.
Inscrita para falar a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiras e companheiros.
Sr. Presidente, venho a esta tribuna para tecer
alguns comentários que não se resumem a opiniões
pessoais minhas, mas a uma opinião geral do meu
Partido, o PCdoB. Com frequência, em nossas reuniões da Direção Nacional, assim com nas reuniões das
Executivas Estaduais, fazemos questão de debater com
certa profundidade a questão econômica do País por-
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que entendemos que as necessidades da população
brasileira, as necessidades que têm de desenvolvimento
efetivo passam por decisões políticas e econômicas.
Ou mudamos a forma como o Brasil encara a sua política macroeconômica ou continuaremos avançando
a passos muito curtos e a um ritmo muito lento, muito
vagaroso, aquém das necessidades apresentadas por
nossa gente, por nossa população.
Ontem, já no final da tarde, Sr. Presidente, após
uma coletiva concedida pelo Ministro Guido Mantega,
da Fazenda, e pela Ministra Miriam Belchior, do Planejamento, anunciou-se um corte. Muitos meios de comunicação tratam como corte, mas, na realidade, não
é um corte e, sim, um contingenciamento, um bloqueio
de recursos no Orçamento da União de 2012. Esse
corte vem ocorrendo sistematicamente já há alguns
anos, primeiramente por exigência do próprio Fundo
Monetário Internacional, mantendo-se até hoje. Esse
contingenciamento objetiva economizar recursos públicos para fazer frente aos serviços da dívida brasileira,
Sr. Presidente. É exatamente sobre esse ciclo, que consideramos vicioso, que vou me referir neste momento.
Então, como disse no dia de ontem, foi anunciado
pelo Governo Federal um corte de R$55 bilhões nas
despesas previstas no Orçamento da União para este
ano de 2012, Orçamento este que foi aprovado pelo
Congresso Nacional no final do ano passado. O valor
contingenciado deverá ser destinado ao pagamento
de juros da dívida pública, e o valor, como disse também, foi divulgado no dia de ontem pela Ministra do
Planejamento e pelo Ministro da Fazenda.
Do total de R$55 bilhões, o contingenciamento
de despesas discricionárias ficou em R$35,01 bilhões,
ou seja, ou seja 63,65%. O restante, aproximadamente R$20 bilhões, do corte foi feito sobre dotações
para despesas obrigatórias, como aposentadorias
e[despesas da previdência social. Isso foi possível
porque o Governo refez seus cálculos e concluiu que
poderá economizar cerca de R$20 bilhões com esse
tipo de gasto orçamentário. Nas despesas discricionárias, os Ministérios da Saúde e da Educação também
foram afetados, com contingenciamento respectivo de
R$5,47 bilhão e R$1,93 bilhão.Ou seja, o Ministério
da Saúde teve bloqueado, contingenciado quase que
R$5,5 bilhões, enquanto que o Ministério da Educação,
quase R$2 bilhões.
Pelas contas da Fazenda e do Planejamento, o
valor de R$55 bilhões é o contingenciamento necessário para viabilizar a meta cheia de resultado primário
do setor público, conceito que exclui gastos com juros
da dívida pública. A meta exige que o setor público não
financeiro faça superávit primário de R$139,8 bilhões
– ou seja, quase R$140 bilhões, essa é a meta de
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superávit primário para este ano estabelecida e aprovada no ano passado para o Orçamento que vigora
neste ano de 2012 –, sendo R$ 97 bilhões no âmbito
do governo central (Banco Central, Previdência Social
e Tesouro Nacional).
O superávit primário é a economia que o setor
público faz para pagar parte dos juros da dívida interna,
que no total consomem mais de 5% do PIB, ou seja,
de toda a produção do nosso País. Por praticar a mais
alta taxa básica de juros reais do mundo, o País arca
com uma despesa financeira absurda, que se tornou
essencial à valorização do capital que rende juros e
tem um impacto extremamente negativo para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Os impactos em relação ao PIB.
O resultado é subtraído dos investimentos públicos e constitui uma das explicações para as baixas
taxas de investimentos na economia nacional. Como
os investimentos são a principal força motriz do crescimento, os cortes no Orçamento da União restringem
a capacidade de expansão da economia. O contingenciamento das despesas no ano passado, por exemplo,
foi uma das causas mais relevantes da forte desaceleração do PIB no segundo semestre, ao lado, obviamente, dos juros altos e da crise econômica mundial.
Além disso, os cortes atingem áreas sensíveis,
como educação, saúde e esporte, principalmente, no
momento em que o País se prepara para a Copa do
Mundo, quando o déficit de investimentos nesses setores, e poderia citar outros, é grande e a precariedade dos serviços públicos também, em determinados
momentos, chega a ser assustadora.
As metas de superávit primário, e aqui repito o
que disse no início, foram introduzidas no Brasil por
orientação do Fundo Monetário Internacional – FMI
a partir do ano de 1999, ainda no governo do então
Presidente Fernando Henrique Cardoso. É mais uma
herança perversa do neoliberalismo que traduz o poder da oligarquia financeira à qual o governo Lula não
renunciou, optando por manter, a exemplo do câmbio
flutuante e da política monetária conservadora que
Dilma, a nossa Presidenta, promete mudar. Inclusive,
uma das explicações, das justificativas apresentadas
ontem, em nome do Governo, pelo Ministro Guido
Mantega, para esse corte de R$55 bilhões é exatamente criar condições objetivas para que possamos
continuar diminuindo o valor das taxas reais de juros
no Brasil. Entretanto, nós do PCdoB temos o entendimento de que, por conta de uma série de características da nossa economia, não haveria necessidade de
um corte tão profundo.
O remédio que se dá ainda leva muito em consideração a remuneração do capital financeiro internacional.
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E nós não precisamos, não podemos e nem devemos
continuar remunerando dessa forma o capital financeiro, como o País vem fazendo nos últimos tempos.
Então eu penso, e aqui quero repetir, que o Governo da Presidenta Dilma tem sido corajoso, tem enfrentado uma série de questões estruturais, sobretudo
na macroeconomia.
Volto a falar da queda das taxas de juros. A perspectiva é que cheguemos em breve a uma taxa de
juros de um dígito. A nossa taxa, hoje, está em torno
de 10,5% e a meta, em curto prazo, é baixar a taxa
de juros brasileira, a taxa Selic, para a casa de um dígito. Entretanto, medidas tão drásticas, quanto a dos
juros altos, são anunciadas, como essa medida que
foi anunciada no dia de ontem.
Eu quero dizer que os movimentos sociais – todos
nós e principalmente os movimentos sociais, incluindo todas as centrais sindicais, as entidades juvenis –
condenamos essa política fiscal que o Governo vem
praticando, porque a experiência concreta ensina que
o saldo primário feito para pagar juros, sob a justificativa de que é necessário manter a relação dívida/PIB
num patamar baixo, é um sério obstáculo à realização
de suas demandas ao setor público por educação de
qualidade, saúde, habitação, valorização do funcionalismo, entre tantas outras.
A polêmica, por exemplo, em torno do piso salarial dos professores, cujo valor é modesto e inferior ao
salário mínimo constitucional calculado pelo Dieese,
é um bom exemplo das restrições financeiras que o
setor público enfrenta.
Há um coro reacionário de governadores pela
redução do valor do piso, mas não se tem notícia de
nenhum deles propondo a redução do superávit primário para formar um fundo com o objetivo de viabilizar a
aplicação da lei. Enquanto isso, o estado da educação
pública, no País, não é dos melhores, e é notório que
a elevação de sua qualidade depende da valorização
do trabalho realizado pelos educadores.
Aqui, Sr. Presidente, eu faço questão de reafirmar
que essa política econômica foi herdada, e nós consideramos essa uma das heranças malditas do Governo
anterior. Por conta de uma série de fatores políticos
vividos pelo ex-Presidente Lula, ela se manteve e, agora, a Presidenta Dilma está iniciando a sua mudança.
Repito que a mudança, a coragem da Presidenta
de diminuir, gradativamente, o valor das taxas de juro,
é muito importante. Entretanto, nós estamos, aqui, a
dizer – eu estou, aqui, a dizer – que essa é uma medida importante, mas seria importante, também, que
o corte no orçamento, que vai atingir exatamente os
recursos para investimentos em infraestrutura, em
áreas sociais, de saúde e educação, não fosse feito,
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porque, efetivamente, não há, no nosso entendimento,
necessidade de que isso continue sendo feito.
Por mais que o Governo deixe de investir nos
programas sociais, o problema não se resolve, pois a
dívida pública aumenta a cada ano, independentemente do superávit, uma vez que o setor público é forçado
a contrair novos débitos para pagar a totalidade dos
juros. É, este sim, um círculo vicioso.
São compreensíveis, por isso, as reivindicações
das centrais sindicais e dos movimentos sociais por
mudanças na política econômica. Sem recursos para
o gasto social não se muda a realidade de desigualdade e injustiça em nosso País, refletida na negação
do acesso dos mais pobres à saúde, à habitação e à
educação de qualidade. O Brasil estaria bem melhor
se os recursos subtraídos do orçamento para pagar
dívida fossem investidos em programas para melhorar
efetivamente a vida do povo brasileiro e aumentar a
taxa de crescimento da nossa economia, que se revela módica ou mesmo medíocre quando comparada
ao desempenho de países como China, Índia e outros
emergentes.
Aqui eu quero também abrir um novo parêntese,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para fazer outra observação: quando a crítica vem pela direita ou quando a
crítica vem pela esquerda.
A oposição ao Governo Federal, que critica todas
as medidas adotadas pela Presidenta Dilma – e assim
o fez com o governo do Presidente Lula –, todas, critica
não pela esquerda, mas pela direita, porque entende
que a tal da responsabilidade fiscal deva ficar acima
da responsabilidade social.
É claro que eu não estou aqui defendendo nenhuma atitude irresponsável por parte do Governo Federal. Eu estou apenas aqui levantando um ponto de
vista que é meu pessoal, que é do meu partido e que
é dos movimentos sociais, de que o Brasil não teria
necessidade de fazer tanta economia, de fazer tanto
sacrifício para pagar serviços de uma dívida, Sr. Presidente, que cresce em decorrência de praticarmos as
mais elevadas taxas de juros reais do planeta – que
estão diminuindo, é verdade.
Mas o que eu quero, o que nós queremos é que
essas mudanças aconteçam com mais celeridade e que
se, por um lado, se diminui o valor da taxa de juro, não
se promova, por outro lado, um corte no orçamento tão
drástico como esse que foi anunciado no dia de ontem.
Ao contrário do que se observa na Europa e nos
Estados Unidos, a dívida pública brasileira, Sr. Presidente, é pequena. Eu repito: ao contrário da realidade da maioria dos países do mundo, a dívida pública
brasileira é pequena e tem um perfil considerado bom
pela maioria dos economistas.

FEVEREIRO
2012
Fevereiro de 2012

De acordo com o Banco Central, em outubro do
ano passado, a dívida líquida consolidada do setor
publico (somando as dívidas da União, dos Estados e
dos Municípios) equivalia a 38;2% do Produto Interno
Bruto – PIB, enquanto a dívida da Grécia deve estar na
casa dos 160% do PIB daquele País. Eu vou repetir, Sr.
Presidente, o perfil da nossa dívida comparada com a
de outros países: enquanto a dívida pública brasileira
equivale aproximadamente a 38% do nosso PIB, a da
Grécia chega a quase 160% do PIB; a da Itália, a quase 120% do PIB; a de Portugal, a 110%; a do Japão, a
200%; a dos Estados Unidos, a 100%; e a da França,
a aproximadamente 87%, contra 38% da dívida do
Brasil. Então, Sr. Presidente, não há justificativa para
a manutenção de juros tão elevados e não há necessidade ainda para um corte tão drástico para justificar
a queda de juros em nosso País. Na realidade, o povo
brasileiro tem sido obrigado a assistir diariamente à
grande transferência de recursos públicos do capital
público brasileiro para o setor privado, principalmente
para os setores rentistas. É contra esse círculo vicioso
que nós levantamos a nossa voz.
Aqui, quero citar o economista Ricardo Carneiro,
que diz que boa parte da dívida pública está inclusive
lastreada em reservas A contrapartida está em reservas.
“Nós não temos, a rigor, diz ele, do meu ponto de vista,
nenhuma possibilidade de ter uma crise internacional
amanhã e a dívida pública explodir, como aconteceu
em várias ocasiões no passado”.
Os cortes anunciados pela equipe econômica,
portanto, parecem encontrar explicação no fato de que
a política econômica do governo continua subordinada
à ditadura do mercado financeiro.
Aí, Sr. Presidente, nós entendemos que precisamos aumentar a celeridade dessas mudanças. Não há
nada economicamente que justifique tamanho corte,
Srs. Senadores. E mais: lendo as matérias todas divulgadas pela mídia, entristece-me muito o fato de a
imprensa destacar, com muita força, que grande parte do alvo do contingenciamento são exatamente as
emendas parlamentares, emenda individuais e emendas coletivas, de bancada.
Dizem quase todas as matérias – eu li todas as
matérias sobre o assunto no dia de hoje – que são
emendas com as quais o Palácio do Planalto não tem
compromisso. Elas diziam que com as emendas dos
Parlamentares, de Senadores e Senadoras, de Deputados e Deputadas, o Palácio do Planalto não teria
qualquer compromisso.
Não vejo assim, pelo contrário. Não quero pegar
o exemplo de outras bancadas, mas pego o da Bancada do Amazonas, Sr. Presidente.
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Nós, como todas as bancadas de todos os Estados, temos uma coordenação. Discutimos com os
Municípios do interior, através da Associação dos Municípios do Estado do Amazonas, com a Prefeitura da
capital e com o Governo do Estado do Amazonas. E
todas as emendas, inclusive as emendas individuais,
nós usamos de forma a garantir os serviços essenciais
de que necessita o nosso Estado.
Por exemplo, o problema de segurança é grave no
Brasil inteiro. É um problema grave, e o Governo Federal já disse: a segurança pública não é uma atribuição
direta da União, Presidente Moka, mas nem por isso
o Estado brasileiro fechará – isso é afirmação dela, do
Ministro da Justiça – os olhos para o problema da falta
de segurança no Brasil.
Hoje, o Governador do meu Estado está lançando
aquele que talvez seja o seu maior programa, que é
chamado Ronda nos Bairros, para levar policial, policiamento, viaturas – carro ou motocicleta – à população. Será um número importante de policiais em cada
bairro, em cada região da cidade de Manaus.
Agora, a bancada federal está contribuindo com
o Governo do Estado do Amazonas. Cada um de nós
colocou emendas individuais para a aquisição de viaturas, Sr. Presidente, para levar segurança ao povo
do Amazonas.
Então, como alguém ainda diz que as emendas de
bancada não são emendas importantes? Como alguém
diz que as emendas não são importantes? São, sim.
Nós temos, entre as emendas nossas de bancada, aquela emenda que trabalha a preparação da
cidade para a Copa do Mundo...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ...coisas que muitas vezes o poder central
não enxerga. Mas nós que vivemos no Estado, que
representamos o Estado aqui, Senador Moka, sabemos dessas dificuldades e apresentamos as emendas
individuais. Elas são importantes, sim. Elas são importantes, sim, para o País. Ninguém faz emenda para
pegar voto, não. Nós fazemos emenda para ajudar as
prefeituras, os nossos governadores, a população. É
para isso que as fazemos, e é assim que a bancada
do Amazonas age.
Então, Sr. Presidente, eu acho que, em vez de
ficarmos aqui debatendo corte aqui e corte ali no
Orçamento, nós precisaríamos debater mais as responsabilidades sociais que o Governo tem perante a
sua população, perante o seu povo, e não continuar
permitindo tamanha sangria do capital público para o
sistema financeiro privado e estrangeiro em boa parte.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabéns pelo pronunciamento, Senadora Vanessa Grazziotin!
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência designa, nos termos do
Ofício GLPSD nº 6, de 2012, das Lideranças do PSD
e do PSOL, os seguintes Senadores para integrarem
as Comissões permanentes:
– Senadora Kátia Abreu, para integrar, como titular,
as Comissões de Assuntos Econômicos e de
Educação, Cultura e Esporte e, como suplente,
as Comissões de Agricultura e Reforma Agrária
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle;
– Senador Sérgio Petecão, para integrar, como titular,
a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária
e, como suplente, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática;
– Senador Randolfe Rodrigues, para integrar, como
titular, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle e, como
suplente, as Comissões de Assuntos Econômicos e de Educação, Cultura e Esporte.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 6/2012-GLPSD
Brasília, 15 de fevereiro de 2012
Ref.: Vagas em comissões permanentes compartilhadas entre o PSD e PSOL
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, informo a
composição das vagas em comissões permanentes
compartilhadas entre os Senadores do PSD e PSOL:
Senadora Kátia Abreu
Titular nas Comissões: CAE – Comissão de Assuntos Econômicos/CE – Comissão de Educação,
Cultura e Esporte.
Suplente nas Comissões: CRA – Comissão de Agricultura e Reforma Agrária / CMA – Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Senador Sérgio Petecão
Titular nas Comissões: CRA – Comissão de Agricultura e reforma Agrária / CAS – Comissão de
Assuntos Sociais.
Suplente nas Comissões: CCT – Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática.
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Senador Randolfe Rodrigues
Titular nas Comissões: CMA – Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle.
Suplente nas Comissões: CAE – Comissão de Assuntos Econômicos / CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Atenciosamente, - Kátia Abreu, Líder do PSD –
Randolfe Rodrigues, Líder do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu da Senhora
Presidente da República as seguintes Mensagens:
– nº 5, de 2012 (nº 28/2012, na origem), pela qual solicita seja autorizada a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor de até US$280
milhões (duzentos e oitenta milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), entre o Estado do Amazonas e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), destinada a financiar o
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de
Manaus – Prosamim III;
– nº 6, de 2012 (nº 29, na origem), pela qual solicita
seja autorizada a contratação de operação de
crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até US$150 milhões (cento e cinquenta milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), entre o Município
do Rio de Janeiro e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), destinada ao financiamento parcial do Programa de Urbanização de
Assentamentos Populares – Proap – Etapa III;
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra ao orador inscrito
Senador Aloysio Nunes, em permuta com esta Presidência, Senador Waldemir Moka.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu pronunciamento nesta tarde, a rigor, seria
desnecessário, uma vez que o tema já foi abordado.
Antes que V. Exª, Sr. Presidente, com toda a gentileza,
promovesse essa permuta comigo, esse tema já havia
sido abordado ontem e, de alguma forma, hoje, com a
competência de sempre, pelo nosso Líder Alvaro Dias.
Esse tema também foi versado pela Senadora Vanessa
Grazziotin. É o assunto que ocupa as primeiras páginas dos jornais e que, de alguma forma, provoca, no

FEVEREIRO
2012
Fevereiro de 2012

Congresso brasileiro, movimentos diversos: o anúncio
de cortes no Orçamento de 2012.
O Senado, seguramente, conhece a luta pelo
reconhecimento da independência do Brasil por parte
da Inglaterra. Foi o grande empenho, uma das grandes batalhas do Imperador Pedro I para consolidar a
independência do nosso País. A Inglaterra era a grande
potência militar, diplomática e econômica do momento.
Era crucial o reconhecimento da Inglaterra. Nas negociações com aquele país, o Governo brasileiro concordou em promover uma lei que proibia a escravidão no
Brasil, se não me engano em 1831. É claro que essa
lei nunca foi cumprida. Continuamos com essa mancha
na nossa história até a promulgação da Lei Áurea, em
1888. Aquela lei ficou conhecida como “lei para inglês
ver”. Essa é a origem da expressão “para inglês ver”. É
algo que se faz da boca para fora, mas que não vale.
O Orçamento da República sob o atual Governo
é uma “lei para inglês ver”, é uma lei que não vale. A
expressão que se usa é “peça de ficção”. É um exercício
de espírito ao qual o Congresso se dedica, convencido
de que essa é – e é mesmo – a razão de ser da representação popular. Promovem-se amplas discussões.
Há Senadores e Deputados que se dedicam – cito um
deles apenas: o competente Senador pela Paraíba Vital
do Rêgo – a encontrar um orçamento que reflita, na
opinião do Congresso e da sociedade civil, amplamente ouvida nesse processo, as necessidades do País.
Evidentemente, o Governo também participa
dessa discussão mediante suas Lideranças, mediante a assessoria do Ministério do Planejamento e dos
demais Ministérios. E, como resultado, há o Orçamento. Mas todo esse esforço, toda essa mobilização não
vale, porque, passados dois meses da aprovação do
Orçamento, o Governo resolve congelar, anular, cortar R$55 bilhões.
O que o Governo está dizendo à sociedade com
essa atitude? A Senadora Vanessa Grazziotin aventa a hipótese da necessidade – e é real – de se fazer
superávit primário, gerando receitas livres, para que
possa ser reduzido o montante da nossa dívida. É
verdade. Mas há também razão políticas e uma razão
mais comezinha. A razão política, quando se refere às
emendas parlamentares - todos nós sabemos -, é a de
manter os Deputados e Senadores na rédea curta, é
a negociação no varejo: “Eu libero essa emenda para
tal e tal Município, para tal e tal finalidade, conforme
seus votos”. É a troca de voto por liberação de emenda. É o abastardamento da emenda parlamentar, que
é uma forma de o parlamentar se legitimar perante
o eleitorado, talvez a única forma que reste hoje, Sr.
Presidente, uma vez que o poder propriamente legislativo e o poder de fiscalização do Congresso estão
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de tal maneira esvaziados pelo controle que o Executivo exerce sobre ele, pelas medidas provisórias,
pelo abafamento das investigações, que só resta ao
parlamentar, para se legitimar, atender aos reclamos
das suas bases com recursos que atendam a finalidades locais. Pois é exatamente aí que o Governo, por
razões políticas, segura as emendas parlamentares e
as vai liberando a conta-gotas, segundo o critério da
fidelidade às ordens do Governo.
As prioridades estipuladas pelos parlamentares
no Orçamento não têm nenhum valor para o Governo,
diante do sistema de “decisionismo” autoritário que está
instalado no Palácio do Planalto. Esse “decisionismo”
iluminado, autoritário, transparece mesmo nos termos
da nota do Ministério do Planejamento a respeito dos
cortes, em que afirma: “O processo decisório da redução de despesas foi realizado em parceria com os
Ministérios e orientado para a preservação dos investimentos prioritários”. Quer dizer, o Ministro da Fazenda
corta em parceria com os Ministérios. Por que não o faz
em parceria com o Congresso? Por que não participou
lealmente das discussões em torno das prioridades do
Governo enquanto o Congresso se dedicava à elaboração do Orçamento? Por que essa parceria, agora,
depois de aprovado o Orçamento, é feita apenas entre
o Ministro da Fazenda e os Ministérios? O Congresso não conta para nada! O que faziam aqui durante
o processo longo, o processo laborioso de discussão
na Comissão Mista de Orçamento? O que faziam aqui
os Ministros? Por que não discutiram com esta Casa,
com a representação popular?
E se diz: “Mas os recursos destinados aos programas prioritários – prioritários na ótica do Governo,
sem ouvir o Congresso, que é quem deve definir as
prioridades orçamentárias –, como o PAC, o Minha
Casa, Minha Vida, o Brasil Sem Miséria, estão integralmente preservados”. E estão preservados – diz o
Ministério – os recursos destinados às áreas da saúde
e da educação. No entanto, Sr. Presidente, uma análise
ainda que sumária – não tivemos tempo para isso –,
mas absolutamente inequívoca, de resultados absolutamente inequívocos, mostra que houve, sim, cortes
na saúde, na educação e em outras ares essenciais,
como Defesa, Justiça e cidades.
Começo pela área da saúde, que foi objeto de
batalha no plenário do Senado, quando parlamentares da oposição e alguns da base do Governo, como
V. Exª, Senador Moka, defenderam que a União também tivesse uma responsabilidade definida de aporte
de recursos no seu Orçamento para a saúde, 10% das
receitas da União. Naquele momento, os porta-vozes
do Governo diziam: “Não, não se preocupem, haverá
outras formas, especialmente as emendas parlamen-
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tares, para suprir a carência já manifesta de recursos
para área!”. Mas os cortes atingem brutalmente a saúde: R$ 5,5 bilhões foram cortados na Lei Orçamentária,
aprovada pelo Congresso, no que diz respeito à saúde.
Na educação, outra prioridade “para inglês ver” do
Governo, o corte foi de R$2 bilhões. Vamos lembrar, Sr.
Presidente, que a Presidente Dilma, quando candidata,
prometeu construir seis mil creches no País durante
seu mandato. Em 2011, a execução do Pró-Infância,
programa responsável pela construção de creches, foi
de apenas de 16%. Nenhuma obra foi concluída. Para
atingir a meta prometida até 2014, a Presidente terá de
construir pelo menos 178 creches por mês. Passado
um ano, até agora, não construiu nenhuma. Agora, corta R$2 bilhões em educação. Mais problemático ainda
se torna o alcance dessa meta e de outras destinadas
ao Ministério da Educação.
E o Ministério das Cidades, que cuida de saneamento, de habitação? O corte foi de R$3 bilhões. Onde
vai incidir o corte? No esgoto, na água ou em estádios
de futebol? Não se sabe, não se sabe! Isso vai ser decidido em parceria entre o Ministério do Planejamento e o Ministro da área. O Congresso não serve para
nada nessa matéria. De nada valeu nossa discussão!
E a segurança pública? Ainda hoje e ontem, em
seus discursos, todos os Senadores, preocupados
com a situação da segurança, dizem que é preciso
que haja mais recursos financeiros para dar suporte e
sustentação a uma política de segurança pública. Mas,
ontem mesmo, o Ministério do Planejamento anunciou
um corte de R$2,2 bilhões na Justiça e de R$3,3 bilhões na Defesa, outra área absolutamente sensível,
especialmente se levarmos em conta a incumbência
das Forças Armadas de atuarem na defesa das nossas fronteiras, que, como se sabe, são extremamente
permeáveis ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas.
Um problema conceitual não está ausente nesses
cortes, pois sabemos, pela legislação que rege a execução orçamentária, que há determinadas despesas
que são consideradas obrigatórias, que precisam ser
feitas, como, por exemplo, benefícios previdenciários
e benefícios de prestação continuada, previstos na
Lei Orgânica da Assistência Social. É dinheiro para
pobre, para as camadas mais debilitadas e relegadas
da população brasileira! Há também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o complemento de FGTS.
Essas obrigações do Governo que constituem despesas obrigatórias não são obrigatórias para o Governo.
Se fossem obrigatórias, não teriam sofrido o corte de
R$20 bilhões! Srs. Senadores, são R$20 bilhões de
corte nas despesas chamadas obrigatórias!
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E o PAC e o Minha Casa, Minha Vida, que estariam preservados da sanha da tesoura do Ministro do
Planejamento e da Presidente da República?
Srs. Senadores, cortar esses programas, os recursos destinados a eles – é com tristeza que digo
isso –, seria absolutamente inócuo, nada significaria.
Sabem por quê? Porque há outra forma de o Governo
fazer economia. Há outra explicação para economias
do Governo: a incompetência, a incapacidade de gastar, a falta de planejamento, o que faz com que esses
programas raramente atinjam mais de 10% do Orçamento anual. Todos eles são tocados com recursos dos
orçamentos anteriores, os chamados Restos a Pagar.
O Governo é incapaz de executar os orçamentos.
Então, há outra razão. Além da razão econômica, que é essa do superávit primário para os cortes,
e da razão política, que é a de manter o Congresso
em rédea curta, liberando a conta-gotas as emendas
parlamentares, há outro fator que leva os orçamentos
a serem, como se diz correntemente, peça de ficção:
a incompetência.
Onde deveriam incidir os cortes, não incidem.
O Senador Alvaro Dias já teve ocasião de falar desta
tribuna, ainda hoje, da pletora absolutamente injustificável de cargos de confiança e de ministérios. O empresário Jorge Gerdau foi convidado, pela Presidente,
para ser uma espécie de guru da eficiência da gestão
administrativa. Ora, o Sr. Jorge Gerdau veio a público
e disse assim: “É impossível governar o País com esse
número de Ministérios. É impossível governar o País
com esse número de cargos de confiança”. No entanto, na hora do corte, a saúde é cortada, a segurança
pública é cortada, a educação é cortada, os recursos
do Minha Casa, Minha Vida chegam aos pouquinhos,
muito aquém daquilo que é contratado e programado.
Mas o dinheiro para os Ministérios inúteis e para os
funcionários contratados por apadrinhamento político
é sagrado, é respeitado escrupulosamente por este
Governo na hora de fazer economias!
Srªs e Srs. Senadores, um projeto de lei que está
em tramitação no Congresso Nacional, no meu entender, se aprovado, constituiria um grande e significativo
aperfeiçoamento, no sentido de fazer com que os orçamentos públicos tivessem um mínimo de validade,
um mínimo de consistência, um mínimo de correspondência com a ação do Governo. Que o trabalho do
Parlamento e da sociedade, na hora de externar suas
demandas e de elencar as suas prioridades, não seja
relegado ao fundo de uma gaveta, como uma peça de
ficção malfeita que nunca é encenada! É um projeto
de lei de autoria do ex-Senador Tasso Jereissati, cujo
Relator é o competente e operoso Senador Francisco
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Dornelles. Está mais do que na hora, Sr. Presidente,
de nós desengavetarmos esse projeto.
Tive a oportunidade e dialogar com o Senador
Francisco Dornelles recentemente, e S. Exª me revelou
que está disposto realmente a pôr as mãos à obra e a
mobilizar todo o seu talento, o seu conhecimento do
serviço público, a sua capacidade de articulação e o
seu prestígio no Congresso e na sociedade, para que
esse projeto possa se transformar efetivamente numa
lei, a lei que foi chamada, na falta de outro nome, Lei
de Responsabilidade Orçamentária. Falta responsabilidade orçamentária no Governo. Que o Congresso
tenha a responsabilidade legislativa, para que os orçamentos públicos possam efetivamente refletir o desejo
da sociedade, expresso pelos seus representantes!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Parabenizo o Senador Aloysio Nunes
pelo pronunciamento. Senador, essa é uma grande
oportunidade para que o Senador Francisco Dornelles realmente reative o processo. É o momento dessa
discussão. É oportuno o pronunciamento de V. Exª.
Na sequência, concedo a palavra ao próximo
orador inscrito, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Waldemir Moka, mostrei algo
aqui que achei muito interessante para o nosso Líder
do PSDB, Senador Alvaro Dias. Porque há uma situação aqui bastante interessante que o Jean Galvão,
cartunista, Sr. Presidente, não sei se chegou a ver,
Senador Pedro Taques... Mas vale a pena observar,
na Folha de S.Paulo, Jean Galvão: “Candidatura.
O caminho que você escolher está escolhido, Serra!
Sim/não?” E ele vai andando e bate no poste. Eu fico
pensando no dilema.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com prazer. V. Exª há de convir que é uma situação
difícil para o PSDB. Aliás, uma coisa que, até ontem,
transmiti ao iG, ao Tales Faria, que me perguntou a
respeito. E há uma coisa a registrar aqui, desde agosto, nas primeiras reuniões das caravanas zonais do
PT. É fato que a nossa Vice-Presidente, Senadora
Marta Suplicy, ponderou desde o começo: “Eu tenho
a certeza de que o José Serra, que eu conheço muito,
vai ser o candidato”. Não sei se V. Exª também tem a
mesma convicção, mas foi um prognóstico que ela fez
e pode ser que aconteça. O importante é que possa a
população de São Paulo escolher da forma mais democrática possível.
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V. Exª, Aloysio Nunes, sabe que sou um defensor das prévias. Estava achando muito interessante o
PSDB realizar suas prévias. Gostaria que o PT tivesse efetivado. Até formulo a sugestão para os nossos
partidos: aperfeiçoem as prévias, o sistema de prévias,
a exemplo do que faz o Partido Socialista da França,
que abre a possibilidade de escolha do seu candidato, como foi no caso do Monsieur François Hollande,
entre todos os eleitores. Todos os eleitores que, digamos, são simpatizantes, vamos supor, do PSDB ou
do PT, não apenas os filiados, aberto a todos os que
queiram participar da escolha. Acho que, por exemplo,
se o PSDB viesse a inovar, seria bom.
Quero aqui dizer que estou propondo ao Partido
dos Trabalhadores passar a fazer isso a partir das próximas eleições. Gostaria que já tivesse sido feito nessa,
mas, quando apresentei a proposta ao PT, à Direção
Nacional, ao Deputado Rui Falcão, aos dirigentes estaduais e municipais, o Vereador Antonio Donato, presidente municipal, disse-me: “Olha, agora a regra já está
no Estatuto. É só para os filiados.” Mas, quem sabe, na
próxima. Vou propor, proximamente, digamos para a
escolha do candidato a governador de São Paulo e de
outros Estados, que passe a ser esse o procedimento.
É uma idéia que sugiro a todos os partidos.
Achei realmente bem bolada a caricatura da Folha de hoje. Espero que ele consiga não bater no poste
e ir em frente para as eleições, normalmente, se for
essa a escolha dele.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Senador Suplicy, não resisto a entrar no clima. V.
Exª começou com uma ponta de bom humor, mas eu
diria que quem bateu no poste foi V. Exª. V. Exª bateu
em um poste chamado Lula, que barrou o seu desejo
legítimo de ser candidato a prefeito, com o prestígio
que tem, e optou pela escolha do candidato Haddad.
E V. Exª concordou. Porque, no PT, a regra é outra; a
regra é a vontade do Presidente Lula. Agora, em matéria de legislação, temos um problema sério: a lei eleitoral em vigor, que não permite campanha antes das
convenções. O Senador Alvaro Dias tem um projeto, já
aprovado no bojo da reforma política, que visa a criar
mecanismos para a realização de prévias. Eu mesmo
tenho um projeto que cria a figura da pré-campanha,
de modo que evitemos essa hipocrisia, como temos
em São Paulo hoje instituído como pré-candidato o Haddad, comparecendo até a aniversário de boneca com
faixa de candidato, corneta de candidato, reco-reco de
candidato, banda de música de candidato sem poder
ser candidato. Agradeço o aparte.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está bem. Mas quero dizer que foi uma decisão democrática. O ex-Presidente Lula expressou a sua vontade
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e recomendação ao partido de que o ex-Ministro da
Educação Fernando Haddad deveria ser o candidato.
Eu fui às 33 caravanas zonais, falamos para os
cinco pré-candidatos. Carlos Zarattini, Jilmar Tatto,
Fernando Haddad, Marta Suplicy e eu falamos para
plateias de 150 mil e 300 pessoas. Ali colocamos as
nossas proposições, ideias e aqui houve algo, Senador
Aloysio Nunes, que vou revelar.
Foi exigido pelo Encontro Nacional do PT que
cada pré-candidato precisaria ter, pelo menos, 3.181
assinaturas, que era 10% dos quantos teriam comparecido à última eleição para os diretórios municipal,
estadual e nacional. Então, como havia mais de 30 mil
que haviam comparecido, precisava 3.181.
Como eu imaginava que tudo entre nós cinco iria
ser de comum acordo, então, nas primeiras dez reuniões desses diretórios zonais, eu tive a ideia de passar
um formulário. “Olha, acredito que todos aqui estão de
acordo com que nós cinco sejamos pré-candidatos”, e
passei a recolher as assinaturas para os cinco. Assim,
ia dar para todos.
Quando já tínhamos tido mais de dez ou doze
reuniões, a direção municipal falou: “Daqui para frente, para essa eleição, cada um tem que recolher as
suas próprias”. Eu continuei a recolher, mas em um
formulário só para mim e, ainda: “Quem quiser assine
a dos demais também”, e fui recolhendo. Mas chegou
quase que às vésperas da última e eu ainda não havia
conseguido, por esse novo sistema meio do caminho,
e percebi que os outros estavam com uma sistemática
tal que eu ia por ali recolher para todos e queria ajudar
todos, mas não cheguei naquele número na véspera.
Foi então que refleti um pouco e, como em cada uma
das reuniões, eu tinha dito, depois de explicar, como V.
Exª já me ouviu explicar todas as vantagens da renda
básica de cidadania, eu perguntava a todos os presentes: “Quem de vocês aqui gostaria que, qualquer
que seja o escolhido dentre nós cinco, venha a fazer
de São Paulo um exemplo pioneiro da renda básica de
cidadania para os 11 milhões e 300 mil habitantes?”
E, normalmente, todos levantaram a mão. Quando
chegou ao final – e teve um enorme comparecimento,
com mais de 1.300 pessoas na Assembléia de Deus,
em Goianases – eis que eu havia conversado com o
Deputado Paulo Teixeira, que, se o então Ministro Fernando Haddad dissesse que ele assumiria esse compromisso, eu seria capaz de dar apoio a ele.
E, de fato, ele percebeu a minha fala e mencionou
o respeito que ele tem pela minha batalha pela renda
básica e que vai levar adiante esse propósito.
Então, mencionei que eu iria apoiá-lo, como o fiz.
Foi além da preferência normal do Presidente, porque
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ele assumiu um compromisso, que V. Exª sabe que
para mim é tão precioso.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Permita-me, Senador Eduardo Suplicy? Deixe um paranaense
colocar a colher entre os paulistas.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Alvaro Dias, foi assim com muita amizade e
companheirismo que fiz aqui a brincadeira com V. Exª.
Com o Senador Aloysio também o foi.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Louvo o
bom humor de V. Exª e quero dizer que a charge espirituosa evidentemente não considera o fato de Serra ser
um homem decidido e já ter decidido. Ocorre que há
o momento para se anunciar determinadas decisões,
principalmente quando elas são importantes. Eu, pessoalmente, não sei se Serra será candidato a prefeito
ou não será candidato a prefeito, mas ele já sabe, ele
já tem essa decisão. Obviamente, ele irá anunciar no
momento adequado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Será que ele já tem a decisão?
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – O que
eu posso dizer a V. Exª...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu pensei que ele estivesse pensando ainda.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – ...é que
será muito para São Paulo se ele decidir ser candidato
a prefeito, já que ele foi grande prefeito, extraordinário
prefeito. Aliás, alcançando índices de aprovação recordes e, como Governador, da mesma forma: altos
índices de aprovação popular pela eficiência de gestão. Então, São Paulo ganharia muito com a candidatura dele. Mas essa decisão, que provavelmente ele
já tomou interiormente, será anunciada em momento
oportuno. Mas eu quero louvar também o esforço que
V. Exª realiza em favor das primárias. Nós empalmamos
essa bandeira também. Estou com V. Exª e, sobretudo,
louvo o esforço de V. Exª para ampliar a participação
popular nas primárias, porque as primárias do PT hoje
têm um único voto: o voto do ex-Presidente Lula. Então,
essa eleição no PT é inusitada. As primárias no PT são
inusitadas. É um modelo único! Só tem um voto: o voto
do Presidente Lula. Por isso, louvo o esforço de V. Exª.
Há, inclusive, um projeto – se não me falha a memória
– que está com o Senador Pedro Taques para relatar,
que é de minha autoria, que estimula a relação de primárias pelos partidos políticos. Não impõe por quê?
Porque os partidos têm autonomia, decide o processo
que deseja adotar, mas estabelece estímulos para que
os partidos políticos adotem primárias, estabelecendo
também um ordenamento, a regulação das eleições
primárias com a possibilidade de você antecipar, aí,
sim, de forma legal, a campanha eleitoral, sem afron-
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tar a legislação. Parabéns a V. Exª por defender essa
tese das eleições primárias.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador Alvaro Dias. Quero também
informar que então temos propósitos semelhantes.
Também apresentei, está na Comissão de Justiça, projetos de lei para que todos os partidos tenham eleições
primárias e, inclusive, para meu partido, apresentei
proposta nesse sentido. Mas vou reapresentar antes
do próximo encontro nacional para que tenhamos ali a
possibilidade de abrir as votações para todo e qualquer
cidadão que tenha afinidade conosco, do PT, e possa
ser convidado a participar, a exemplo do que ocorreu
nas eleições francesas.
Com respeito ao propósito de fazer de São Paulo
um exemplo pioneiro da Renda Básica de Cidadania,
quero aqui recordar que, da mesma maneira que as
primeiras experiências do que foram os projetos de
renda mínima associados à educação ou do Bolsa
Escola em Campinas, com José Roberto Magalhães
Teixeira, e no Distrito Federal, com Cristovam Buarque, e por tantos outros Municípios até ser o que nós
temos hoje, o Bolsa Família, mas, como começaram
municipalmente, é também perfeitamente possível se
iniciar municipalmente a Renda Básica de Cidadania.
Há um Município pioneiro no Estado de São Paulo,
que é o de Santo Antônio do Pinhal, que apresentou,
por intermédio do Prefeito José Augusto de Guarnieri Pereira, em agosto de 2009, projeto nesse sentido,
aprovado por unanimidade pelos nove vereadores da
Câmara Municipal em outubro de 2009, sancionado
pelo prefeito em 12 de novembro de 2009.
Amanhã, Sr. Presidente Pedro Taques, ao mesmo tempo em que será inaugurada uma praça diante
da igreja matriz de Santo Antônio do Pinhal, o prefeito
anunciará aquilo que está previsto na lei, ou seja, a
constituição do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania de Santo Antônio do Pinhal, que vai
analisar a forma de gestão e a aplicação dos recursos, os requisitos de participação, a definição do valor
do benefício, disponibilizar a forma atualizada no sítio
eletrônico, realizar a avaliação periódica dos seus efeitos, e assim por diante. Também será criado amanhã
o Fundo Municipal da Renda Básica de Cidadania, a
ser regulamentado pelo Poder Executivo. O ato de regulamentação do mesmo será realizado amanhã, por
ocasião da inauguração da praça. Eu, inclusive, estarei
lá para participar do ato.
Quero cumprimentar o Prefeito José Augusto de
Guarnieri Pereira e os cidadãos de Santo Antônio do
Pinhal por se tornarem um exemplo pioneiro. Isso não
quer dizer que vai ser implantado de pronto, porque
são necessários os passos na direção de preparar o
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Fundo para prover todos os seus habitantes. No caso
ali, são 6.550 habitantes pelo Censo de 2010.
Mas eu gostaria também, Sr. Presidente, de assinalar aqui, por considerá-lo de grande importância,
o artigo dos eminentes advogados José Luis Oliveira
Lima e Rodrigo Dall’Acqua, que são advogados criminalistas e defensores do ex-Ministro José Dirceu na
Ação Penal nº 470, no Supremo Tribunal Federal. Eles
escreveram hoje, está publicado na Folha: “O Mito do
Mensalão”. Pareceu-me muito interessante e vale a
pena aqui ser lido, Sr. Presidente.
Platão, no seu mito da caverna, descreve
uma situação muito próxima ao modo que uma
parcela da nossa sociedade enxerga a ação
penal número 470 do Supremo Tribunal Federal, conhecida como processo do mensalão.
Na alegoria criada pelo filósofo, um grupo
de indivíduos, dentro de uma caverna, olhava
exclusivamente as imagens das sombras que,
trazidas pela luz do mundo exterior, eram refletidas, trêmulas, nas paredes de pedra. Todos
pressupunham que aqueles espectros traduziam a realidade e ninguém olhava para fora
da caverna, onde a vida se desenvolvia de fato.
Com a proximidade do julgamento, as
sombras do mensalão estão assumindo ares
de realidade, enquanto o processo, as provas,
as nossas leis e os princípios constitucionais
desaparecem de vista.
De início, nada mais irreal do que a tão
propalada urgência na decisão para se evitar
a prescrição. A pressa é tanta que até mesmo a manifestação de um ministro no sentido
de que pretende ler o caso é vista como algo
capaz de caducar toda a acusação.
Isso não faz sentido algum, já que basta
abrir o Código Penal para ver que a próxima
data de prescrição ocorrerá somente no ano de
2015. [Senador Pedro Taques, caro Presidente.]
Os ministros do STF também são alvos
de visões distorcidas. Desde o início do caso,
antes da produção das provas, foram levianamente rotulados como partidários da acusação
ou da defesa.
Após essa absurda classificação, campanhas foram iniciadas com o fim de se evitar a
aposentadoria dos julgadores tachados como
pró-condenação. Nada pode ser mais ofensivo e desrespeitoso com a trajetória dos atuais
ministros, que, sem exceção, não cometem
prejulgamentos. Ao contrário: eles decidem
com base nas provas, sempre respeitando
a presunção de inocência e a ampla defesa.
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Para quem quiser comprovar essa grata
realidade, basta ligar a TV ou acessar a Internet. Os julgamentos são transmitidos ao vivo
e as decisões são disponibilizadas na íntegra
no site do tribunal.
Mas o status máximo de mito do processo do mensalão veio com as recentes declarações de alguns destacados magistrados de
segunda instância, especulando que a ampla
divulgação pela mídia das investigações do
Conselho Nacional de Justiça tem como causa a iminência do julgamento.
Sem um único indício ou argumento lógico, especulou-se publicamente que as divergências internas do Poder Judiciário poderiam
ser geradas por interessados em pressionar o
STF na decisão de sua ação penal mais famosa. Parece que tudo pode ser livremente atribuído ao processo do mensalão, com a mesma
tranquilidade com que se dizia, diante de um
nó em crina de cavalo, que “foi obra do Saci”.
Um mito é sempre superdimensionado.
Valendo a regra, dizem que a ação do mensalão irá nos brindar com o julgamento da “era
Lula”. Isso pode soar grandioso, mas não é
verdade, pois o ex-presidente já foi julgado
politicamente nas eleições de 2006 e 2010. E,
principalmente, porque o objeto do processo
são os fatos narrados na denúncia e as provas
produzidas com as garantias próprias de um
Estado democrático de Direito.
Enquanto o mito do mensalão é interpretado em sombras cada vez mais desencontradas, o processo judicial que representa a
realidade dos fatos é ignorado.
Aqueles que bradam pela condenação
querem distância das provas estampadas na
ação penal, que sempre foi pública e está digitalizada. Sem deturpações, é fundamental para
a democracia brasileira que o debate sobre o
julgamento da ação penal número 470 seja
feito com responsabilidade, para que a nossa
sociedade se torne cada dia mais preparada
para enxergar a justiça.
Agradeço, Senador Pedro Taques, a tolerância.
Achei muito relevante esse artigo, inclusive do ponto de
vista de que todos avaliam: queremos que o ex-Ministro,
ex-Deputado Federal, José Dirceu, que foi Presidente
do meu partido, possa ser julgado com a maior isenção
possível. E eu acho que esse artigo contribui para isso.
Para concluir, Sr. Presidente, queria também ler,
mas não vou abusar do meu tempo, então quero recomendar o artigo de Luis Fernando Veríssimo hoje: “O que
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é sagrado”, em que ele, inclusive, cita o artigo “Ainda o
Pinheirinho”, do Desembargador José Osório de Azevedo Júnior, publicado dia 9 de fevereiro último. Esse é
um artigo muito bem escrito pelo nosso querido Veríssimo. E gostaria de pedir que fosse transcrito nos Anais.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Pois não.
Obrigado, Senador Suplicy.
Passo a palavra ao Senador Pedro Simon, do
PMDB do Rio Grande do Sul.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebo, com muita
satisfação, a presença de V. Exª na Presidência da
sessão, mas eu estava muito contente com o anterior.
Acho que a dupla de Pedros se sairia bem. Fica para
a próxima.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Eu disse a ele que ele fica bem nesta
cadeira, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
estava pensando a mesma coisa, só não falei porque
o presidente do meu partido estava ali, sentado, e poderia não gostar. Mas fica bem, mesmo.
Talvez esteja aí uma próxima oportunidade positiva para nós, até porque, embora o que disputou – e
eu votei nele na eleição passada – fosse brilhante e
está sendo excepcional, ele tinha muito mais aspecto
de presidente júnior que de presidente do Congresso
Nacional. Já o Pedro não, ele é mais... Tem pelo menos
uns 30 anos mais que o nosso guri. (Risos.)
Sr. Presidente, uma notícia muito estranha: em
primeiro lugar, a notícia que está vindo do Supremo é
de que já está cinco a um. Ontem, terminou quatro a
um e, hoje, já teve mais um voto: cinco a um.
Eu acho que desta vez vai. Mas tem uma questão
que eu acho que está muito mal explicada. Eu venho
a esta tribuna tranquilo de que ela está mal explicada.
Primeiro, saiu uma notícia na Veja de que o Governo estaria pensando em mudar três membros da
Comissão de Ética, baseado no fato de que a Comissão
de Ética resolveu abrir um processo de investigação
de um membro do Governo.
Eu não acreditei. Como a Veja está muito sob
interrogação, de exagero de medidas contra o Governo, eu não levei muito a sério. Mas, agora, as notícias
aumentaram.
O Deputado Magalhães Neto disse ontem, da
tribuna da Câmara, que a Câmara deve debater possíveis mudanças na composição da Comissão de Ética
por causa da informação de que três membros sairiam
pela decisão de investigar um membro do Governo. Já
se está fazendo um estudo no sentido de que os mem-
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bros da Comissão de Ética sejam indicados ou pelo
menos passem pela votação do Congresso Nacional.
O Estado de S. Paulo publica que a Comissão
de Ética reage à intervenção. O Governo teria cogitado
mudar cinco membros do colegiado após ameaça de
investigação de um ministro. “Seria desonroso”, diz a
conselheira. A base reage e apóia a PEC que muda
as regras do colegiado.
Ora, Sr. Presidente, um Deputado diz que “trocar os integrantes da Comissão de Ética é começar
a faxina varrendo a sujeira para debaixo do tapete do
Palácio do Planalto”.
Eu tenho a convicção de que a Presidente não
vai cometer esse equívoco. Sinceramente, não pode
passar pela cabeça de alguém que a Presidente, que
vem se impondo ao respeito da Nação exatamente
pela diferença entre as suas atitudes e as de seus antecessores, na firmeza com que vem avançando em
termos da seriedade... De repente, uma Comissão de
Ética que vem, ao longo do tempo, até, de certa forma,
sendo vista sob interrogação pela omissão, pela falta
de ação, no momento que decide fazer uma investigação em que três ou quatro membros seriam afastados, eu afirmo daqui com a mais absoluta convicção:
eu não acredito!
Duvido que o Governo se prestaria a um ato como
esse. Quem sairia mal não seria a Comissão de Ética;
quem sairia mal seria o Governo.
Eu falo com relativa autoridade sobre essa matéria. Quando Líder do Governo Itamar, a minha proposta
foi aceita pelo Presidente Itamar e foi criada uma comissão especial para tratar da questão da ética e da
corrupção no governo. Essa comissão realmente era
indicada pelo Presidente, mas deveria ser constituída de
notáveis, pessoas da mais absoluta isenção e da mais
absoluta certeza da seriedade de seus nomes. Esses
foram os nomes indicados por Itamar. Essa comissão
tinha poderes absolutos: convocar ministros, requisitar
o que fosse. Ela estava acima do bem e do mal, para
fazer o que bem entendesse. Este livro foi publicado no
fim do Governo Itamar, mostrando os principais casos
das denúncias feitas na época do Governo Itamar e
da apuração feita de todos os casos.
O Presidente Fernando extinguiu essa matéria.
Eu, que, no início do Governo Fernando Henrique, era
seu líder, continuando do Itamar, porque, afinal, ele
havia sido eleito pelo Governo Itamar, fui falar com o
Fernando Henrique: “Mas o que houve, Fernando?” E
ele levou um susto: “Eu não sei”. Ele chamou a assessoria, que disse que levaram para ele e que ele assinou sem ler. Ele se comprometeu comigo a reabilitar a
matéria. Não reabilitou. Apresentei projeto nesta Casa,
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e o governo não deixou passar. Apresentei projeto, e
o projeto não andou.
Agora, o Governo, em muito boa hora, criou a
Comissão de Ética. Criou, e ela funciona. Nós, de certa
forma, havíamos até criticado um pouco, quando, alguns fatos quase do conhecimento geral, a Comissão
de Ética aprovava.
O Presidente da Comissão de Ética foi Procurador-Geral indicado pelo Presidente Tancredo Neves e
indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo Presidente Sarney. Pessoa extraordinária, a mais digna, a
mais correta, por quem tenho o maior respeito. Numa
resposta, há pouco tempo, ele fez uma ironia com relação a mim. Eu nem respondi. Mas digo hoje: o maior
respeito com relação à dignidade, à seriedade do ex-Presidente do Supremo, hoje Presidente da Comissão
de Ética, não há dúvida nenhuma. Pode haver restrições
com relação a isso aqui – ao caráter, à dignidade, à
seriedade, eu não tenho nenhuma dúvida.
Agora, a Comissão de Ética resolve pedir para
investigar. Ela não fez absolutamente nada, não fez
nenhuma condenação, não fez nenhum prejulgamento.
Mas é um assunto que está, há meses, nas manchetes
dos jornais, e ela resolveu investigar.
Cá entre nós, é o mínimo que ela pode fazer. Estamos acostumados a que um assunto seja manchete
de jornal, de revista, de televisão, e aí a gente discute,
grita. Lá pelas tantas, ele sai da manchete, vai para a
gaveta, e não se fala mais nada.
O que deve ter sido estranho é que, depois de
ter saído da manchete, a Comissão de Ética resolveu
investigar. Pois acho que ela está certa. Acho que
esta foi uma atitude absolutamente positiva. Saiu da
manchete, não se fala, não se discute. Pois ela... Vão
investigar. Não há nenhum preâmbulo no sentido de
que ela está condenando: ela quer investigar.
Eu não acredito. Garanto, daqui, que a Presidenta
não vai mexer na Comissão de Ética neste momento,
debaixo dessa diretriz, com as manchetes que estão
nos jornais, agora. Aqui estão elas: “Comissão reage
à intervenção”; “Base reage e apoia PEC para mudar
a escolha dos membros”; “Membro da Comissão responde [...]”.
Não acredito. Não acredito que a Presidenta vá
mudar. Mas acho que é uma boa hora para se analisar
essa matéria. É uma boa hora para se analisar essa
matéria. Primeiro, com relação a seus componentes – e
não quero discutir os atuais, que me parecem da maior
respeitabilidade. Mas, quando aparece lá na Câmara
pedido para que passe pelo Congresso, acho que olhar
a escolha no futuro é muito importante.
Segundo, eu volto a falar o que já falei daqui.
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“Governo veta ficha-suja em ministério”: é uma
grande análise que está sendo feita pelo ilustre Ministro Hage, da CGU, e já publicada na imprensa. S.
Exª pretende, por meio de um regulamento, de uma
legislação interna, determinar que nomeados para o
Governo Federal tenham de ter ficha limpa e prova de
compenetração de capacidade para o cargo que vão
exercer. Isso já está pronto.
Em conversa com o Ministro Hage obteve-se a
informação de que S. Exª está esperando a decisão
do Supremo com relação à ficha limpa para se dirigir
à Presidência da República. E está certo. O Governo
se antecipar a uma decisão do Supremo, ou antecipar-se dizendo “sim” ou dizendo “não”, seria uma forma
de tentar constranger o Supremo Tribunal.
Mas, se for aprovado... Repito: terminou 4 a 1, e já
está 5 a 1, hoje. Falta um voto. E tenho certeza de que
vai ser aprovado. Se for aprovado, acho que a grande
resposta da Presidenta a esse mal-entendido, no qual,
repito, não acredito – pelo que conheço da Presidenta,
pelo o que ela vem fazendo, pelo o que ela vem praticando, não acredito... Seria um ato grosseiro, vulgar.
Então, a Comissão de Ética manda investigar alguém,
e a Presidente vai tirar três membros! Não acredito!
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB –SC) – Senador Pedro Simon, depois V. Exª me concede um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB –RS) – Já
lhe darei, com o maior prazer.
Não acredito! Mas a maior resposta a essa onda
ridícula que está acontecendo é ela aproveitar a proposta de seu Ministro Hage e, em cima da decisão do
Supremo, que consolida a ficha limpa, ela adotar o
mesmo no caso do Executivo.
Não é invenção dela, porque se o Governo já
está estudando... A matéria a que estou me referindo
saiu no dia 28 de outubro do ano passado, no Estado
de S. Paulo. Então, não é invenção de agora, não. A
coisa que ela está fazendo agora, já está a matéria
preparada esperando uma decisão. E eu, inclusive, na
hora falei, deveria esperar a decisão do Supremo, para
não estabelecer uma questão de querer influenciar no
Supremo. E agora é o momento.
Em cima dessa boataria, dessas manchetes que
os jornais de hoje estão apresentando, se a resposta é
deixar como está e aprovar a proposta do seu Ministro...
Com o maior prazer, Senador.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Nobre Senador Pedro Simon, V. Exª honra as tradições
do Rio Grande. V. Exª é símbolo da política feita com
ética, que é o apanágio do Estado do Rio Grande do
Sul; aliás, a força autêntica do PMDB, que, com a força da palavra, levou à derrubada do regime autoritário.
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Foi um vento minuano que soprou lá do Rio Grande
para todo o País.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Permita-me, Senador.
Saiu mais um voto. Já está aprovado. O Ministro
Ayres Brito deu o sexto voto: 6 a 1.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – É o
novo Brasil, Senador.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Já
está aprovada a Ficha Limpa.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Festejemos esse novo Brasil.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Comemoremos, Senador Simon.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Mas
eu dizia que V. Exª vem do Rio Grande, o Rio Grande
que teve, dentre outros ilustres homens públicos brasileiros, o inesquecível Presidente Getúlio Vargas. E V.
Exª aludia à criação do Conselho de Ética, à política
de autoauditagem do Governo que vem sendo posta
em prática pela Presidente Dilma Rousseff, às medidas
adotadas lá atrás pelo saudoso companheiro Itamar
Franco, e eu lembrava o fim trágico de Getúlio Vargas.
Numa noite, conversava com Ulysses Guimarães, nosso grande Presidente, nosso inexcedível Presidente,
e ele me contava o episódio do dia em que Getúlio
Vargas pôs fim à vida com um tiro no coração. Ulysses morava perto do Palácio, foi avisado e chegou lá
quase que imediatamente e, pela primeira vez, entrou
no quarto do Presidente. Uma cama simples, um armário antigo simples, uma cuia de chimarrão, objetos
muito simples que havia nos aposentos presidenciais.
E Ulysses me disse: “Getúlio era um anacoreta”. No
entanto, o que fizeram alguns assessores? Transformaram seu governo num mar de lama. Quer dizer, o
Governo tem que se autoaparelhar para impedir que
esses casos voltem a ocorrer. Desculpe, Sr. Presidente, se me alonguei demais.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Agora a reunião passou a ser uma reunião de festa,
Sr. Presidente. Acho que V. Exª tem que entender que,
a partir deste momento, nós estamos comemorando
uma decisão do Supremo. Como festa, vamos recebê-la
nesta quinta-feira não deliberativa, em que a maioria já
saiu, com muita razão, para festejar o Carnaval. Alguns
aqui ficaram. Vamos festejar a decisão do Supremo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela importância, pelo momento e também por essa notícia de grande importância que V. Exª
dá da tribuna, eu vou novamente conceder mais cinco
minutos, para que possa ser aparteado e para que V.
Exª possa concluir com tranquilidade.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Cinco minutos para cada aparteante, Sr. Presidente.
Obrigado.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Utilizarei, Sr. Presidente, somente um.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Agradeço ao Luiz Henrique, querendo dizer a S. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Deduzindo o tempo que eu tomei do
orador.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
me orgulho muito de ser amigo do Luiz Henrique, que
foi presidente do MDB, do nosso velho MDB. V. Exª é
uma tradição de honra e de dignidade. Ministro de Governo, Governador de Estado, Presidente do Partido.
Eu tenho muito orgulho de ver que gente como V. Exª
ainda é firme no nosso Partido.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Aliás, Senador, dos presentes, eu, V.
Exª, Valdir Raupp, Sérgio Souza e Luiz Henrique, somos todos do velho MDB.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É,
e nós quatro estamos maioria absoluta aqui. Não vejo
ninguém do PT.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O Senador Randolfe, que seria muito
bem-vindo, o nosso Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Nesse
MDB, nesse MDB que inspirou minha militância política,
que eu aprendi a ver, nos anos 70, na resistência democrática, o MDB de Simon, de Ulysses, de Luiz Henrique, de Moka, dessas lideranças; o MDB de Ulysses,
que, em 1974, avisava para os cães do regime militar e
para os generais do regime militar: respeite o líder das
oposições. Esse MDB eu teria o maior prazer, a maior
honra de me entrincheirar em suas fileiras.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – A
televisão está mostrando sua imagem. Nós quisemos
elegê-lo Presidente do Congresso. Parece mais “Presidente Júnior”. Está muito moço ainda, mas vai chegar lá.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Eu
lhe agradeço. Essa notícia belíssima que nós recebemos nesta tarde não poderia ter nos brindado com circunstância melhor. Esta é uma das situações em que
o momento e o destino, Presidente Moka, combinam.
Porque o senhor é o melhor retrato da Ficha Limpa na
história do País. O senhor é um espelho para todos nós
que estamos aqui no Congresso Nacional. Reparem a
sua história, a sua biografia política, e ela é o retrato
da lei que, graças a Deus e a vontade dos Ministros do
Supremo, é, de fato, implementada no dia de hoje. E
não poderia ter combinação melhor, Senador Simon a
validade da Lei Complementar nº 135, de 2010, com a
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sua presença na tribuna do Senado. É o melhor retrato
que o Senado da República pode dar aqui.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Com relação ao Presidente e com o aparte de V. Exª
com relação ao futuro, que V. Exª representa realmente
muito, muito bem.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – O
melhor retrato da Ficha Limpa é a história de V. Exª.
E não é à toa. V. Exª coloca mais essa vitória na sua
biografia. V. Exª, que lutou pelas eleições diretas para
presidente e pela redemocratização e foi firme no processo de transição democrática. V. Exª, que esteve ao
lado do Presidente Itamar Franco, V. Exª, que esteve
ao lado das grandes lutas políticas dos últimos 20 anos
da história da República e esteve junto nessa luta da
Ficha Limpa. A Ficha Limpa é hoje a principal reforma
política que aconteceu na República brasileira. Tem
uma pauta aí de reforma política, que, lamentavelmente, está atrasada, que eles não conseguem avançar.
Está bom! Hoje, a validade da Lei da Ficha Limpa para
a eleição desse ano, essa é a mais importante reforma
política que poderíamos ter tido. E essa tarde de festa, antecedendo o Carnaval, não poderia ser melhor
celebrada do que com a presença do Sr. Ficha Limpa
na tribuna do Senado da República.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Digo do fundo do coração: tenho o maior respeito por
V. Exª. Ouvi falar, falavam-me: tem um guri... E me diziam que V. Exª ia ganhar. E eu falava: mas como é
que vai ganhar? O Sarney e toda aquela gente lá. E
diziam: ele vai ganhar.
Tenho o maior respeito por V. Exª. Acho V. Exª um
exemplo muito positivo da mocidade. Tenho falado no
seu nome para o meu filho Pedrinho. Ele já veio mais
de uma vez aqui olhar, ver V. Exª e sua maneira de
falar. O meu filho Pedrinho, que também não é muito
alto, disse: “É, mas eu posso chegar lá também”. E eu
disse: “A altura dele você vai ter. Resta ter também altura intelectual, altiva moral e capacidade”.
Fico muito feliz, porque vejo hoje, neste momento,
no pronunciamento de V. Exª, realmente, o que significa
daqui para diante. O que significa daqui para adiante,
porque hoje terminou a impunidade neste País. Hoje
nós temos um arco novo. Hoje a História marcou o
voto do Ministro Ayres Britto. O 6 a 1 determinou que
não vão mais ficar nas gavetas os processos; que o
Pedro Simon processado não vai procurar um advogado para não deixá-lo ir a julgamento, mas para ser
absolvido, porque, se for absolvido, tudo bem; se não
for absolvido, há o recurso; e se perder no segundo
recurso, vai para a cadeia ou, pelo menos, não será
mais candidato. É isso que significa.
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Com essa decisão do Supremo, hoje, estamos
igual aos Estados Unidos, à Inglaterra, à Alemanha,
à França, que têm tanta corrupção quanto o Brasil.
Ah! Mas o Brasil é um país muito corrupto! Coisa nenhuma! Aqui, no Brasil, a impunidade existiu. A partir
de hoje, com a decisão do Supremo, era uma vez. O
Brasil começou a mudar. Graças a Deus!
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Senador Pedro Simon, quero fazer minhas as palavras
do Senador Randolfe. Não poderia ser mais correto
que, no momento em que o Supremo oferecesse o seu
sexto voto em favor do povo brasileiro, V. Exª estivesse ocupando a tribuna desta Casa, justamente falando deste tema. Essa questão, Senador Pedro Simon,
teve três momentos. Isso envolve o Brasil por inteiro.
O primeiro momento foi um projeto de lei de iniciativa
popular, com 1,3 milhão de assinaturas de brasileiros,
que rogaram para que o Congresso Nacional redigisse
uma lei que fizesse valer a vontade do povo brasileiro. O segundo momento, Senador Pedro Simon, foi a
coragem que teve este Congresso Nacional em votar
uma legislação dessa natureza. Rogo aqui as minhas
homenagens a todos os que naquele momento estavam aqui, fazendo parte deste Congresso Nacional e
tiveram essa coragem. E tenho certeza de que V. Exª
conduziu esse processo.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O
Senado votou por unanimidade.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Parabéns ao Senado da República! E o terceiro momento, Sr. Pedro Simon, nobre Senador representante do
Rio Grande do Sul e do povo brasileiro, a coragem do
Poder Judiciário, que vem neste momento declarar e
firmar para sempre que não será mais admitida a corrupção neste País. E aqueles que agirem à margem
da lei serão penalizados, senão numa ação penal, pelo
menos serão eliminados do processo eletivo. Parabéns
ao Brasil por esse grande momento!
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – De
coração, muito obrigado a V. Exª.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Na
mesma linha do Luiz Henrique...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Presidente, eu dou a palavra a V. Exª com muito carinho.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Obrigado, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
quero dizer que venho observando a administração, a
Presidência de V. Exª com muita alegria.
Eu tenho sido um crítico, às vezes, do meu partido, mas com aquelas críticas que eu fazia não posso
atingir V. Exª, que vem dando uma seriedade e dignidade que merecem todo respeito.
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O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Obrigado. E a crítica construtiva será sempre bem-vinda. Ao
mesmo tempo em que parabenizo V. Exª pelo pronunciamento, sigo aqui na linha do Senador Luiz Henrique,
do Senador Randolfe, do Senador Sérgio Souza, do
Senador Moka, louvando a atitude do Supremo Tribunal Federal, que, agora sim, deixou as regras para as
eleições de 2012 bem claras, o que, lamentavelmente,
não aconteceu nas eleições de 2010, quando tivemos
problemas, choros e ranger de dentes. Houve muitas
pessoas com problema, outros nem candidatos foram
e acabou não valendo nada para a eleição passada.
Então, é muito bom que o velho ditado prevaleça: “Justiça, mesmo que tardia” ou “A justiça tarda, mas não
falha”. Chegou em boa hora para as eleições de 2012,
com regras claras. Parabéns a V. Exª e ao Supremo
Tribunal Federal!
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Muito obrigado.
Encerro, Sr. Presidente, voltando a dizer: primeira medida, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão
emocionante, sobre uma dúvida que existia lá com relação às atribuições do Conselho Nacional de Justiça,
decidiu que cabe ao Conselho Nacional de Justiça, à
sua corregedora, a iniciativa com relação a processar,
independentemente de ter que começar no corregedor estadual. E como diz um ilustre e ex-presidente do
Supremo Tribunal, “até as pedras sabem que é muito
difícil os colegas fiscalizarem colegas”.
Aquela decisão foi o primeiro passo heroico do
Supremo.
Ponto número dois, hoje, esse foi definitivo. Terminou a impunidade. A Ficha Limpa, que teve, por iniciativa popular, 1,3 milhão de assinaturas, no início, e
mais 2 milhões de solidariedade, está valendo. Hoje
é dia de festa!
Terceiro passo: está nas mãos da Presidente.
Essas notícias dos jornais de hoje, ridículas, dizendo que a Comissão de Ética mandou investigar um
membro do Governo e, por isso, três ou quatro membros seriam afastados, são ridículas; duvido. Em vez
disso, seria o grande momento, em cima da decisão,
primeiro, do Supremo, que atinge os membros do Judiciário; segundo, da Ficha Limpa, que atinge todos
os políticos e todos os Parlamentares; terceiro com
iniciativa do seu ministério, se a ministra assinasse a
proposição de ficha limpa, para que todos aqueles que
serão nomeados para o Governo Federal precisem ter
ficha limpa, idoneidade e capacidade para o cargo.
A proposta do seu ministro, Presidenta, aquela
que ele levará, assine-a. Seria o grande momento de

Sexta-Feira 17

247

02969

assinar agora, em cima da decisão do Supremo, para
então se dizer: o Brasil mudou, e darmos palmas ao
Supremo, a este Congresso pela decisão lá atrás e,
de modo muito especial, à Presidência da República.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o
Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka,
2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Pedro Simon.
Senador Valdir Raupp, eu tinha dito a V. Exª que
seria o próximo inscrito, mas, como aqui o inscrito pela
liderança tem prioridade – a Presidência é escrava
do Regimento –, com a palavra, o Senador Randolfe
Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quem nos ouve
pela Rádio Senado, quem nos assiste pela TV Senado,
assumi um compromisso com a Presidência e com o
Senador Valdir Raupp de ser breve.
Eu só quero aqui fazer uma breve reflexão, nesta
tarde, que, repito, é memorável para a República brasileira, em que o Supremo Tribunal Federal sanciona
em definitivo a validade da Lei Complementar nº 135,
de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, e possibilita,
para a cidadania, para a ética, esse importante instrumento para já servir e existir na eleição deste ano.
Mas, antes de o carnaval chegar, algo me traz
preocupação: um projeto de autoria do Executivo que
tramita na Câmara dos Deputados e que de lá virá para
ser apreciado aqui por nós, no Senado.
Trata-se do Projeto de Lei nº 1.992, de 2007, que
institui o regime de previdência complementar para os
servidores públicos federais titulares do cargo efetivo,
inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa
o limite máximo para a concessão de aposentadorias
e pensões pelo regime de previdência de que trata o
art. 40 da Constituição da República, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar
denominada Fundação de Previdência Complementar
do Servidor Público Federal – Funpresp, e dá outras
providências.
Ora, Sr. Presidente, foi construído o que me parece ser um mito por parte da grande mídia em relação
à previdência do serviço público. Ao longo do tempo,
os governos, seja o Governo Collor, sejam os dois Governos do Presidente Fernando Henrique, sejam os
Governos do Presidente Lula, seja agora o Governo
da Presidente Dilma, e a grande mídia têm propalado
em conjunto que a previdência dos servidores públi-
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cos gasta demais e cresce sem controle, que existe
um suposto déficit entre as contribuições e benefícios
previdenciários.
O jornal O Estado de S.Paulo, por exemplo,
anuncia isso em matéria de 10 de março de 2011. Diz
que o sistema arrecada pouco mais de R$22,5 bilhões
para pagar uma despesa de R$73,9 bilhões. Quero,
inicialmente, fazer a contestação desses dados. Esses dados resultam de um processo, nos últimos vinte
anos, de desmonte do serviço público, o que se consolidou nas últimas décadas. Nas últimas décadas, o
número de servidores ativos do Poder Executivo caiu
de 991.996 em 1991 para, em 2010, 970.605. Caso o
número de servidores tivesse, por exemplo, acompanhado, ao longo dessas duas décadas, o crescimento
do nosso Produto Interno Bruto, teríamos de ter, hoje,
1.802.597 servidores ativos. Sendo assim, se tivéssemos o número de servidores que a lógica indica que
deveríamos ter, o tal déficit propalado, alegado, dito,
não existiria.
O segundo mito é que se contempla a Previdência
Pública fora do contexto em que ela está assegurada
na Constituição da República. Ora, a Constituição da
República coloca a Previdência Pública dentro de um
conjunto chamado Seguridade Social. E a Seguridade Social é, por assim dizer, sempre superavitária e
não deficitária.
Também não me parece ser verdade que os gastos com servidores estejam aumentando, ao contrário.
Os gastos com servidores, segundo informações que
possuímos, encontram-se em queda livre. O Governo
Federal gastava 56,2% de sua receita corrente líquida com os servidores ativos e inativos. Esse percentual caiu enormemente em 2010, caiu 33,3%. Além
do mais, a proposta orçamentária para 2012 também
reconhece que os gastos com pessoal ativo e inativo
estão caindo fortemente (de 4,98% do PIB em 2009
para 4,15% do PIB em 2012).
A própria exposição do projeto de lei da autoria
do Governo reconhece que, na realidade, ao invés de
diminuir o gasto público, acarreta, na verdade, um aumento. Isso é dito claramente, com todas as letras, na
justificativa do PL nº 1992, de 2007.
Na verdade, Sr. Presidente, vamos ao que se trata.
Esse projeto de lei trata, na verdade, da privatização
da previdência pública, da complementação da chamada Emenda Constitucional nº 41 que correspondeu
à terceira geração da reforma previdenciária.
Esse PL é, na verdade, a quarta geração da reforma previdenciária. Esse PL transfere a previdência
pública para um fundo de pensão sujeito às regras do
mercado e sendo contrário ao princípio que funda uma
previdência pública. Uma previdência pública é assen-
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tada sobre o princípio da segurança; uma previdência
pública existe para dar segurança e tranquilidade para
aquele que vai ser beneficiado por ela. Uma previdência pública é um símbolo de um Estado que procura o
bem-estar social dos seus.
A criação de um fundo de pensão, ao contrario
sensu, é a privatização da previdência pública e significa exatamente o contrário, significa a flexibilização,
a neoliberalização do papel do Estado, o afastamento
do Estado, da sua responsabilidade em garantir a previdência pública para os seus servidores.
Por isso, Sr. Presidente, nós, do PSOL, temos
nos posicionado contra na Câmara dos Deputados e
aqui no Senado. Quero antecipar e pedir a reflexão
dos colegas sobre esse projeto e...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– ...sobre as consequências que esse projeto poderá
trazer para mais de um milhão de servidores públicos,
visto que o próprio projeto condiciona que as mesmas
consequências da criação do fundo de pensão no âmbito federal também terá reflexo para os servidores
estaduais e para os servidores municipais.
Haverá uma limitação da previdência pública para
os servidores futuros em R$3.912,00 e, qualquer complementação futura, os servidores terão que recorrer
a um fundo de pensão que será regulado, não pelas
regras e princípios da previdência pública e pela responsabilidade do Estado de garantir segurança ao
previdenciário, mas sim vai ser baseada pelas regras
e sujeito às flexibilidades e volatibilidades do mercado.
Não acredito que seja o melhor para o Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecendo ao Senador Randolfe Rodrigues, concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, subo à tribuna
para falar sobre os modais de transportes do Brasil e
de Rondônia.
Mas, antes, Sr. Presidente, gostaria de fazer um
registro e agradecer a presença do Vereador Ramiro
Negreiro, do PMDB de Porto Velho. Ele pôde ver que a
maioria dos Senadores que passaram aqui é do PMDB.
É a maior bancada e, coincidentemente, a maioria hoje
aqui no plenário foi Senador do PMDB.
Gostaria de agradecer a presença do Vereador
Ramiro, que já foi deputado estadual, no Estado de
Rondônia, e já ocupa, pela quarta vez, uma cadeira
de vereador na capital do meu Estado, Estado de Rondônia, Porto Velho.
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Mas, antes ainda, Sr. Presidente, de começar o
meu pronunciamento sobre a nossa malha de transporte rodoviário, aquaviário e ferroviário, queria fazer
um registro de um evento importante que aconteceu
na Assembleia Legislativa do meu Estado, ontem, no
final da tarde. Depois de muita polêmica, a Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia aprovou, por unanimidade, um empréstimo de R$542 milhões, ofertado
pelo BNDES, trabalhado com a Presidente da República, porque é uma espécie de compensação pela
construção das usinas do rio Madeira, que vão fornecer ao Brasil em torno de 7 mil megawatts de energia.
Então, com 21 votos favoráveis a Assembleia
Legislativa de Rondônia autorizou, nesta quarta-feira,
o pedido de empréstimo de R$542 milhões para o Estado, através do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, e que serão investidos
em cinco dos seis eixos prioritários do governo, como
a infraestrutura regional, fortalecimento e modernização da gestão, educação e formação de recursos
humanos, desenvolvimento econômico e mobilização
dos sistemas do conhecimento. A aprovação aconteceu um dia depois da audiência pública realizada no
Legislativo para discutir o assunto.
A proposta foi aprovada em duas votações e segue ao Executivo.
Quero parabenizar a Assembleia de Rondônia,
o Sr. Presidente Deputado Herminio Coelho, que já
foi vereador também, presidente da Câmara de Porto
Velho, por ter tido a iniciativa de discutir, numa ampla
audiência pública, aberta a toda a sociedade de Rondônia. Então, além do Legislativo, além do Executivo,
a população do Estado de Rondônia pôde atuar na
aprovação deste empréstimo tão importante para o
Estado de Rondônia.
Estou empenhando-me, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, nos últimos dias, para que Rondônia
tenha uma agenda positiva. Tivemos, no ano passado,
uma agenda altamente negativa; tivemos muitos eventos negativos no Estado de Rondônia. Foi um ano, não
vou dizer que para se excluir de nossa história, mas
para se esquecer um pouco daquilo que ruim aconteceu no nosso Estado ou tirar proveito dele para se
promover uma agenda positiva para o ano de 2012.
Então, vou trabalhar e perseguir essa meta, durante
todo este ano, para que possamos construir com o
Executivo Estadual, com o Legislativo Estadual, com
as Prefeituras Municipais, com as Câmaras de Vereadores, com os Sindicatos, com as cooperativas, com
os poderes constituídos, Ministério Público, Judiciário
e toda a sociedade de Rondônia uma agenda positiva
para o ano de 2012.
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Volto agora, Sr. Presidente, a falar, no tempo que
me resta, sobre os modais de transporte em nosso
Estado.
As ferrovias integram o imaginário do progresso na civilização desde finais do século XIX. Parece
mesmo que a expansão do capitalismo, na sua fase
decisiva, pôde ser traduzida pela imagem dos trilhos
singrando paisagens desertas. Talvez por isso os norte-americanos tenham considerado o maior feito tecnológico daquele período, momento em que assumiram
o papel de “locomotiva do mundo”, a construção da
ferrovia Transcontinental que, pela primeira vez, ligou
o Pacífico ao Oceano Atlântico.
Tratarei, nesta breve comunicação, de nossa ferrovia Transcontinental... Falava, agora, sobre a ferrovia
Transcontinental americana e de outros países; mas
falo, agora, de nossa ferrovia Transcontinental que
partirá do litoral norte fluminense, do Rio de Janeiro,
e passará por Muriaé, Ipatinga e Paracatu (Minas Gerais); por Brasília, sede do Congresso Nacional; por
Uruaçu, Campinorte (Goiás); por Cocalinho, Ribeirão
Cascalheiro e Lucas do Rio Verde (Mato Grosso);
chegará ao meu Estado, Rondônia, nas cidades de
Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici,
Ji-Paraná, Ouro Preto, Jaru, Ariquemes, Itapoã do Oeste, Candeia do Jamari e chega a Porto Velho, capital
do Estado, onde está o porto graneleiro, com vários
terminais graneleiros como: Maggi, Cargill, Bunge e
outras que poderão entrar.
E alcançará a fronteira com o Peru, na localidade de Boqueirão da Esperança, próximo a Cruzeiro do
Sul, Estado do Acre, Estado do Senador Jorge Viana,
que já foi Prefeito de Rio Branco e Governador várias
vezes. Concluindo o percurso da Transcontinental,
contará com 4.400 km em território brasileiro. Recentemente, o Peru adotou medidas legais para priorizar
a ligação dos portos de Paita e Bayóvar, no Pacífico,
na fronteira com o Brasil. Tudo indica, portanto, que a
primeira transcontinental latino-americana deixará de
ser um sonho grandioso.
Aproveitando o ensejo, lembro aqui a oportunidade que tive de relatar a Medida Provisória nº 427, de
2008, cujo objetivo maior reside na modernização do
modal ferroviário brasileiro, que remodelou também a
Valec nessa mesma medida provisória e incluiu Rondônia no sistema ferroviário nacional.
No trecho de Lucas do Rio Verde, até Vilhena,
em Rondônia, a Transcontinental integra a Ferrovia
de Integração Centro-Oeste (Fico), cuja extensão,
Sr. Presidente, está estimada em 1.638 km, que liga
a Ferrovia Norte/Sul na altura de Campinorte, no Estado de Goiás, inserida no Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC 2), e orçada em R$6,4 bilhões.
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A obra está programada para ser realizada em dois
trechos no período de quatro anos. O primeiro trecho,
de Campinorte, Goiás, a Lucas do Rio Verde, Mato
Grosso, está com obras autorizadas e tem previsão de
conclusão em final de 2014. O segundo trecho inicia-se
na localidade mato-grossense de Lucas do Rio Verde
e chega até Vilhena, em Rondônia.
Estou trabalhando, agora, para que esse trecho
de Lucas do Rio Verde a Porto Velho, que é um trecho
que já tem carga mais do que suficiente para atender,
abastecer, aos vagões de uma grande ferrovia, seja
lançado em PPP. Estou em contato com a ANTT e
com a Valec. Ontem mesmo aprovamos aqui, na Comissão de Infraestrutura do Senado, a recondução
do Dr. Bernardo Figueiredo frente à Agência Nacional
de Transporte Terrestre (ANTT). Deverá, logo após o
carnaval, vir a plenário para sua aprovação. Tivemos
contato também com o Dr. Castelo Branco, que é o
Presidente da Valec.
E acredito que os estudos desse projeto de Lucas do Rio Verde até Porto Velho sairão rapidamente e
que, após esses estudos e o projeto de engenharia, a
gente possa lançar uma parceria público-privada para
buscar investidores para esse trecho até Porto Velho.
Quando concluída, essa ferrovia transportará 20
milhões de toneladas de carga por ano, impactando
as economias dos Estados de Rondônia, Acre, Mato
Grosso, Goiás, Pará, Amazonas e Mato Grosso do Sul,
é claro, Estado de V. Exª, Presidente, proporcionando,
com isto, escoamento das produções de soja, açúcar,
álcool, milho, cimento, entre outras, até o Atlântico, por
meio de conexões da ferrovia Norte/Sul com o porto
de Ilhéus, na Bahia. Grande parte dessa produção seguirá para o porto de Porto Velho ou para os portos do
Pacífico quando ela estiver interligada ao Peru.
Deve-se ressaltar, assim, a importância desses
investimentos em infraestrutura para o fortalecimento
do principal setor da nossa pauta de exportações, que
são as commodities.
A redução do custo Brasil nas regiões Norte e
Centro-Oeste implica o fortalecimento da competitividade de suas economias, estimulando a atração de
novos investimentos, a criação de empregos e a geração de renda.
Um dos grandes gargalos do desenvolvimento
dessas regiões reside, sobretudo, na dificuldade de
escoamento e de distribuição da sua produção.
Lembro aqui que o Brasil é atualmente a sexta
economia mundial e precisa dispor de malhas ferroviárias, hidroviárias e rodoviárias condizentes com a
posição que ocupa no cenário internacional.
Ligando esses modais em Rondônia, eu poderia
citar aqui que, em breve, vamos restaurar, será uma
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reconstrução da BR-364, de Cuiabá até Porto Velho
e Rio Branco, no Acre, estrada esta que é a espinha
dorsal de toda aquela região que transporta cargas
para os portos de Porto Velho e Manaus, que vai para
o Acre e agora, com a rodovia bioceânica, já concluída,
também para os portos do Oceano Pacífico.
Temos outras obras importantes acontecendo em
Rondônia, como a construção das seguintes pontes:
a ponte binacional, que deverá iniciar neste ano, de
Guajará-Mirim a Guaiará, que será um outro corredor
via La Paz e Arica e Iquique, Chile; a ponde de Abunã,
no rio Madeira; a ponte que liga a BR-319 a Manaus;
a BR-429; e tantas outras obras importantes que vão
acontecer no Estado de Rondônia, como a ZPE (Zona
de Processamento de Exportação). Aproveitando toda
essa logística de transporte, vamos poder implantar em
Porto Velho um pequeno polo industrial, que é a Zona
de Processamento de Exportação.
A propósito, Sr. Presidente, e não por acaso,
ressalto que os países que se destacam no cenário
econômico mundial preservaram essas malhas, principalmente as ferrovias. Os trens, que para nós passaram a ser meros elementos de paisagens bucólicas,
continuaram a ser nestes países peças fundamentais
no seu desenvolvimento econômico e social.
Deixo consignado, portanto, meu apoio incondicional às medidas do Governo Federal, que se tem
empenhado, no limite, para que a Ferrovia Transcontinental não fique apenas no plano dos sonhos e possa
favorecer as populações do Norte e do Centro-Oeste,
integrando-as ao grande impulso de desenvolvimento
econômico e social pelo qual nosso País está passando.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Na ordem da lista de oradores inscritos, chamo o Senador Jorge Viana pelo tempo regimental. V.
Exª tem a palavra, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, venho à tribuna desta
Casa, em primeiro lugar, para me solidarizar com toda
a população da minha cidade, Rio Branco, no Acre,
que, neste momento, se une em torno de um problema grave que aflige milhares de famílias da capital do
Estado. Refiro-me ao transbordamento das águas do
rio Acre e a uma situação de muita dificuldade por que
passam mais de cinco mil pessoas no nosso Estado.
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Tenho falado com o Prefeito da capital, Rio Branco, Raimundo Angelim – ainda há pouco, eu falava
com ele ao telefone. O Governador Tião Viana cancelou uma viagem e está em Rio Branco hoje, tendo em
vista o nível das águas do rio Acre. A cota de transbordamento do rio é de 14 metros, mas está neste momento com 16,3 metros, ou seja, 2,3 metros acima da
cota de cheia. Isso implica desalojar pessoas que têm
algumas dificuldades pelo tipo de moradia e que moram em bairros mais distantes. Hoje, em Rio Branco,
neste momento, 531 famílias, num total de 2.030 pessoas, estão no Parque de Exposição, sob os cuidados
do Governo do Estado e da Prefeitura, e um número
muito maior de famílias está na casa de parentes e de
amigos, como acontece todo ano.
Nós somos moradores do vale do rio Acre, e, neste ano, especificamente, o volume de chuvas foi muito
intenso. No mês de janeiro, houve 430mm de chuva,
quando a média para o mês de janeiro é de 250mm.
Só agora, em fevereiro, em que a média gira em torno
de 260mm para todo o mês, nos primeiros 15 dias já
choveu mais de 200mm.
Tendo em vista essa situação, o Prefeito Raimundo Angelim decretou, hoje, situação de emergência no
Município de Rio Branco. Estou, aqui, com o Decreto nº
3.286, de 15 de fevereiro, assinado ontem e publicado
hoje, que declara a situação anormal, caracterizada
como situação de emergência, nas áreas do Município
de Rio Branco afetadas pela ocorrência de enchentes.
O Prefeito Raimundo Angelim o faz com base no que
estabelece a própria Constituição, no uso de suas atribuições, contidas no art. 58, incisos LXXXVII e XCII,
da Lei Orgânica do Município, e em observância ao
art. 2º, inciso III, do Decreto Federal nº 7.257, de 04 de
agosto de 2010, e ao §2º do art. 3º da Lei nº 12.340,
de 01 de dezembro de 2010.
Ele considerou uma série de dificuldades e de
problemas por que passa uma parcela importante da
nossa cidade, que, hoje, atinge o número de cinco mil
pessoas no Município de Rio Branco. O rio segue enchendo, atingindo diretamente os bairros 6 de Agosto, Ayrton Senna, Adalberto Aragão, Aeroporto Velho,
Terminal da Cadeia Velha, Baixada da Habitasa, Base,
Conjunto Jardim Tropical, Boa União, Glória, Cadeia
Velha, Cidade Nova, Palheiral, Triângulo Novo, Taquari e Quinze. Também são atingidas as áreas rurais a
jusante da cidade de Rio Branco, como Bagaço, Extrema, Colibri, Limoeiro, Quixadá, Panorama, Vista
Alegre, Catuaba, Extrema II, Liberdade, Belo Jardim,
e as que ficam a montante, como Benfica, Capatará,
Moreno Maia, Riozinho do Rôla, Água Preta, Barro
Alto, e outros produtores ribeirinhos ao longo do rio.
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Com base nos graves problemas por que passam milhares de famílias na cidade de Rio Branco, o
prefeito decretou situação de emergência. Fiz hoje um
contato com a Defesa Civil nacional, que já contatou o
Prefeito Angelim e deve estar mandando técnicos para
avaliar a situação em Rio Branco.
É claro que a situação é gravíssima para muitas
famílias neste momento. Além da ação do Governo do
Estado e da Prefeitura, o que vale e que funciona muito
também em Rio Branco é a solidariedade. Milhares de
famílias são acolhidas nas casas dos seus parentes e
amigos enquanto a gente passa por essa dificuldade.
Mas vale ressaltar que, ainda esta semana, na
Comissão de Constituição e Justiça, se debatia a busca
de se aperfeiçoar a Defesa Civil nacional. E devo dizer
que, logo que cheguei aqui ao Senado, apresentei uma
proposição de criarmos uma Comissão Temporária de
Defesa Civil, em que contamos com a participação do
Senador Inácio Arruda, Vice-Presidente, e do Senador
Casildo Maldaner como Relator.
Essa comissão trabalhou, andou o Brasil inteiro,
reuniu, em cada região deste País, pessoas envolvidas
na defesa civil, prefeitos, governadores, e apresentou
um relatório final com um conjunto de dez recomendações num sumário executivo, alertando, primeiro, para
a gravidade em que nos encontramos para enfrentar
desastres naturais e, segundo, apontando, de maneira bastante objetiva, caminhos que devemos adotar
do ponto de vista da legislação, aqui no Congresso, e
também do Executivo, para amenizar a situação que
se repete a cada ano.
Eu quero ouvir, Senador Sérgio Souza, o seu
aparte, mas queria só citar algo. São milhões de pessoas atingidas em centenas de Municípios. Todos os
anos isso se repete; o número de desabrigados só
cresce. Temos aqui, por exemplo, em uma rápida leitura, dados recentes.
No Paraná, 5 Municípios atingidos; Rio Grande
do Sul, 136; Santa Catarina, 155; Espírito Santo – na
Região Sudeste –, 31; Minas Gerais, 16; Rio de Janeiro, 132; São Paulo, 28. Na Região Norte: no Acre,
Cruzeiro do Sul e Rio Branco; no Amazonas, 7; no
Pará, 11; Rondônia, 3; Tocantins, 2 Municípios. Aqui
na Região Centro-Oeste: Goiás, 2; Mato Grosso do
Sul, 25; Mato Grosso, 2.
Quer dizer, a cada ano, nós temos o mesmo problema acontecendo com milhares de famílias sendo
atingidas, e o Brasil teima em não estruturar as condições adequadas e possíveis para enfrentar essa
situação.
Eu queria, antes de passar a V. Exª o aparte, dizer
que, no ano passado inteiro, o Acre recebeu de auxílio para a Defesa Civil, apesar de ter vivido alagação,
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R$100 mil. E hoje estão previstos no orçamento para
2012 R$30 milhões, para todo o Brasil. Sr. Presidente, R$30 milhões e nada é a mesma coisa. Estou me
referindo ao orçamento para a Defesa Civil. E mais:
todas as emendas... Foi anunciado ontem um corte
por parte do Governo. Acho que é uma prerrogativa do
Executivo ajustar o orçamento, mas nós temos de sair
desse orçamento fictício. E o pior: todas as emendas
apresentadas por Parlamentares, Senadores ou Deputados Federais, para a Defesa Civil, para prevenção e
identificação de área de risco, Senador Luiz Henrique,
todas elas foram contingenciadas dentro desse bolo
de R$55 milhões.
Eu quero saber se o Brasil vai seguir contando
os mortos. Lá, em Rio Branco, graças a Deus, não tivemos nenhuma vítima até aqui, porque há uma ação
eficiente da Prefeitura, do Governo; há um plano de
contingência que é executado. E digo mais ainda: a
cota de cheia do rio, que este ano é maior que a do
ano passado, está atingindo menos pessoas, porque
o Governo também retirou, e a Prefeitura, famílias que
estavam em áreas de risco.
Então, quero ouvir o aparte do Senador Sérgio
Souza e manifestar, daqui do Senado, além da solidariedade ao povo do Acre, o apoio ao Governador Tião
Viana, o apoio ao Prefeito Angelim e a solicitação do
envolvimento do Governo Federal, que tem sido, sim,
solidário, mas nós temos que pôr fim a essa política
de pires na mão e tomar uma atitude de agir preventivamente.
Vi a preocupação de V. Exª, Senador Luiz Henrique, no debate na CCJ, onde o senhor foi relator,
de querer pôr sob responsabilidade o tema da defesa
civil no Brasil. V. Exª é de um Estado que tem sido vítima e agora mesmo está vivendo o problema da seca
em uma região, mas sempre tem problema também
como as cheias.
E de nada vai adiantar se não tiver monitoramento,
recurso para a prevenção e tirarmos as pessoas que
estão nas áreas de risco.
Ouço o Senador Sérgio Souza e, em seguida, o
Senador Luiz Henrique.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco/PMDB – PR) – Senador Jorge Viana, primeiro quero me solidarizar a V. Exª
e a todo o povo do Acre. Em situações como esta que
vem assolando o nosso País no cotidiano, porque toda
semana temos notícias de desastres naturais acontecendo em alguma parte do nosso País, Presidente
Moka... E o contraste vivido, neste momento, onde temos no Acre alagamentos, a exemplo do que ocorreu
recentemente em Minas Gerais e no Rio de Janeiro,
vemos a seca se propagar no Sul, principalmente na
região oeste do meu Estado, o Estado do Paraná, onde
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dezenas, quase uma centena de Municípios entre o
oeste e o sudoeste decretaram o estado de emergência
devido à seca. Inclusive, hoje eu me dirigi ao Ministro
do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florence, para
solicitar uma deferência na questão da liberação das
máquinas compradas pelo Governo para os territórios
da cidadania, que estão se agendando essa distribuição por todo o Brasil. Então solicito a deferência em
favor do Paraná para que possamos atender a essas
regiões mais necessitadas. Então, eu gostaria de deixar, neste aparte colocado, o meu profundo sentimento
em relação ao povo acreano e dizer o seguinte: este
Congresso Nacional já votou o Fundo de Catástrofe
de Seguro Rural, que ainda depende de regulamentação. Esta semana ainda estive com o Ministro Mendes
Ribeiro para solicitar-lhe a urgência necessária, juntamente lá com o pessoal da Frente Parlamentar da
Agropecuária, porque nós temos de criar fundos como
esse para garantir o atendimento da urgência necessária, como se faz com esta no Acre, neste momento.
Então eu quero, mais uma vez, Senador Jorge Viana,
dizer que V. Exª tem razão no que está dizendo. Nós
temos que ter o aparato do Poder Executivo mais ágil
para atender calamidades como esta.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador Sérgio. Foi muita honra ouvi-lo, e
agradeço a solidariedade a todo o povo de Rio Branco e do Acre.
Hoje ainda estarei me dirigindo ao Estado, vou
ficar lá solidário também com a população, é um período de festa em todo o Brasil, mas, lamentavelmente,
em Rio Branco nós temos milhares de pessoas que
estão passando extrema dificuldade. Mas como o povo
do Acre é extremamente generoso, todo mundo está
abrindo as suas casas, acolhendo e também o Governo do Estado, vale ressaltar, e a Prefeitura sempre
tratam com muita responsabilidade, e o envolvimento é pessoal do Governador Tião Viana e do Prefeito
Raimundo Angelim.
Ouço com satisfação o aparte do Senador Luiz
Henrique.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Nobre
Senador Jorge Viana, quero que seja portador da nossa solidariedade ao Prefeito Angelim, ao Governador
Tião Viana, a todo o povo do Acre. Nós temos vivido
as tragédias e sentimos, sabemos como são dolorosas. Mas eu quero cumprimentar V. Exª porque aqui,
nesta Casa, V. Exª, como presidente da comissão,
tem liderado um movimento para que nós façamos da
defesa civil uma prioridade no nosso País; para que
nós deixemos, como V. Exª falou, de contar os mortos,
de chorar os feridos, de lamentar os desabrigados...
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Além
dos prejuízos.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – ...para
criarmos uma política efetiva de prevenção a fim de
minimizar o efeito dessas catástrofes climáticas. Parabéns a V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Luiz Henrique, ex-Prefeito de Florianópolis, ex-Governador de Santa Catarina, Estado que
também sofre há muito tempo com o clima, apesar das
medidas adotadas. A opinião, a posição de V. Exª ajuda a fazer eco neste País do quanto nós precisamos
tomar uma atitude.
Há uma medida provisória, que está na Câmara
dos Deputados, que trata de uma regulamentação.
O Presidente Lula, no final do seu governo, em dezembro, aprovou uma lei, mas a lei não “pegou”, a
lei não tratou de maneira adequada – foi o resultado
da comissão no Senado – a relação entre Município,
Estado e União. Criou o Funcap, que é um fundo,
mas para fazer o reparo, e ninguém aderiu ao Funcap. Nós andamos o Brasil todo. Os Municípios e os
Estados não aderiram. A proposta, aparentemente,
é tentadora. Para cada um real para o Fundo que o
Município ou o Estado ponha, a União entra com três
reais, ou seja, se o Município põe um milhão, a União
põe três milhões. Então eu, o Senador Casildo, outros colegas da comissão identificamos o problema,
ouvindo os prefeitos, que falavam: “Não, isso é para
fazer o reparo do dano.” Mas o reparo do dano, às
vezes, não tem quem consiga fazer porque desastre,
quando acontece, levando rodovias, bairros inteiros,
afetando cidades inteiras, é muito caro.
E do Governador Alckmin, de São Paulo, a outros governadores de estados menores, todos falaram: “Não, se fosse um a um, põe um e a União põe
outro, para prevenção, nós aceitaríamos, e o fundo
funcionaria.”
Então nós estamos propondo essas mudanças.
Temos que fazer o encontro da medida provisória, que
está na Câmara, com a proposta da Comissão de Defesa Civil, que elaborou uma proposta bastante objetiva
para que o Brasil saia dessa situação de não ser uma
referência positiva em defesa civil, apesar dos grandes
profissionais que atuam nessa área e que merecem
toda atenção da sociedade brasileira.
Então, eu concluo as minhas palavras, sendo
solidário, me colocando à disposição, como sempre
faço, tanto do Governador Tião Viana, como do Prefeito Angelim. Acho que, nessa hora, há que haver
muita união de todos nós. Mas solicito que haja, por
parte dos Ministérios da Integração Nacional e da Defesa Civil, uma presença e uma ação efetiva junto ao
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Prefeito Raimundo Angelim, para que aproveitemos e
aprofundemos a política que o próprio Prefeito Angelim
vem fazendo e o Governador Tião Viana, que é tirar as
famílias da área de risco.
Inclusive, uma das medidas que apontamos que
tem de ser tomada, e que está na legislação nova, é
de criminalizar prefeitos ou agente público ou privado
que estimulem ou que criem condição para ocupação
de área de risco.
Então, Sr. Presidente, eu agradeço muito e digo:
a proposta da Comissão de Defesa Civil está na CCJ.
Ela foi apresentada em dezembro do ano passado e,
no dia 3 de fevereiro deste ano, chegou à Comissão
de Constituição e Justiça. Está à espera da designação de um relator para que possamos, sim, promover
uma mudança profunda na defesa civil e priorizarmos
a prevenção e o cuidado no mapeamento de quem vive
em área de risco. E cobrarmos também a instalação do
centro, que, para mim, deve ser um em cada região,
de monitoramento, porque é possível prever as cheias
e é possível prever a perda de vidas e, inclusive, de
danos materiais.
Agradeço, Sr. Presidente, a sua compreensão.
E fica aqui não somente a solidariedade ao povo de
Rio Branco, ao Prefeito Raimundo Angelim, ao Governador Tião Viana, mas também um apelo para que o
Governo Federal se envolva no acolhimento e no socorro às famílias que são vítimas da cheia na cidade
de Rio Branco.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o
Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka,
2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço e parabenizo o Senador
Jorge Viana.
Por permuta com o Senador Cristovam Buarque,
tem a palavra o Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Waldemir Moka, Srªs e Srs.
Senadores, o Prof. Fernando Marcondes de Mattos,
que durante mais de vinte anos foi titular da cadeira de
Economia da Universidade Federal de Santa Catarina,
que ocupou funções relevantes, como Secretário de
Planejamento, Secretário da Fazenda do Estado, que
é autor de alguns dos mais importantes livros sobre
Economia publicados em solo catarinense, acaba de
realizar um trabalho que é um verdadeiro libelo para a
Nação brasileira. O nome do trabalho é: O Turismo no
Brasil – uma perversa equação de oito variáveis está
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inviabilizando o turismo brasileiro e comprometendo
as contas externas do País.
O Professor Marcondes alerta que o Brasil recebe
apenas cerca de 5 milhões de turistas/ano, tem uma
participação pífia de 0,5% no turismo internacional. Adverte também que, em receita, o turismo internacional
alcança uma cifra aproximada de US$900 bilhões, e
o Brasil aufere com o turismo apenas US$5 bilhões,
repetindo a mesma participação de 0,5% sobre o PIB
mundial. A maior nação do continente sul-americano
está posicionada no modestíssimo 52º lugar no ranking
mundial dos destinos turísticos e colocada – incrível
esse dado – apenas no 7º lugar entre os países das
três Américas, atrás, é lógico, dos Estados Unidos e
do Canadá, mas atrás também de Barbados, do México, da Costa Rica e de Porto Rico.
O Brasil deveria receber não menos do que 10
milhões de turistas/ano, obtendo com isso uma receita adicional de outros 5 bilhões, com o que geraria
100 mil novos empregos diretos e 300 mil empregos
indiretos.
Em junho de 2006, o Ministério do Turismo
lançou um documento intitulado Turismo no Brasil
2007/2010. Esse documento assegurava – e dizia
que isso seria num cenário conservador – uma entrada de 12 milhões de turistas, com uma receita de
9 milhões em 2010. Lamentavelmente, não saímos
dos 5 milhões de turistas e não passamos dos US$5
bilhões em receita.
Mais dramático que a estagnação do número de
turistas internacionais é o resultado do balanço turístico
do Brasil. Em 1994, quando se deu a criação do real,
o déficit da balança do turismo foi de US$1,2 bilhão;
em 1997, subiu para US$4,4 bilhões; em 2009, subiu
para US$5,6 bilhões; em 2010, o déficit nacional subiu
para US$10,5 bilhões; e, em 2011, foi à estratosfera
de US$14,4 bilhões.
É um número absurdo, inaceitável num país, Sr.
Presidente Moka, que tem Bonito, que tem o Pantanal, que tem maravilhas por todo o seu território; num
país que tem 7.200 quilômetros de praias belíssimas,
de um litoral rendilhado, maravilhoso; num país que
tem a beleza das serras, dos campos, das florestas;
num país que tem uma biodiversidade fantástica; um
país que tem o Amazonas, que tem as Cataratas e –
permitam-me dizer – que tem um Estado de uma diversidade fantástica como o de Santa Catarina, com
500 quilômetros de praias belíssimas, com uma serra maravilhosa, único lugar do País onde acontecem
nevascas no inverno. Um país com essas dimensões,
com essa diversidade, com esse potencial para o turismo, um país como esse acumula, em 17 anos, um
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déficit de US$49,3 bilhões na sua conta-corrente destinada ao turismo.
Não será estranho, diz o Prof. Marcondes, pelo
histórico que vem ocorrendo, se o déficit do turismo
superar a casa dos 20 bilhões em 2012, ano que estamos iniciando.
Estima o Banco Central um déficit em transações
correntes de 65 bilhões em 2012, que, pela primeira
vez em 11 anos, não será coberto pela entrada de
investimento estrangeiro direto. Desse déficit deverá
participar o turismo com cerca de 30%, o que é inaceitável para qualquer país.
Eu estou falando do turismo nessa nova era da
inteligência, nessa nova era do lazer, nessa nova era
em que aumenta significativamente a expectativa de
vida e, portanto, a necessidade de uma crescente organização das estruturas de turismo e lazer, eu estou
falando sobre uma atividade que ainda é considerada
marginal, que ainda é considerada secundária, terciária, quaternária nos planos governamentais, que ainda
não é entendida como uma indústria limpa, uma fantástica indústria capaz de gerar milhares de empregos,
de produzir aumento da renda, de propiciar o desenvolvimento do País.
Muitas variáveis – e o Prof. Marcondes elenca
oito delas – produzem essa situação de desequilíbrio
na balança do turismo nacional: o câmbio, a legislação
trabalhista, a carga fiscal, os juros, a Internet, programas de milhagens, turismo de compras e cruzeiros de
cabotagem. Entre essas variáveis, eu quero assinalar
que, no balanço entre receita e despesa com o turismo, no valor médio do dólar em reais, a paridade do
real com o dólar corrigido pelo IGPM e a inflação nos
Estados Unidos, com isso tudo, percebe-se que o dólar deveria estar cotado hoje em R$2,54.
Por outro lado, a legislação trabalhista tem alguns
fatores que impedem o desenvolvimento do turismo
interno nacional, do turismo receptivo.
Ainda nesta semana, recebi a professora Anita
Pires, Presidente Abeoc – Associação Brasileira dos
Organizadores de Eventos, e ela me dizia que é impossível organizar um congresso, uma convenção, tendo
que registrar pessoas que vão servir como recepcionistas durante quatro, cinco, dez dias, que é preciso
haver uma legislação específica, flexibilizadora, para
esses casos.
Quanto à questão dos impostos sobre a folha,
observa o professor Marcondes que o faturamento dos
45 resorts presentes no território nacional – são apenas
45, num País imenso como este – teve um acréscimo
de 15% entre 2008 e 2010. Quer dizer, os 45 resorts
tiveram um acréscimo de faturamento de 15%, entre
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2008 e 2010, enquanto o aumento da carga tributário
sobre os estabelecimentos foi de 38%.
É um descompasso inaceitável, Sr. Presidente.
E diz o professor Marcondes que, enquanto o
Four Seasons de Nova York tem uma hipoteca de
240 milhões, por cinco anos, a uma taxa de juros de
4,75% ao ano, aqui em nosso país a menor taxa será
certamente o dobro desta norte-americana. A combinação entre juros altos e câmbio baixo é mortífera
para qualquer país.
E o professor compara: a taxa anual de juros reais
no Brasil: 4,9%; na Hungria, 2,8%; na China, 2,4%; na
Indonésia, 2,1%; na Rússia, 1,8%; na Colômbia, 1%;
na Austrália, 0,7%; idem na Suíça e no México; e no
Japão, 0,6%.
Por outro lado, o Brasil, em função dessa ciclotimia cambial, tornou-se um país muito caro. O Brasil,
hoje, segundo o professor Marcondes, é 60% mais
caro que o México, no que diz respeito a gastos em
hotelaria, 60% mais caro que a República Dominicana,
42% mais caro do que a Jamaica.
A conclusão é que o Brasil é 60% mais caro do
que a Riviera Maia, 42% em relação à Jamaica e 60%
em comparação com Punta Cana, ressaltando que
todos esses três destinos turísticos são concorrentes
diretos dos resorts do Brasil.
O custo de vida do Brasil superou o dos Estados Unidos. As pessoas vão para os Estados Unidos
comprar as coisas duas vezes mais baratas; quando
medido em dólar esse custo supera o norte-americano.
Pois bem, Sr. Presidente, este é um trabalho para
ser meditado nesta Casa e no País. É preciso urgente
uma política de turismo receptivo, uma grande política de geração de emprego, uma grande política de
organização do lazer, que abranja todos os setores
ligados ao turismo receptivo, ao turismo de negócios
e ao turismo contemplativo e de lazer.
Deixo a tribuna com esse alerta, lembrando a
importância desse trabalho do Professor Fernando
Marcondes de Mattos .
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) –Parabenizo o Senador Luiz Henrique
pelo pronunciamento. Aliás, este é um tema tão importante: a nossa conta corrente, com tudo que temos, ser
deficitária em relação à questão do turismo. Eu acho
que V. Exª traz para o plenário do Senado da República
um tema que, realmente, merece estudo e que a gente
possa tomar iniciativas para que isso possa se reverter.
Com a palavra, também por permuta, Senador
Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
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– Sr. Presidente, inicialmente, quero agradecer a deferência do nobre colega, Senador Cristovam Buarque.
Eu ainda pretendo ir ao meu Estado hoje, e o senhor
já está em casa. Muito obrigado pela concessão, pela
deferência.
Sr. Presidente, vim à tribuna hoje para falar um
pouco com relação ao corte no Orçamento feito pelo
Poder Executivo, um corte de R$ 55 bilhões.
Eu, como cidadão brasileiro e aquele que acompanha o cotidiano deste País, eu, que privo com independência dos Poderes, tenho a dizer que as emendas parlamentares, da forma como são colocadas
aqui no Congresso Nacional, de certo modo, alienam
o parlamentar.
Acho que as emendas parlamentares, como são
colocadas, frustram a independência do Poder Legislativo. Elas são usadas, na maioria das vezes, como
moeda de troca em grandes votações, e aí tanto o
Parlamento se submete a isso, como o Governo se
utiliza dessa prerrogativa, dessa artimanha – vamos
dizer assim –, para conseguir lograr êxito na análise
e aprovação de projetos que já seriam de dever do
parlamentar, visando a chegar à conclusão daquilo
que é melhor para o povo brasileiro, do que é melhor
para o Brasil.
Ato utilizado por todos os Governos, Sr. Presidente, essas emendas parlamentares, inclusive pelo
governo do PSDB.
Hoje, do plenário, ouvi nobres colegas do Partido Social Democrático Brasileiro fazerem críticas aos
cortes feitos pelo Governo da Presidente Dilma e também em relação às emendas parlamentares, mas essa
prática é usada por todos os governos, não só pelo
governo do PT, e também não foi só pelo Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
A análise e a votação desta lei, a Lei Orçamentária Anual como a lei que dirige o Orçamento, a LDO, e
também como o PPA, que é o Plano Plurianual, é uma
prerrogativa deste Congresso Nacional, Sr. Presidente. E os seus membros podem e devem, quando da
análise, promover as alterações que julgarem necessárias. O Congresso Nacional tem essa prerrogativa.
Nós podemos, sim, emendar o Orçamento da União.
Se tivéssemos que aprovar da forma como vem, não
precisaria vir para cá, não precisaria ser discutido no
Parlamento brasileiro.
O Congresso é quem legisla e deveria ser assim na sua totalidade. Hoje nós vemos o Executivo
constantemente legislando e nos deparamos também
com o Poder Judiciário legislando e nós, legisladores
natos que somos e eleitos para esse serviço, muitas
vezes, se submetendo, Senador Cristovam Buarque,

256

02978

Sexta-Feira 17

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

à vontade de outros Poderes, ou sendo submissos,
até mesmo.
A vontade popular deve prevalecer. Foi o povo
brasileiro que nos colocou neste Congresso Nacional.
E o povo brasileiro, quando entende que não está sendo atendido na sua plenitude, ele toma suas próprias
iniciativas e lança mão da sua prerrogativa na medida
em que promove, também, a sugestão de projetos de
lei, como esse que foi hoje considerado constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal.
Em um aparte que fiz ao Senador Pedro Simon,
eu disse que teve três momentos esse projeto. Primeiro
o envolvimento da sociedade brasileira como um todo,
que colheu 1,3 milhão de assinaturas, depois da coragem deste Congresso Nacional em aprovar essa lei, a
Lei da Ficha Limpa, e, agora, a coragem do Supremo
Tribunal Federal em declará-la constitucional.
Sr. Presidente, eu subo à tribuna para manifestar,
de certa forma, a minha indignação com o corte feito
pelo Governo de todas as emendas – pelo menos é
a notícia que temos –, de todas as emendas colocadas por este Parlamento. Somos quase 600 congressistas, quase todos, de uma forma direta ou indireta,
tiveram uma participação no estudo e na elaboração
da Lei Orçamentária, sugerindo ações que são uma
prática comum neste País, que são emendas de comissão, emendas de bancada e emendas individuais.
E isso é uma prerrogativa do parlamentar, garantida
inclusive por lei.
Quero dizer, Sr. Presidente, que o Brasil cresce
a passos largos, tanto que o Brasil se credencia, por
exemplo, para sediar grandes eventos mundiais. Teremos este ano a Rio+20, que acontecerá no mês de
junho, na cidade do Rio de Janeiro. O Brasil é um país
que tem a autoridade para presidir uma convenção
desse porte e ele está dando exemplo ao mundo. Por
exemplo, cito aqui o texto do Código Florestal, aprovado por este Senado Federal, que vai pautar todo o
Planeta no que diz respeito a uma legislação ambiental
em propriedades privadas.
O Brasil vai discutir, na Rio+20, a economia verde, mas a economia verde inclusiva, que vai agregar
valor, gerar renda ao cidadão brasileiro e ao cidadão
dos países que estão preocupados com o meio ambiente.
Vamos sediar em 2014 a Copa do Mundo. Vamos
sediar em 2016 as Olimpíadas. Isso somente é possível, Sr. Presidente, por que o Brasil está com a sua
economia estável e em crescimento constante. Fatores que colocam o Brasil como um dos países mais
atrativos e seguros para eventos dessa grandiosidade.
Não é por acaso que o Brasil vai sediar a Copa
do Mundo ou as Olimpíadas nos próximos anos. É por-
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que o País ganhou o direito de sediar eventos dessa
natureza, dessa grandiosidade, pela estabilidade da
sua economia e, principalmente, pela forma como vem
sendo governado, tornando-se um País de relevância
planetária.
O Brasil é respeitado em todo mundo. Não é à
toa que é a sexta economia mundial.
O Brasil é hoje a10ª economia em estabilidade
econômica, superando Estados Unidos, Japão e todos
os países da zona do Euro. Dá orgulho de ser brasileiro. Quando nós ouvimos fazer citações numéricas de
valores e falar em dólar, dá até mesmo um sentimento
de frustração porque o real é uma moeda muito mais
forte do que o dólar hoje.
Então, Sr. Presidente, o que vai sobrar desses
grandes eventos promovidos no Brasil? Vai sobrar o
legado de investimentos públicos e privados em todas
as cidades sedes da Copa do Mundo; vai sobrar um
legado turístico ao Brasil todo, que, talvez diminuirá
um pouco aquilo que o Senador Luiz Henrique colocou
nessa tribuna hoje, o déficit de quase US$50 bilhões
em relação ao turismo externo e interno.
Essas eram as minhas colocações, Sr. Presidente,
e a manifestação do meu profundo pesar com relação
aos cortes feitos pelo Governo. Entendo que o Governo promoverá negociações com os Parlamentares e
essas questões serão ajustadas à medida que o ano,
o exercício financeiro entre realmente em curso, após
a abertura do Orçamento, e todos nós deveremos ter
as nossas emendas, as nossas sugestões acatadas
pelo Governo Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradecemos o Senador Sério Souza.
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
Deputado Reguffe, que nos visita aqui, honrando esta
Casa, desde ontem, todos temos falado bastante sobre os cortes no Orçamento da União, propostos pela
Presidenta Dilma. E quase todos nós temos analisado
isso, Deputado Reguffe, do ponto de vista do impacto
sobre o setor que vai perder o dinheiro. Por exemplo:
Educação vai perder R$2 bilhões – quase: R$1,9 bilhão.
Mas poucos têm analisado o impacto dessa decisão
sobre as instituições nacionais, o fato de que o Governo Federal, o Poder Executivo releva, ignora completamente o Congresso Nacional, ao decidir o que fazer
com o Orçamento. Isso é uma desmoralização de um
dos Poderes Nacionais.
Nós temos um Poder autoritário do ponto de
vista fiscal, do ponto de vista financeiro, do ponto de
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vista orçamentário. E isso fere as instituições nacionais. Uma democracia não sobrevive sem instituições
sólidas, e as nossas, apesar dos quase 28 anos de
democracia, de recuperação do poder civil, com a escolha do Presidente Sarney naquele momento, essas
instituições frágeis não podem durar para sempre se
elas não forem solidificadas.
E eu aproveito a crise em relação ao Orçamento para trazer alguns aspectos da nossa fragilidade
institucional. Por exemplo, como é que vamos ter uma
instituição sólida quando nós não temos a justiça com
a credibilidade, com a seriedade, com o respeito da
opinião pública? E hoje nós não temos.
Nesses últimos dias, o Supremo Tribunal fez
gestos extremamente positivos para consolidar as
instituições ao votar o projeto da Ficha Limpa como
constitucional desde já, e, com isso, recuperando o
respeito. Mas ontem, veja que o respeito foi retomado,
mas ao mesmo tempo prejudicado, quando o CNJ, de
quem o Supremo reconheceu o poder faz poucos dias,
pune um juiz. E a punição qual é? Qual é a punição
desse juiz por ter se comportado de uma maneira, eu
não vou nem dizer apenas leviana, nem apenas irresponsável, mas de uma maneira corrupta? A punição
foi ser aposentado, ganhando um salário integral de
R$26 mil. Isso desmoraliza as instituições nacionais,
porque outros, ao serem condenados, vão presos, e
um juiz, ao ser condenado por algo errado, vai ter o
castigo de não precisar trabalhar até o último dia da
sua vida, ganhando um salário de R$26 mil.
Isso desmoraliza as instituições. Como nós aqui
do Congresso desmoralizamos também, por não tomarmos uma medida contra isso, por não votarmos
uma lei que modifique isso. Uma, por exemplo, que já
dei entrada, diz que quem for punido por corrupção
terá a sua aposentadoria, no setor público, limitada a
um salário mínimo. Aí a gente começa a ter respeitabilidade na opinião pública.
Nós temos instituições frágeis por causa da desigualdade social. Nenhuma sociedade democrática consegue manter suas instituições por longo tempo com a
desigualdade que o Brasil tem, inclusive a própria desigualdade no Orçamento, dentro do setor público. Como
é que mantemos as instituições funcionando quando
temos salários, como os nossos próprios, quantas vezes maior do que o do professor, e nos outros setores
que também têm salários altos quando comparados
com o salário do professor, quando comparado com
o salário do PM, que corre risco de vida para manter
a segurança das cidades? Que instituições são essas
que pagam tão bem a alguns e tão mal a outros com
o dinheiro do setor público?
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Nem falo da desigualdade no próprio setor privado. As instituições brasileiras são frágeis, e, se não
despertarmos para isso, corremos o risco de um dia
descobrir que a sociedade vai ser obrigada a romper
com as instituições. Em vez de solidificá-las, desfazê-las, como já fizemos no passado, em mais de uma
vez, em regimes autoritários.
Como ter instituições sólidas quando crianças de
famílias de rendas médias e altas gastam R$250 mil
com a sua educação ao longo de toda a sua vida, e a
família de uma criança pobre gasta R$4 mil ao longo
de toda a vida com educação? Vejam que diferença!
A educação não é só o que se gasta com as
crianças, mas educação, como qualquer outra coisa,
pode ser medida em parte pelo custo que uma sociedade faz para educar aquela pessoa. A desigualdade
entre uma parcela da sociedade e a outra inviabiliza
a solidificação das nossas instituições.
Nossas instituições são frágeis pelas relações
mais poderosas do Poder Executivo sobre outros Poderes da União. São frágeis pela desmoralização de
que temos sido não vítimas, mas temos sido coniventes, nós todos, nos três Poderes. As instituições são
frágeis, sim, quando, em um ano, o Governo é obrigado a demitir ou receber a renúncia de seis ou sete
ministros por causa de denúncias de corrupção ou
mesmo de mau comportamento durante o seu tempo
no cargo. As instituições são frágeis quando a Justiça
não é respeitada.
E o que dizer de uma sociedade dividida em corporações? Como vamos ter instituições sólidas quando essa é uma república de pequenas repúblicas, a
república das corporações? E eu, que defendo aqui
os professores, não vou deixar de dizer. Em alguns
momentos, as corporações de professores funcionam
como sub-repúblicas, fragilizando as instituições, para
nem falar da Polícia Militar. Quando uma sociedade
tem trabalhadores armados em greve, as instituições
se fragilizam, sim. Uma sociedade que não respeita
a greve não tem instituições sólidas, mas aquela que
tolera a greve de trabalhadores armados também não
tem instituições sólidas.
Temos um país dividido em corporações, corporações de trabalhadores, cada uma tendo mais poder
que outra, conforme são capazes de ocupar aqui as
galerias, nos pressionarem e nos submeterem a votar
o que elas querem; corporações de empresários, que
conseguem forçar às vezes projetos que nem são necessários ao País. Temos, sim, corporação de barrageiros. Temos corporações de nucleeiros, que defendem
usinas nucleares. Temos corporações de cada grupo
dessa sociedade, inclusive, repito, de professores, de
médicos, de trabalhadores.
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As instituições não vão resistir muito tempo se
continuarmos com essa disputa entre as diversas corporações, cada uma querendo abocanhar um pedaço maior do Produto Interno Bruto, da renda nacional
para si.
Estamos com instituições frágeis e precisamos
solidificá-las. O que houve ontem com o fato de que a
redução nos gastos previstos no Orçamento seja sem
uma consulta anterior ao Congresso é prova dessa
fragilidade, mas não é única, e cada um de nós é um
pouquinho, ou muito, responsável por essa fragilidade.
A verdade é que cada um de nós está dando a sua
contribuição, no lugar de fortalecer as instituições, para
fragilizá-las cada vez mais.
É isso, Sr. Presidente, que eu tinha a deixar hoje
como reflexão, a partir do que houve com o Orçamento. E nem discuto se deve ou não reduzir, porque eu
sou um dos que criticam os gastos públicos que temos
feito nos últimos anos. Acho que a maneira de fazer
isso devia ser diferente. Devia ser mais transparente,
dizendo exatamente qual subsetor vai pagar a conta,
e não somente as grandes contas. A gente não sabe.
Por exemplo, Cidades: houve uma grande redução de
gastos, mas não ficou dito se é na área de água, de
esgoto ou nos estádios de futebol para a Copa.
Sr. Presidente, agradeço o tempo, e fica aqui o
meu registro de que precisávamos aqui agarrar uma
quantidade de coragem cívica e dedicar um tempo a
refletir, a propor e a aprovar medidas que fortaleçam
as instituições brasileiras enquanto é tempo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Cristovam Buarque.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer dois registros que
considero importantes. O primeiro deles diz respeito a
um anúncio feito ontem pelo Ministro Mantega e pela
Ministra Miriam Belchior no que tange ao aumento do
nível de investimentos no País para 2012. O Governo
pretende investir 20,8% do PIB em 2012, fazendo crescer, portanto, o nível de investimentos em relação ao
ano passado em mais 11%. Esse é um dado promissor, apesar de entendermos que a ampliação do nível
de investimentos deve ser buscada para um patamar
ainda maior. Temos que chegar a uns 24%, 25%, para
realmente dar sustentação econômica ao crescimento que esperamos do País. Sem dúvida alguma, esse
é um anúncio auspicioso no sentido de registrar que
teremos investimentos nos programas sociais, no Minha Casa Minha Vida e no PAC. Haverá ampliação do
nível de investimentos.
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O Governo também registrou o contingenciamento de emendas parlamentares e de outros projetos. Quero aqui registrar que o contingenciamento
orçamentário tem se tornado uma praxe ao longo dos
anos. Por quê? Porque o Governo brasileiro tem que
fazer um superávit primário alto – 3,1% do PIB – para
a poupança, para a contenção de gastos. Esse é um
valor alto. Como ainda não sabe como vai se comportar a receita ao longo do ano de 2012, o Governo, que
tem responsabilidade fiscal, responsabilidade com os
gastos e não gasta aquilo que não arrecada, não pode
antecipar despesas.
Quero registrar também minha esperança de que,
com a configuração do Orçamento, com a execução
das receitas, com a expectativa de excesso de arrecadação que todos os anos ocorre no País, tenhamos
condições de que, já para 30 de junho, haja algum tipo
de liberação de recursos de emendas parlamentares e,
até o final do ano, a liberação de emendas parlamentares como ocorre todo ano. As emendas parlamentares
são importantes, as emendas parlamentares têm uma
capilaridade de investimento grande em nosso País,
para os Municípios, portanto, é preciso que, apesar
do contingenciamento, possam no futuro, com melhor
resultado econômico do País, ser priorizadas.
O segundo registro que gostaria de fazer, Sr.
Presidente, é para parabenizar o Ministro Garibaldi
Alves, que, a partir de 1º de março agora, fará com
que várias agências da Previdência Social, as agências do INSS, tenham expediente corrido e, portanto,
não sofram solução de continuidade no atendimento
da população. Os horários serão de 7h às 19h e os
funcionários serão distribuídos em expedientes corridos de seis horas, a fim de que a população, no horário em que chegar, tenha condições de ser atendida
com presteza e com rapidez. É importante dizer que
a perícia médica também vai funcionar dentro dessa
nova sistemática. Portanto, teremos horário ampliado
para as agências do INSS e para a perícia médica, a
fim de atender melhor a população.
Quero aplaudir esse gesto do Governo da Presidenta Dilma, do Ministro Garibaldi Alves e do Dr. Mauro, Presidente do INSS, que assim prestam relevante
serviço ao País, melhorando as condições de atendimento à população.
Eram os dois registros que gostaria de fazer, Sr.
Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Agradeço ao Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – A Presidência recebeu as seguintes
Mensagens da Senhora Presidente da República:
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O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – As Mensagens nºs 7 a 19, de 2012, vão
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Não há mais oradores inscritos.
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Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25
minutos.)
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Sábado 18

Ata da 11ª Sessão, Não Deliberativa
em 17 de fevereiro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Pedro Simon e Aloysio Nunes Ferreira
(inicia-se a Sessão às 9 horas e 21 minutos e encerra-se às 10 horas e 42 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Na qualidade de Senador mais velho – eu
poderia dizer também na qualidade de Senador mais
antigo –, declaro aberta esta sessão.
Na sexta-feira de Carnaval, o Senado se reúne,
e eu tenho muita honra em dar a palavra ao extraordinário Senador, campeão de voto na história do Senado
do Brasil, Senador Aloysio Nunes.
Perdão, mas a Secretária está me dizendo que
eu me esqueci de dizer que eu envolvo a proteção de
Deus para abrir a sessão.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Quero que V. Exª saiba, ilustre Senador Pedro Simon, que é uma honra estar na tribuna do Senado em
uma sessão presidida por V. Exª, homem cuja trajetória política e cuja luta cotidiana eu admiro há tantos e
tantos anos. Valeu a pena ser eleito Senador para ser
seu companheiro de lutas, de sonhos e de esperanças
no Senado da República.
O que me traz à tribuna, hoje, Sr. Senador Pedro Simon, Senador Cristovam Buarque, é um singelo
projeto de lei que apresento para introduzir algumas
disposições a uma lei recentemente promulgada, a Lei
12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, para
crianças e adolescentes em conflito com a lei.
Essa lei, Sr. Presidente, dá uma contribuição enorme, é de iniciativa do Senador Armando Monteiro e foi
relatada, na Comissão de Constituição e Justiça, pela
Vice-Presidente desta Casa, Senadora Marta Suplicy,
que fez um primoroso trabalho na relatoria.
É uma lei há muito tempo reclamada por todos
aqueles que se dedicam a esse tema tão delicado e,
ao mesmo tempo, tão urgente e tão dramático, que é
a instituição, a implementação do Estatuto da Criança
e do Adolescente para além das medidas socieducativas que ele prevê, de modo a, efetivamente, permitir
que os jovens que cometem atos infracionais possam

receber um tratamento condigno, que lhes capacite a
uma reinserção, ou a uma inserção plena, na vida familiar, na vida social, na vida profissional.
Tem, portanto, essa lei, a finalidade de completar
o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei
importantíssima, uma lei que é um marco na estrutura
normativa brasileira, que data de 1990.
Eu, durante a tramitação do projeto de lei a que
me refiro, que se transformou na Lei 12.594, apresentei algumas emendas, quando o projeto se encontrava
sob análise da Comissão de Constituição e Justiça.
As emendas apresentadas tiveram acolhida altamente favorável não apenas do Senador Armando
Monteiro, autor original do projeto de lei, como também da Relatora Marta Suplicy, como do conjunto da
comissão.
Apenas, e V. Exª, que é um velho parlamentar –
eu creio que falar “velho” não é feio, Senador Pedro Simon, para velhice digna, velhice ativa, velhice otimista
e feliz –, sabe que nós, aqui no Senado, muitas vezes
somos premidos pela circunstância de não podermos
emendar projetos originários daqui, que passaram pela
Câmara, por contingências regimentais. Seria retardar
a aprovação do projeto.
Por essa razão, eu desisti da apresentação daquelas emendas e obtive da Senadora, que falava em
nome do seu partido e também do Líder do Governo
no Congresso, Senador Pimentel, o compromisso de
que providenciaria um requerimento de urgência tão
logo apresentasse o projeto que as consubstanciasse,
um projeto do autor.
Faço essa introdução para explicar à Casa e
àqueles que nos veem e ouvem o objeto desta proposição. Ela visa a acrescentar um inciso ao art. 112 do
Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata das
medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes
que cometem atos infracionais. Essas medidas socioeducativas que constam do Estatuto da Criança e do
Adolescente vão desde advertência até obrigação de
reparar o dano, prestação de serviço à comunidade,
liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional
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– internação que, em São Paulo, era feita na antiga
Febem, que era, na verdade, uma escola de crimes,
era centro de violência e de tortura, era um depósito
de jovens em condições degradantes.
Graças à tenacidade, ao espírito inovador e à
competência do Senador Mário Covas, transformou-se, a partir de sua iniciativa, nas gestões de Geraldo
Alckmin, José Serra e agora de Geraldo Alckmin novamente, em estabelecimento modelar, a Fundação
Casa, onde se dispensa um tratamento para um número reduzido de jovens – 40, 50, no máximo –, um
tratamento descentralizado. Acabou-se com os grandes
estabelecimentos que lembravam as masmorras da Idade Média na Grande São Paulo e descentralizou-se o
atendimento em todo o Estado, de modo que o jovem
internado cumpra sua medida socioeducativa perto da
sua família; possa ter educação formal, iniciação ao
trabalho, em estabelecimentos onde a comunidade é
convidada para participar de sua gestão, de tal modo
que hoje praticamente não existem mais rebeliões.
Praticamente desapareceram ou reduziram-se em grau
exponencial os atos de violência contra esses jovens.
E mais: as fugas praticamente acabaram, e o índice
de reincidência diminuiu brutalmente, ou melhor, felizmente diminuiu verticalmente o índice de reincidência.
Mas essas medidas são aplicadas pelo juiz.
Infelizmente, há casos em que o jovem, a criança,
o adolescente que comete um ato infracional não tem,
por portar distúrbio médico de natureza psiquiátrica,
condição de compreender a natureza da medida que
lhe é imposta. Não se trata, como prevê a lei recentemente aprovada, de, no curso da execução de uma
medida socioeducativa, perceber que o jovem apresenta algum transtorno mental ou deficiência mental
e, portanto, deva ser objeto de tratamento especializado; mas se trata de uma nova medida socioeducativa que prevê tratamento especializado para aqueles
jovens que não têm condições de entender o alcance
da medida que lhes é imposta.
A situação é esta: medida socioeducativa visa a
educar, a reinserir, a preparar o jovem para a inserção
na vida familiar e social. No entanto, existem situações
em que o jovem que comete o ato infracional não tem
condições de entender o alcance dessa medida. Por
isso, era importante prever um novo inciso na lei que
trata das medidas socioeducativas de modo a que o
juiz não seja obrigado a aplicar a esse jovem uma dessas medidas previstas pela lei, mas encaminhe diretamente a criança ou o adolescente em conflito com
a lei para um tratamento especializado em estabelecimento que possa dar-lhe condições de recuperar a
sua saúde mental ou, pelo menos, conviver com seu
problema em condições de vida digna.
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Então, essa proposta foi apresentada à Comissão
de Constituição e Justiça, não foi aceita no momento
em que a apresentei. É por isso estou apresentando
hoje um projeto de lei como uma iniciativa autônoma.
Da mesma forma, Sr. Presidente, a proposição
que apresento prevê que o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, que tenha comprovada dependência de álcool ou de outra substância
psicoativa que dificulte a sua recuperação deverá ser
encaminhado para um tratamento, um programa de
tratamento, de recuperação, preferencialmente na rede
SUS extra-hospitalar, podendo a autoridade judiciária
determinar que esse tratamento seja realizado em rede
privada, se naquela localidade o SUS não dispuser de
tratamento adequado, que deverá ser feito às expensas
do Sistema Único de Saúde.
Penso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, com
a aprovação dessa proposição que apresento hoje ao
Senado, nós estaremos completando um trabalho legislativo que começa com a promulgação da lei que
traz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que passa
pela lei, recentemente promulgada, que institui o Sinase, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.
Completado esse processo com recursos financeiros,
com gestão adequada, com um sentimento de solidariedade para com essas crianças e esses adolescentes, eles deverão ser vistos pela sociedade, por todos
nós, como seres humanos, com a dignidade inerente
à pessoa humana, para que possam receber um tratamento adequado e ter uma vida plena e feliz.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que devo a
inspiração desse projeto de lei à atual Presidente da
Fundação Casa, do Estado de São Paulo, a Procuradora do Estado Berenice Gianella, que vem realizando
um trabalho exemplar à frente dessa instituição.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Seria interessante que V. Exª lesse o projeto.
Acho-o tão interessante, tão importante, que, se desse
para V. Exª ler, eu acharia interessante. Assim, tomaríamos conhecimento profundo do seu conteúdo. Por favor.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É o projeto de lei, Sr. Presidente, que
tem a seguinte redação:
“Art. 1º O art. 112 da Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, Estatuto da Criança e do
Adolescente, passa a vigorar com a seguinte
redação”.
O art. 112 é o artigo que trata das medidas socioeducativas aplicáveis aos adolescentes que praticam atos infracionais;
Art. 112. ................................................
..............................................................
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VIII – atendimento médico-psiquiátrico,
consistente em tratamento ambulatorial ou
internação, ambos na rede SUS”.
Ou seja, uma nova medida socioeducativa consistente no atendimento médico psiquiátrico na rede
ambulatorial ou internação.
Depois, há uma § 3º, introduzido ao art. 112:
“§ 3º A medida prevista no inciso VIII será
aplicada ao adolescente portador de doença
ou deficiência mental, constatada por meio de
exame médico-legal, que se mostre incapaz de
entender o caráter pedagógico e educacional
das outras medidas socioeducativas, e não
poderá ser cumulada com outras hipóteses
desse artigo”.
Ou seja, é a previsão de uma nova medida socioeducativa exatamente para aqueles que não têm
condições de compreender o alcance das demais.
“Art. 66. O adolescente em cumprimento
de medida socioeducativa com comprovada
dependência de álcool ou de outras substâncias psicoativas que não o incapacite de
cumprir plenamente as atividades previstas
no seu PIA deverá ser inserido em programa
de tratamento, preferencialmente na rede SUS
extra-hospitalar, podendo a autoridade judiciária determinar que esse seja realizado na rede
privada se o SUS não dispuser do tratamento
adequado, a expensas do SUS.”
Agradeço a V. Exª a lembrança e a oportunidade de ler o projeto. Creio que poderemos aproveitar
a ocasião também para pedir a todos aqueles que se
interessam pelo tema que enviem suas críticas e sugestões ao nosso site do Senado de modo a aperfeiçoar esse projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon Bloco/PMDB
– RS) – Pedi a V. Exª que lesse a íntegra do projeto
pela sua importância e pelo seu significado. V. Exª fez
uma bela exposição, mas vendo a integra, entendo
da importância realmente de primeira grandeza do
seu projeto.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon Bloco/PMDB
– RS) – A nossa Secretária-Geral da Mesa já determinou, o seu projeto já tem número, que é o 23, já está
em andamento.
É o seguinte o projeto:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 23, DE 2012
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro
de 2012, que institui o SINASE – Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo,
para prever nova modalidade de medida
socioeducativa e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 112 da Lei n. 8.069, de 13 de julho
de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 112. ..............................................
..............................................................
VIII – atendimento médico-psiquiátrico,
consistente em tratamento ambulatorial ou internação, ambos na rede-SUS (Ac).
..............................................................
§ 3º A medida prevista no inciso VIII será
aplicada ao adolescente portador de doença
ou deficiência mental, constatada por meio de
exame médico-legal, que se mostre incapaz de
entender o caráter pedagógico e educacional
das outras medidas socioeducativas, e não
poderá ser cumulada com outras hipóteses
desse artigo.”
Art. 2º Os arts. 64, § 4º; 66, da Lei nº 12.594 de
18 de janeiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 64. ................................................
..............................................................
§ 4º Quando a equipe técnica multidisciplinar e multisetorial concluir pela incapacidade
do adolescente de se submeter ou entender o
caráter pedagógico e educacional da medida
socioeducativa que esta sendo executada, a
medida será extinta nos moldes do art. 46, IV,
desta lei, submetendo-o à medida prevista no
inciso VIII do art. 112 da Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
..............................................................
Art. 66. O adolescente em cumprimento
de medida socioeducativa com comprovada
dependência de álcool ou de outras substâncias psicoativas que não o incapacite de
cumprir plenamente as atividades previstas
no seu PIA deverá ser inserido em programa
de tratamento, preferencialmente na rede SUS
extra-hospitalar, podendo a autoridade judiciá-
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ria determinar que esse seja realizado na rede
privada se o SUS não dispuser do tratamento
adequado, a expensas do SUS.”
Art. 3º Ficam revogados o art. 29 e os parágrafos
5º e 6º do art. 64 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro
de 2012.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Antes de mais nada, convém ressaltar que as
alterações propostas no presente projeto de lei, foram
objeto de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 134,
de 2009, quando de sua apreciação pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Atendendo pedido da nobre relatora da matéria, a Senadora Marta Suplicy, retiramos a referida emenda no
intuito de fazer aprovar sem alterações o referido projeto, evitando o seu retorno à Câmara dos Deputados.
Após a sua transformação em norma jurídica,
com o advento da Lei nº 12.594, de 18 de Janeiro de
2012, voltamos a apresentar as propostas constantes
daquela emenda, no sentido de aperfeiçoá-la, conforme proposta da Relatora, a época, que inclusive
comprometeu-se a apoiar essa iniciativa.
O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, constituirá importante passo na efetivação dos direitos e garantias previstos no Estatuto
da Criança e Adolescente. Cabe, entretanto, diferenciar
o tratamento dado a menores infratores comuns e as
crianças e adolescentes que por serem acometidos de
doença, deficiência mental ou dependência de álcool e outras drogas, são incapazes de compreender o
sentido das medidas socioeducativas. Dentre aquelas estabelecidas no art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – não há nenhuma para ser aplicada nestes casos.
A criação da medida socioeducativa de atendimento médico psiquiátrico assegurará, com absoluta
prioridade, a efetivação dos direitos à saúde, da dignidade da pessoa, do respeito à condição peculiar da
pessoa em desenvolvimento, da educação especial,
todos previstos no art. 227 da Constituição Federal e
art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem
como do princípio da isonomia, exigindo tratamento
diferenciado, àqueles que são desiguais, princípio da
não discriminação, que eventualmente pode ocorrer
dentro das unidades de internação.
Quando se constata que o adolescente possui
algum tipo de enfermidade mental ou deficiência, as
medidas socioeducativas previstas nos incisos de I a
VII do artigo 112, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 são inócuas, exigindo atenção do Estado no sen-
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tido de conceder um tratamento médico especializado,
consoante dispõe o art. 11, §1º do ECA, motivo pelo
qual a medida socioeducativa que esta sendo aplicada
também deverá ser extinta.
Esse tipo de adolescente não consegue submeter-se ou entender o caráter pedagógico e educativo da
medida, prejudicando sua própria melhoria e, ainda,
atrapalhando a execução das medidas socioeducativas
a outros jovens com quem possa conviver.
Assim, há necessidade de se dar nova redação
ao artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente
para inserir uma nova medida socioeducativa para se
aplicar aos adolescentes autores de atos infracionais
que possuam doença ou deficiência mentais, visando
conceder um tratamento médico especializado na rede
SUS, excluindo a hipótese de aplicação de outras medidas incompatíveis à situação do jovem.
No mesmo sentido, é a necessidade de se alterar
o art. 64, §4º da Lei nº 12.594/2012, pois no momento
em que se constata a doença ou deficiência mental do
interno já durante a execução da medida aplicada, esta
pode não ser a mais eficaz e necessária, sendo exigida
a extinção da medida e inserção do adolescente em
atendimento médico especializado, pois se constata
que o jovem não possui capacidade para entender o
caráter pedagógico da medida anterior.
Cumpre ressaltar que a Exma. Sra. Presidente
da República vetou o art. 66 do Projeto aprovado pelo
Congresso Nacional, que tratava do custeio de tais medidas. Propomos, alternativamente, recuperar o artigo
original, retirando a expressão “a expensas do poder
público”, visto que o pagamento do tratamento na rede
privada já está previsto dentro do orçamento do SUS,
não havendo necessidade desta previsão que poderia
onerar desnecessariamente o orçamento do Estado e
haveria uma eventual dupla previsão de pagamento.
Destaca-se ainda que as normas contidas na Lei
de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 2 de
junho de 1992, são aplicáveis a todos os agentes públicos, servidores ou não, no exercício de suas funções,
não dependendo a incidência da norma de previsão
expressa nesta lei. Entretanto, é preciso extrema cautela para se determinar
a sua aplicação direta sobre toda e qualquer hipótese de não cumprimento das determinações contidas neste projeto de lei. Isso porque a essa lei, além
das diversas hipóteses tipificadas como improbidade
em seus artigos 9º e 10, apresenta em seu artigo 11
a possibilidade de caracterização da irregularidade
tendo em vista os princípios que regem a atividade
do agente público.
A manutenção do atual art. 29 da referida Lei
poderia fazer com que as regras previstas na Lei de
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Improbidade Administrativa incidissem de maneira
inadequada sobre os agentes públicos que atuam na
execução do SINASE.
Ocorre que, a despeito da louvável intenção de
dar força às disposições nela contidas, poderia trazer efeito contrário, na medida em que desconsidera
a natureza de diversas normas contidas no SINASE,
com caráter programático e voltadas à orientação de
políticas públicas. Ao determinar expressamente que
aqueles que descumprirem as regras contidas neste
projeto de lei estarão sujeitos às sanções previstas na
Lei de Improbidade, os gestores e agentes públicos se
veriam temerosos de serem responsabilizados criminalmente por não terem conseguido implementar suas
determinações na completude, por circunstâncias que
lhes fujam ao controle.
Pode-se citar como exemplo das distorções possíveis pela ordem de aplicação expressa da Lei de Improbidade Administrativa a seguinte situação:
O Governador do Estado poderia responder por
improbidade administrativa devido ao fato de que algumas unidades de internação não adotam o padrão
arquitetônico determinado pelas regras do SINASE,
conforme recomendações editadas pelo CONANDA,
já que o Governo do Estado entendeu por bem manter
os prédios prontos em funcionamento.
A regra do Artigo 16 deste projeto de lei é clara:
“Art. 16. A estrutura física da unidade
deverá ser compatível com as normas de referência do SINASE.”
Uma vez descumprida a regra, o artigo que se quer
revogado permitiria que o ente máximo do Poder Executivo Estadual respondesse pela orientação administrativa adotada para o atendimento local dos adolescentes.
Esta possibilidade adviria da regra contida no
artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa:
“Art. 11. Constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios
da administração pública qualquer ação ou
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e nodamente:
I – praticar ato visando fim proibido em
lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”
Logo, resta claro que a determinação de aplicação
dos procedimentos inerentes à improbidade administrativa para solução de irregularidades na aplicação do
SINASE proporcionaria distorções incabíveis à finalidade daquela norma.
Para a apuração de irregularidades e a adoção
das medidas necessárias nos casos de descumpri-
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mento das obrigações inerentes ao atendimento socioeducativo, a Lei já apresenta as normas necessárias
em seu artigo 28, que faz referência à aplicação das
regras contidas no ECA sobre o assunto. O Estatuto
da Criança e do Adolescente regulamenta minuciosamente procedimento específico de verificação e solução de problemas.
Contamos assim com o apoio dos nobres pares,
na aprovação do presente projeto que visa o especial
atendimento de crianças e adolescentes que em função de doença ou deficiência mental, são confundidas
com menores infratores comuns, impossibilitados que
são de compreender quer seja o caráter danoso de
seu comportamento, seja o alcance e a finalidade das
medidas que lhes são impostas.
Sala da Comissão, 15 de fevereiro de 2012. –
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Das Medidas Sócio-Educativas
Seção I
Disposições Gerais
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente
as seguintes medidas:
I – advertência;
II – obrigação de reparar o dano;
III – prestação de serviços à comunidade;
IV – liberdade assistida;
V – inserção em regime de semi-liberdade;
VI – internação em estabelecimento educacional;
VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em
conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias
e a gravidade da infração.
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum,
será admitida a prestação de trabalho forçado.
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou
deficiência mental receberão tratamento individual e
especializado, em local adequado às suas condições.
....................................................................................
LEI Nº 12.594, DE 18 DE JANEIRO DE 2012
Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), regu-
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lamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que
pratique ato infracional; e altera as Leis nos
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente); 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, 5.537, de 21 de novembro de 1968,
8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de
14 de setembro de 1993, os Decretos-Leis
nos 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621,
de 10 de janeiro de 1946, e a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943
....................................................................................
Art. 29. Àqueles que, mesmo não sendo agentes
públicos, induzam ou concorram, sob qualquer forma,
direta ou indireta, para o não cumprimento desta Lei,
aplicam-se, no que couber, as penalidades dispostas
na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências
(Lei de Improbidade Administrativa).
....................................................................................
Seção II
Do Atendimento a Adolescente com
Transtorno Mental e com Dependência de Álcool
e de Substância Psicoativa
Art. 64. O adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que apresente indícios de transtorno mental, de deficiência mental, ou associadas,
deverá ser avaliado por equipe técnica multidisciplinar
e multissetorial.
§ 1o As competências, a composição e a atuação
da equipe técnica de que trata o caput deverão seguir,
conjuntamente, as normas de referência do SUS e do
Sinase, na forma do regulamento.
§ 2o A avaliação de que trata o caput subsidiará
a elaboração e execução da terapêutica a ser adotada,
a qual será incluída no PIA do adolescente, prevendo,
se necessário, ações voltadas para a família.
§ 3o As informações produzidas na avaliação de
que trata o caput são consideradas sigilosas.
§ 4o Excepcionalmente, o juiz poderá suspender a execução da medida socioeducativa, ouvidos o
defensor e o Ministério Público, com vistas a incluir o
adolescente em programa de atenção integral à saúde
mental que melhor atenda aos objetivos terapêuticos
estabelecidos para o seu caso específico.
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§ 5o Suspensa a execução da medida socioeducativa, o juiz designará o responsável por acompanhar e informar sobre a evolução do atendimento ao adolescente.
§ 6o A suspensão da execução da medida socioeducativa será avaliada, no mínimo, a cada 6 (seis) meses.
§ 7º O tratamento a que se submeterá o adolescente deverá observar o previsto na Lei no 10.216, de
6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais
e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
§ 8o (VETADO).
....................................................................................
Art. 66. (VETADO).
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, cabendo à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido às Comissões competentes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon Bloco/PMDB
– RS) – A querida Secretária determinou que ele está
em andamento.
Eu acho realmente um projeto muito importante, e V. Exª tem autoridade no momento em que diz
o que já foi feito em São Paulo e o que pode ser feito
no resto do Brasil.
Naturalmente considerando a tese de que existem
instituições de menores que são depósitos de jovens
para aprender a corrupção, a violência, e não uma escola para recuperação, o projeto de V. Exª é de uma
importância fundamental.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon Bloco/PMDB
– RS) – E o apelo que V. Exª fez no sentido de que os
telespectadores, a sociedade se interessem e venham
propor e venham debater, eu acho muito importante.
É claro que V. Exª e a Comissão haverão de fazer assembleias gerais e convocações para debater
com a sociedade.
Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – E agora, com a palavra o ilustre representante
de Brasília, Senador Cristovam Buarque; de Brasília
e do Brasil.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
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nestes últimos dias, temos discutido aqui a decisão do
Governo de fazer corte de verbas, desrespeitando o
Congresso, sem nos consultar, sem nos avisar.
Também tem havido polêmica em torno do corte de verbas das emendas de parlamentares. Quero
dizer que, pessoalmente, acho até que não deveria
haver emenda parlamentar. É perfeitamente possível
o Orçamento ser construído em conjunto com o Poder
Executivo e com o Poder Legislativo, sem que haja
emenda que parta daqui. Mas, hoje, tratam a ideia de
emendas parlamentares como se fossem apenas de
interesses fisiológicos, como se fossem de interesses
apenas do parlamentar, não da sociedade. E se fala
em cortar recursos das emendas parlamentares sem
analisar para onde elas vão. É o tal do corte linear.
Em função disso, decidi trazer aqui, hoje, as emendas
das quais participei como membro da Bancada dos
parlamentares do Distrito Federal, os oito Deputados
Federais e os três Senadores, e aquelas que foram de
minha autoria, para deixar aqui claro quais foram essas
emendas e onde se deveria cortar ou não, até porque,
depois que apresento a emenda, não peço liberação,
pois essa é tarefa da entidade interessada, já que não
há ninguém pessoal recebendo.
Vejam quais foram os objetivos das emendas da
Bancada do Distrito Federal e também daquelas em
que tomei a iniciativa.
Para a área de saúde, os recursos foram destinados para o Centro de Oncologia do Hospital das
Forças Armadas (HFA), para o Hospital Universitário
da Universidade de Brasília (UnB), para o Hospital da
Criança, para o Hospital Sarah Kubitschek. Ou seja,
são recursos para a área de saúde, que representaram
mais de 50% do que foi disponibilizado das emendas.
Devem-se cortar recursos que vão para a saúde
ou não? Essa é a pergunta. Depois, deve-se averiguar
se a emenda foi originada do Congresso, de um parlamentar, ou se foi originada do Poder Executivo.
Inclusive, em geral, no tocante a essas emendas
da Bancada, atendemos ao pedido que vier do Governo
do Distrito Federal. Por isso, há também emendas para
drenagem e pavimentação, para implantação de trecho
ferroviário entre Brasília e Luziânia, para implantação do
chamado Veículo Leve sobre Pneus (VLP), para a sede
da Procuradoria-Geral do Trabalho e da Procuradoria
Regional do Trabalho da 10ª Região, para a Estação
Biológica da Embrapa, para a construção da Circunscrição Judiciária de Itapuã, para fomento à Fundação
de Apoio à Pesquisa (FAP), que aporta dinheiro para o
desenvolvimento de pesquisa do Distrito Federal, para
a ampliação do Centro de Convenções e ainda para a
adequação da BR-060, da BR-080 e da BR-450.
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É preciso deixar claro que essas emendas têm
uma finalidade ou de infraestrutura ou social na área
de educação e saúde. Na hora de analisar se deve haver corte sobre elas, tem de se ignorar se elas são de
parlamentar ou não, tem de se observar se elas têm
finalidade de interesse social, de interesse coletivo ou
de interesse fisiológico do parlamentar, que nem deveria ter apresentado emenda nesse sentido.
Ainda no caso das emendas coletivas, foram
destinados recursos da ordem de R$46 milhões para
a educação básica e infantil, para serviços consulares, para crianças e adolescentes, para quilombolas e
para o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.
Ninguém pode dizer que qualquer desses objetivos é
fisiológico, é de interesse pessoal. Mas, se for necessário cortar, creio que deve ser cortado, porque, como
venho denunciando aqui, os gastos públicos brasileiros estão muito elevados. O Senador Aloysio é um
que também tem insistido nisso. Mas que se discuta
antes com o Congresso e que se corte aquilo que for
supérfluo – há muita coisa supérflua, sim, nos gastos
do Governo –, não aquilo que tem finalidade. Eu, que
sou muito cuidadoso nisso, volto a insistir: o ideal era
que nem houvesse emenda parlamentar, o ideal era
que houvesse diálogo com o Parlamento.
No meu caso pessoal, aloquei recursos para reformar e ampliar as instalações do Colégio Militar de Brasília, para apoiar as ações educativas da Polícia Militar,
para implantar uma biblioteca na cidade do Guará, no
Distrito Federal, para fomentar a capacitação técnica na
Escola de Especialistas do Ministério da Aeronáutica.
Na área da saúde, destinei recursos para os hospitais da UnB, da cidade de Brazlândia, da Asa Norte, no
Plano Piloto, da cidade de Sobradinho e da Rede Sarah,
que todos nós conhecemos e sabemos da sua seriedade.
Também destinei recursos – e fico muito satisfeito
com isso – para modernizar as instalações do Departamento Científico do Instituto tecnológico da Aeronáutica. Alguém pode dizer: “Mas um Deputado de Brasília
está colocando recursos no ITA, que é de São Paulo?”.
O ITA é nacional, o ITA não é de São Paulo, mas, sim,
está em São Paulo. Temo profundamente que o ITA
entre numa crise forte, porque grande número de seus
profissionais – se não me engano, um terço –, Senador
Aloysio, vai se aposentar agora. E os salários pagos aos
professores do ITA não vão atrair os profissionais com
o brilhantismo de que uma entidade como aquela precisa. É uma entidade que deu origem à Embraer; se não
fosse o ITA, não haveria indústria aeronáutica no Brasil.
Além disso, destinei recursos para o Proantar,
para monitorar as mudanças climáticas na Antártida.
Não venham dizer que o Proantar não fica no Distrito
Federal! O Proantar é do Planeta! O ITA é do Brasil, e
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o Proantar é do planeta, e nós, brasileiros, sentimos
um orgulho tremendo quando sabemos que somos um
dos raros países que tem uma base permanente na
Antártida, funcionando, fazendo pesquisas científicas.
Destinei ainda recursos para a UnB finalizar as
obras do Centro de Estudos Avançados do Cerrado.
Também destinei recursos para as áreas de saúde e de segurança em Itapoã e para a implementação
de Conselhos Tutelares no DF.
Na cultura, destinei recursos para os eventos de
comemoração dos 50 anos da UnB e para a realização
na UnB do Festival Latino-Americano de Arte e Cultura
(Flaac). Aí se pode dizer que há um toque pessoal. Sou
da UnB. Muito bem! Mas a UnB é a instituição local. Há
um toque pessoal ainda do Flaac. Quando eu era reitor,
foram feitos o I e o II Festival Latino-Americano de Arte
e Cultura. Durante quinze dias, Senadores, quinze mil
pessoas de fora de Brasília, das quais quinhentas de
fora do Brasil, estavam envolvidas nesse grande Festival das artes em todas as áreas. Finalmente, vinte
anos depois, o novo reitor decidiu retomar esse evento
dentro das comemorações dos 50 anos.
Além disso, recursos foram destinados para orquestras populares, via Secretaria da Cultura; para
obras do Centro Cultural e Desportivo da Ceilândia;
para fomento à cultura afro-brasileira, tudo isso por
meio de órgãos públicos.
Nada foi dado para ONGs. Nada tenho contra
elas, mas evito colocá-las, tendo em vista as dificuldades de fazer a avaliação, o controle, o monitoramento.
Os recursos vão para Ministérios e para Secretarias e
aí são aplicados.
Senador Pedro Simon, falo isso, em parte, como
uma prestação de contas de quais foram as minhas
emendas nesse ano e, em grande parte, para dizer,
em nome de todos os Senadores e Deputados, que
falar que emendas de parlamentares são, por definição, ruins é um equívoco que o Governo comete. O
Governo deveria fazer o contrário, analisando quais
as emendas que esses parlamentares apresentaram
que interessam aos programas do Governo. Pinça e
coloca isso dentro do Orçamento, em vez de cortar,
como estão dizendo que vai acontecer.
A minha grande preocupação com o corte de
gastos não está no corte de gastos. Nós vamos ter de
cortar gastos, é questão de tempo. E espero que façamos isso antes que se chegue à situação da Grécia,
que tem de demitir quinze mil servidores neste ano e
150 ao longo dos próximos anos, o que é um erro também, porque não deveria haver demissão; poderiam,
inclusive, reduzir os salários mais altos, para manter o
emprego dos que têm salários mais baixos. Não podemos deixar que o Brasil chegue a esse ponto, mas, se
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não tomarmos algumas medidas agora, como a Grécia
não tomou há cinco anos, poderemos passar por períodos não exatamente iguais, por causa do tamanho
do Brasil, porque somos donos da nossa moeda, mas
poderemos passar por situações difíceis.
Então, não sou contra corte de gasto, sou contra desperdícios, como os que estão ocorrendo atualmente. O que me incomoda? Em primeiro lugar, é que
esse corte não seja fruto de diálogo, de debate com
o Congresso, como se tudo o que fizemos para aprovar o Orçamento fosse pantomima, brincadeira, farsa,
ilusão, carnaval antes do tempo. Tomam nosso tempo
para fazer o Orçamento e esquecem completamente
aqueles representantes da população que tomaram
uma posição nesse sentido. Este é o primeiro ponto
que me preocupa: falta o diálogo.
O segundo ponto que me preocupa é que o Governo diz que vai cortar, porque vai haver uma redução
de receita – portanto, não haverá aumento na produção, como se esperava –, mas a gente sai dali, e os
discursos são de que estamos num paraíso, de que
tudo é uma maravilha. Pelas propagandas do Governo que a gente vê, parece que estamos na Noruega,
em todas as áreas do setor social, e que a economia
cresce como se fosse a da China. Aí a gente para um
pouquinho, lê o jornal e vê que está havendo corte de
verba. O Governo tem de ser honesto e coerente e tem
de dizer à população: “Estamos vivendo um período
perigoso e, por isso, temos de fazer corte”.
A segunda preocupação, então, dá-se com a falta
de sintonia entre o discurso geral e o discurso específico, entre o discurso geral sobre a situação da economia e o específico sobre o corte de gastos.
E o terceiro ponto é onde cortar. Lamentavelmente, três dias depois da decisão de corte, ainda não sabemos onde serão os cortes exatamente, porque saíram os grandes cortes, mas não saíram os específicos.
Estou muito curioso para saber qual foi esse grande
corte que houve no Ministério das Cidades: foi para
estádios ou foi para saneamento? O que cortaram?
Dinheiro para saneamento, para água, ou dinheiro para
fazer estádios para a Copa? A gente não sabe. Hoje,
pela manhã, estava previsto que ia sair isso.
Também me preocupa uma manipulação. A manipulação é a seguinte: às vezes, parece complicado falar
tudo isso, mas o Governo, agora, está dizendo que não
cortou R$1,9 bilhão da educação e que deu mais dinheiro à educação. Sabe por quê, Senador Pedro Simon?
Porque eles cortaram do previsto para o Orçamento de
2012, mas estão comparando com o que empenharam
em 2011. Aí estão dizendo: “Aumentamos os gastos de
2011 para 2012”. Mas não estão dizendo que cortaram
dinheiro do que estava previsto para 2012.
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O Sr Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP. Fora do microfone.) – Dão com uma mão e tiram
com a outra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Dão com uma mão e tiram com a outra, mas,
há três meses, fizeram propaganda de que estavam
aumentando na totalidade. Agora, estão aumentando
um tiquinho assim. Essa farsa é que nos preocupa,
porque se cria uma ilusão. A Grécia está se acabando
porque vendeu ilusões durante alguns anos.
Agarrei aqui um gancho do discurso do Senador
Aloysio, em que ele falou do rei nu. Ninguém dizia que
o rei estava nu, e era como se ele estivesse vestido,
até que uma criança disse: “Mas esse rei está nu”. A
criança tinha a simplicidade de ver as coisas como
elas são, não de ver as coisas como a gente lê e vê na
publicidade como elas pareceriam ser. E o rei estava
nu, e todo mundo passou a acreditar.
O que aconteceu na Grécia foi a percepção da
desnudez da economia grega, que estava envolvida no
ouro do euro e parecia que estava no paraíso, que estava
envolvida na ilusão de dinheiro que chegava dos bancos,
como se eles não cobrassem, um dia, serem devolvidos.
A Argentina passou pela mesma coisa. Alguém
já esqueceu o que aconteceu na Argentina? O Presidente Fernando de La Rúa teve até de sair correndo
por causa da crise econômica! A Argentina era um
exemplo do mundo, porque tinha uma paridade: um
peso/um dólar. Na Grécia, dizia-se: “Nossa moeda é
o euro”. Na Argentina, dizia-se: “Nossa moeda é o dólar”. Os dois romperam, e o Brasil tem o real, que nos
está permitindo comprar o mundo.
Um dia desses, vi que há empresas de imobiliárias de Miami especializadas em brasileiros. Nós não
vamos jogar a culpa em ninguém mais. Saímos por aí
gastando dinheiro, comprando coisas. Isso vai trazer
um custo, e, em algum momento, vamos descobrir
que estamos nus. Fica-se nu quando uma moeda não
reflete exatamente a sua força, mas reflete apenas
o momento. O nosso real reflete o momento de uma
balança comercial favorável graças aos preços das
commodities. Sobe o preço da soja, sobe o preço do
ferro, aí nós temos dólares, aí o euro fica forte. Mas essas commodities podem cair de um dia para o outro,
basta lá encontrarem outro fornecedor, e a China vai
encontrar fornecedor na África dentro de alguns anos
mais. Aí se percebe que o rei está nu.
Nós não podemos deixar que isso aconteça, e
nosso papel aqui é o de alertar o Brasil. Não vivamos
de ilusões! A Argentina fez isso.
Eu queria lembrar aqui uma coincidência, Senador Aloysio: a Argentina fez uma Copa e a Grécia fez
Olimpíadas, e nós estamos fazendo as duas, nós es-
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tamos fazendo as duas. Pode ser simples coincidência
histórica, mas pode ser o peso dos gastos feitos antes,
que têm de ser pagos depois.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – E já fizemos o Pan-Americano, que deixou muitas dúvidas sobre a seriedade dos gastos que foram
feitos na época.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Nem falo do que V. Exª está trazendo, que é fundamental: a possível falta de seriedade na forma como
o dinheiro é gasto. Falo mesmo do valor gasto diante
do retorno que isso traz para consolidar a economia.
Sr. Presidente, o Senador Aloysio pediu a palavra
para um aparte. Eu teria concluído meu discurso, mas,
é claro, quero ouvi-lo. Farei um comentário depois sobre
a ponderação que S. Exª fizer, o que muito me orgulha.
Quero dizer algo de público. Não gosto de usar
esta tribuna para falar de coisas pessoais, mas tenho
de dizer que eu e o Senador Aloysio nos conhecemos
desde o comecinho dos anos 70.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Dos anos 60, em meados dos anos 60.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – É uma amizade muito antiga.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque, amigo
desde então. Senador, volto um pouquinho atrás no seu
discurso para tocar no tema das emendas parlamentares. V. Exª faz muito bem – e estou de acordo com V.
Exª – quando se insurge contra a demonização, geral
e por atacado, das chamadas emendas parlamentares. É uma demonização que é mais visível na grande
imprensa do que na imprensa local. Fui Deputado durante muitos anos, fui um Deputado artesanal. Nunca
tive grandes esquemas de apoio, sempre trabalhei
muito as chamadas bases, os Municípios de determinada região do meu Estado, a região de São José
do Rio Preto. Todas as vezes em que prestava contas
do meu mandato para pleitear uma reeleição, os eleitores e a imprensa do Município onde eu era votado,
depois de ouvirem um relato sobre o meu desempenho
parlamentar, sobre os projetos que eu tinha relatado
e apresentado e sobre os temas que eu havia discutido, perguntavam-me invariavelmente: “E para nossa
cidade, Deputado, o que o senhor fez? O que o senhor
trouxe para a nossa cidade?”. O eleitor que não tem
acesso às altas esferas do Governo onde fica guardado o cofre, que é abastecido com os impostos que o
eleitor paga, vê seus representantes como capazes de
fazer com que aqueles recursos que o Tesouro drena
de seu bolso, em forma de impostos, retornem a ele.
O eleitor desconfia, com razão, que nem sempre um
técnico, por mais esclarecido que seja, instalado em
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um gabinete ministerial, tenha conhecimento de sua
necessidade específica e se vale do Deputado ou do
Senador para ser esse veículo, por meio da emenda
parlamentar. Esse fenômeno é mais acentuado ainda
na época em que vivemos, marcada pela enorme valorização da função específica do Parlamento, que é a
função de discutir e votar o Orçamento, que, uma vez
votado, é desconhecido pelo Governo em suas grandes
linhas, em suas prioridades; pela nossa capacidade de
legislar o País, uma vez que vivemos afogados pelas
medidas provisórias; pela nossa capacidade de fiscalização, uma vez que a regra geral é abafar qualquer tipo
de fiscalização por parte do Parlamento. Então, o que
sobra para a legitimação do parlamentar é exatamente
a emenda, que pode ser malfeita e que pode ser bem
feita. V. Exª tem toda a razão de dizer: “Olha, veja as
emendas que fiz”. E todas elas trazem a marca de um
Senador sério e consciencioso, de um intelectual que
dirigiu a Universidade de Brasília, que foi Governador
do Distrito Federal, que conhece as necessidades no
Distrito Federal e do País. As suas emendas refletem
isso. As minhas são mais modestas. Procurei me concentrar no setor de saúde. Todas as minhas emendas
individuais foram para a saúde, levando em conta o
fato de que, com o encolhimento dos recursos do SUS,
em face das necessidades financeiras crescentes da
saúde, a rede filantrópica, especialmente as Santas
Casas, vive em uma crise permanente; foi para elas
que dirigi todas as minhas emendas individuais. Nós,
os Senadores de São Paulo, em conjunto, o Senador
Eduardo Suplicy, a Senadora Marta e eu, fizemos
emendas coletivas, destinado recursos para as universidades públicas; para as universidades federais do
Estado de São Paulo; para faculdades isoladas, a de
Medicina de São José do Rio Preto e a de Medicina
de Marília; para a duplicação de um trecho crítico da
BR-153 que corta nosso Estado e corta o País, cuja
denominação é objeto de um projeto meu. Estou propondo que essa rodovia passe a se chamar Presidente
João Goulart, em homenagem ao ex-Presidente. Mas
são emendas que são cortadas de maneira geral, indiscriminadamente, sem que se veja qual é o mérito
delas. Falta sinceridade ao Governo, falta transparência, falta lealdade na discussão com o Congresso das
prioridades. Por que os Ministros que aqui estiveram
não disseram que não iriam aprovar essas emendas,
que não iriam aprovar esses recursos e que precisavam fazer economia? Nada disso foi feito. Pelo contrário, estimularam o Congresso a inflar a expectativa
de receita para, com base nessas expectativas, poder
apresentar suas emendas. E, agora, cortam. Não só
cortam as emendas, mas cortam também os próprios
programas considerados prioritários para o Governo
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nas áreas da saúde, da educação e da segurança pública, sem nos dar nenhuma explicação. V. Exª diz – e
compartilho – da situação constrangedora em que estamos: nós, os Congressistas, não sabemos, até agora, onde incidiram os cortes. Na busca de economia?
Sim, é preciso cortar. É preciso cortar gastos inúteis.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Isso.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Porque o superávit primário, que precisamos
produzir, hoje, só consegue ser alcançado graças à
incompetência do Governo, que não consegue gastar,
ou ao aumento incessante e contínuo da carga tributária, que já bate os 36% do PIB. Agradeço a V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu é que lhe agradeço, Senador, e eu diria algo
mais: só fazem isso por causa de uma lei chamada Lei
de Responsabilidade Fiscal, que, para mim, Senador
– não sei se o senhor vai estar de acordo –, é tão importante quanto a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha
Limpa moraliza a política, e a Lei de Responsabilidade
Fiscal moraliza as contas do setor público. Sem ela,
não estaríamos na situação em que estamos hoje; sem
ela, a liberalidade seria total; sem ela, a explosão de
gastos chegaria a um ponto tal, que, um dia, a gente
iria descobrir que a Grécia, talvez, fosse aqui. Espero
que não o seja. Nesta sexta-feira, véspera de carnaval,
insisto, mais uma vez: nem o Haiti pode ser aqui, pela
pobreza como símbolo, nem a Grécia pode ser aqui.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Nesta sexta-feira, véspera de Carnaval, V. Exª
está muito sério, com um tom muito pesado. Poderia
ser mais leve.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Um bom pernambucano tem de ser capaz de ver a
realidade em vez de estar no frevo nesta hora. Mas não
podia deixar passar a oportunidade de dizer da minha
preocupação, mesmo nesta véspera de Carnaval.
Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Agradeço a V. Exª.
A Secretária-Geral da Mesa solicita que a gente
leia o seguinte:
O Senado Federal recebeu o Ofício nº 106/2012,
do Presidente da Câmara dos Deputados, submetendo
à apreciação desta Casa o Projeto de Lei de Conversão
nº 3, de 2012, que altera as Leis nºs 10.893, de 13 de
julho de 2004, que dispõe sobre o Adicional ao Frete
para a Renovação da Marinha Mercante – AFRMM e o
Fundo da Marinha Mercante – FMM; 11.434, de 28 de
dezembro de 2006; 11.196, de 21 de novembro de 2005;
10.865, de 30 de abril de 2004; 8.685, de 20 de julho de
1993; 12.249, de 11 de junho de 2010; 11.775, de 17 de
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setembro de 2008, e 11.491, de 20 de junho de 2007,
e a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de
2001; revoga dispositivos das Leis nºs 9.432, de 8 de
janeiro de 1997, e 10.925, de 23 de junho de 2004; altera a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
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da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins na cadeia produtiva do café; institui o
Programa Cinema Perto de Você; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº 545, de 2011).
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2012, que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias
para apreciação da matéria encontra-se esgotado, e o
de sua vigência foi prorrogado por Ato do Presidente
da Mesa do Congresso Nacional e esgotar-se-á em
8 de março.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão deliberativa
ordinária do dia 28 de fevereiro, terça-feira.
Passo a Presidência ao ilustre Senador Aloysio
Nunes.
O Sr. Pedro Simon deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Aloysio
Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Com a palavra o ilustre Senador
Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Aloysio Nunes, de certa forma, nós
vivemos agora, neste momento, um momento importante. É simbólico, mas é o Rio Grande do Sul, com
o Senador Pedro Simon, que estava na Presidência
eventual do Senado, que passa a Presidência para
São Paulo. Veja, desde 30, aquelas lutas e tal, como
estamos chegando a um bom entendimento.
Digo mais, passo a Presidência a V. Exª na convicção absoluta de que dificilmente estaria em melhores mãos a Presidência do Senado do que com V. Exª,
um Senador paulista, é verdade, mas que, ao longo
do tempo, aprendi a respeitar e a entender. A sua vida
é emocionante. Quem vê V. Exª na sua singeleza, na
sua simplicidade, na sua tranquilidade não imaginaria
na sua biografia lá atrás que V. Exª já foi homem que
teve a luta, teve coragem, teve garra, teve vontade e,
de todas as formas, encontrou até a fórmula necessária para encontrarmos a democracia.
Por isso, o Rio Grande do Sul, por meu intermédio,
sente-se muito bem em dizer: “Passo a Presidência a
São Paulo, na pessoa de V. Exª”. Pena que não seja
mais profunda no sentido de passar para V. Exª ficar
dois anos. Mas, se Deus quiser, isso virá a acontecer
nos oito anos de V. Exª como Senador mais eleito,
mais votado da história do País. Haverá de acontecer.
Sr. Presidente, Senador Cristovam, V. Exª e eu
estamos aqui nesta sexta-feira de carnaval, uma sexta-feira que tem vários desígnios. Estamos todos muito
felizes, porque foi salvo o carnaval da Bahia, havia uma
interrogação, uma dúvida tremenda: “O que vai acontecer com o carnaval da Bahia?” Foi salvo. Eu cum-
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primento o Governador da Bahia, que teve coragem,
que teve firmeza. Foi um dia realmente importante pelo
que lá aconteceu.
Quero tratar aqui da visita da Presidente da República a Caxias do Sul no dia de ontem. Ontem foi
realizada mais uma Festa da Uva, uma festa das mais
tradicionais da história do Brasil. Sou caxiense, nasci em
Caxias, uma terra de colonização italiana. Dom Pedro
II fez uma autêntica reforma agrária, terras abandonadas. O Rio Grande do Sul era fronteira com o Uruguai
e a Argentina, planícies. Toda a história da biografia do
Rio Grande do Sul – Vargas, Osvaldo Aranha, Borges
de Medeiros, toda a história do Rio Grande do Sul,
Julio de Castilhos, Pinheiro Machado – é na região da
fronteira, rica, próspera, desenvolvida.
Foi da fronteira que vieram Getúlio Vargas e os
grandes líderes que se impuseram ao Rio Grande e
ao Brasil.
A zona da montanha, da colônia, da minha terra, Caxias do Sul, a duas horas de Porto Alegre, era
uma zona abandonada. Havia morros e mais morros;
não tinha nenhum destino. Então, D. Pedro II fez uma
autêntica reforma agrária: a Alemanha e a Itália viviam
uma época de praticamente miséria; italianos e alemães
estavam passando fome, autenticamente, naquela região no século XIX e foi-lhes feita a proposta de virem
para o Brasil e receberam uma porção de terra, com
sacos de sementes, uma pá, um enxada e alguma coisa a mais. E a eles foi entregue o morro, árvores, sem
uma estrada, sem um bico de luz, sem absolutamente
nada, e aí se operou o chamado milagre da montanha.
Hoje, a nossa zona sul e a nossa fronteira vivem um
regime muito duro de dificuldade, e essa região de colonização alemã e de colonização italiana é uma das
regiões mais prósperas de todo o Brasil.
A Festa da Uva é a festa tradicional, que, na Europa, sempre existiu; é a festa da colheita. Depois da
luta, do trabalho, do plantio, na hora em que se começa a colher, dá-se graças a Deus pelo êxito, pela
prosperidade. A Festa da Uva foi isso. Começou pequena, singela, em meados de 1930, e foi crescendo,
foi crescendo. Hoje é Festa da Uva, é Festa do Vinho,
é uma festa de um dos maiores polos metais mecânicos do Brasil, que é Caxias do Sul. É uma grande
festa, e tradicionalmente os Presidentes da República
lá estão na inauguração.
Eu agradeço à Presidente Dilma por lá ter estado, ela que inicia, hoje, um período de descanso justo.
Ela o interrompeu e, ao invés de começar ontem o seu
descanso, foi a Caxias, inaugurou a festa e só hoje vai
iniciar o seu descanso.
Muito obrigado, Dona Dilma.
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Eu gostaria de estar lá, mas eu achei que deveria ficar em Brasília, porque ontem era o dia em que
o Supremo definiria a ficha limpa, como definiu, numa
votação, mais do que se imaginava.
Ontem, foi decidido. Ontem foi um grande dia.
Ontem foi um dia que marcou o início de uma nova
realidade.
A Presidente Dilma poderá, a partir de hoje, marcar um novo Brasil.
Nos meus 82 anos, desde criança, aprendi no
colégio e, desde estudante, aprendi com o meu líder,
Senador Alberto Pasqualini, que nada é pior para o
mundo, para uma sociedade organizada, do que as
leis não serem cumpridas, valerem para uns e não
valerem para outros. É a impunidade.
Ontem, em tese, ela terminou.
Não há uma diferença do Brasil para a Europa
com relação a essa legislação.
A Presidente Dilma poderá aplicar, para valer,
essa realidade. Se a Presidente Dilma seguir a proposta
que será levada ao seu gabinete pelo seu Ministro, terminar com a ficha suja, estabelecer a obrigatoriedade
da ficha limpa nos cargos que forem designados pelo
Poder Executivo – isso tudo que a imprensa publicou
é da maior importância, do seu Ministro –, baixar um
decreto; o cidadão, para ser nomeado, tem que mostrar
a sua ficha, a sua biografia – ficha limpa e competência
para o cargo que for exercitar.
Eu que tenho um carinho muito grande pela Presidente Dilma acho que se ela receber o seu Ministro
e fizer isso logo no início... Porque aí, sim, por um a
zero, o Supremo decidiu que o Conselho Superior da
Magistratura tem autonomia, que a Corregedora pode
iniciar o processo, que não fica entregue ao corregedor
regional, que, como diz o ex-Presidente do Supremo,
até as pedras sabem que ninguém faz legislação ali
no conjunto um contra o outro.
O Supremo teve coragem. Foi um gesto excepcional do Supremo na sua própria carne, talvez um dos
mais importantes da história do Supremo.
Segundo: ontem, quem diria que o Ficha Limpa
passaria. Por imensa maioria na Câmara, por unanimidade no Senado e, ontem, tranquilamente, no Supremo Tribunal. Estava empate. Quando se designou que
a ilustre Patrícia, do Rio Grande do Sul, daria o voto
de desempate, houve uma interrogação. O seu voto é
sensacional quando ela diz: “O povo está dizendo aos
três Poderes: Basta!”. E o seu voto foi nesse sentido.
Muita gente achou que ela deveria pedir vista,
afinal ela recém tinha entrado. Todos os outros Senadores tinham meses, anos, discutindo, debatendo
a matéria, ela recém tinha entrado. Se pedisse vista,
iria morrer o assunto para esta eleição. Não pediu. E
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o argumento dela foi de que o assunto era por demais
conhecido e ela se julgava em condições de votar, e
votou. E votou como a gente esperava.
Até o importante Senador teve a grandeza de mudar o seu voto, disse que era contrário e votou a favor.
Dois a zero. A bola está com a Presidente. A bola está
com a Presidente. Quando sair nos jornais, eu aposto,
garanto, duvido que a Presidente da República vá tirar membros da Comissão de Ética por causa de uma
decisão que tenha que tomar de investigar a vida de
não sei quem. Mas duvido que a Presidente vá fazer
uma coisa dessas. Não sei de onde que tiraram isso.
Aliás, até agora, não vi e nem ouvi nada que venha
de sua boca. Apenas dizem isso. Não vi e duvido. Ela
não vai tirar.
Agora, o que ela pode fazer é chamar o seu ministro, que está com o estudo todo pronto, que só não
levou à Presidenta porque não podia. Ele achou – e
acho que ele está correto – que não podia discutir a
matéria, quando estava sendo julgada no Supremo,
pareceria uma intervenção da Presidenta no Supremo
– o que foi absolutamente correto. Agora, não. Agora,
o Supremo decidiu dos dois lados: dele, na Corregedoria; e a Ficha Limpa, na classe política. Agora, a
Presidente pode fazer, pode baixar o decreto e dizer:
no meu Governo, para nomear, eu quero a biografia,
eu quero a ficha de quem é o cara e, segundo, a competência para exercitar.
Olha, eu peço: pelo amor de Deus, Presidente
Dilma, faça isso, faça logo. V. Exª estará dando um passo definitivo, porque aí serão três a zero: Legislativo,
Judiciário e Executivo. V. Exª já está fazendo isso. V.
Exª já está dizendo isso: eu exijo competência.
Vamos falar claro. A Presidente da República vem
repetindo isso: eu quero capacidade, eu quero capacidade comprovada, eu quero ficha limpa. E tem até
exercitado. Alguns partidos têm mandado gente, e ela
tem dito: não serve, porque a ficha não é limpa. Ela já
está fazendo isso. Mas bota no papel! Bota no papel!
Pois não, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Pedro Simon, o senhor, há pouco, disse que,
para véspera de Carnaval, eu estava sério demais. Então, eu vou, talvez, assustá-lo ainda mais. Eu creio que,
agora que a lei foi aprovada – e eu sempre estive ao
seu lado nessa luta –, não era hora de levantar qualquer preocupação com ela antes de ela ser totalmente
aprovada. Vale a pena alertar para alguns problemas
que poderemos ter adiante. A minha preocupação,
Senador Aloysio, é no sentido de quem vai dar ficha
limpa para quem decide quem é ficha suja. Nós corremos o risco de ocorrer algumas injustiças no cenário
político brasileiro. Por mais respeito que eu tenha – e
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tenho – à Justiça brasileira, a gente sabe, pela história recente, que há momentos em que há influências
políticas nas decisões e nas condenações. Em alguns
momentos, poderá ser possível – e acredito que será
muito raro – que, em alguns casos de julgamento de
alguma maneira sem muita firmeza, terminem eliminando, da vida pública, diversas pessoas. Ontem, eu
estava lendo um jornal em que falava que o Senador
Roberto Requião foi condenado por causa do uso da
televisão. Se houver uma intenção deliberada de alguns juízes – não é tão fácil, é verdade –, pode ser
que isso elimine ele e outros na justiça. Quem passou
por cargos executivos dificilmente escapa de ter alguns
processos por erros, erros cometidos. Mas, no fim, no
fim, erro ou crime chama-se improbidade. E é a mesma
palavra para dizer um erro administrativo ou um crime
de roubo, de apropriação de dinheiro. E creio que os
dois casos implicam em ficha suja. Mesmo assim, quero
dizer que, mesmo que aconteçam injustiças, a gente
precisava dessa lei; mesmo que algumas pessoas, que
não deveriam sair... Aliás, lembro aqui: não há pessoa,
a meu ver, sinceramente, que eu ponha mais no topo
da honestidade do que Luiza Erundina. A Luiza Erundina foi condenada não só em segunda instância. Ela
foi condenada em todas as instâncias necessárias e
teve que pagar uma indenização. Não vejo como considerar Luiza Erundina uma ficha suja, mas pela legalidade talvez sim. Então, tenho a impressão de que a
gente precisa aperfeiçoá-la, agora que ela está aprovada, agora que está em vigor, felizmente; agora que
a gente sabe que, mesmo com pequenas injustiças,
podemos contar com um instrumento de moralização.
Isso foi uma grande conquista. O senhor não diminui
nada, quando diz que foi uma das maiores coisas que
a história brasileira já fez. Eu diria que, como foi para
as finanças a responsabilidade fiscal, para a política
é a ficha suja. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados, com base nesta pergunta: quem dá ficha limpa
para quem decide quem é ficha suja?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Senador Cristovam, V. Exª sabe, e vou recordar mais
uma vez: não foi fácil aprovar o projeto.
Não é fácil aprovar matéria que nos atinge nesta
Casa. Eu estou aqui já vai fazer 32 anos. Um dos primeiros projetos que apresentei dizia respeito a uma coisa
que me machucava: o Senador ou o Deputado podia
matar, roubar, fazer o que quisesse – podia matar aqui,
no próprio plenário. O Procurador pedia ao Supremo
para processar, o Supremo mandava o pedido para o
Senado, no caso de um Senador, ou para a Câmara,
no caso de um Deputado, e o pedido ficava na gaveta do Presidente, anos a fio na gaveta do Presidente.
Assassino, ladrão, vigarista: na gaveta do Presidente.
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O plenário, o Presidente, o Senado não tinha coragem de colocar em votação. Por quê? Porque aprovar não queriam, porque era um companheiro, havia
o espírito de classe: “Não vamos aprovar, porque, se
aprovarmos, ele vai para a cadeia”. Rejeitar também
não tinham coragem, porque a opinião pública faria
um escândalo, e ele teria de explicar lá no seu Estado
que ele votou contra a licença para processar o fulano
que matou o beltrano dentro do plenário do Senado.
Então, ficava na gaveta, anos a fio.
Apresentei o primeiro projeto, apresentei o segundo, apresentei o terceiro. Foram vinte anos de
luta. Vinte anos! Até que ele foi aprovado. Hoje, nós
podemos dizer de boca cheia: nós já cassamos Deputado e Senador. Se o resto não foi feito, se não foi
punido como devia ser punido, foi porque o Supremo
não quis; porque processados eles foram, licença do
Congresso não precisa. Ficou na gaveta. Desculpem-me, mas, primeiro, durante oito anos, ficou na gaveta
do Procurador-Geral, Dr. Brindeiro, que era chamado
de “engavetador-geral”; e, depois, ficou na gaveta do
Supremo. Os Procuradores, os últimos três, denunciaram, mas ficava na gaveta do Supremo.
O projeto Ficha Limpa foi mais ou menos por aí.
Vários Senadores, entre os quais me incluo, apresentaram projetos iguais ou melhores até do que esse. Não
houve jeito de tramitar. Quando veio esse, de iniciativa popular, ele conseguiu crescer, crescer, crescer. A
Câmara votou. Mas vamos nós três – e, modéstia à
parte, embora 78 ausentes, nós temos competência,
autoridade e responsabilidade para falar com seriedade
dessa matéria. A Câmara votou, para vir ao Senado
na certeza de que, quando voltasse para a Câmara,
ela iria engavetar. Ela ia engavetar. E voltou cheia de
equívocos, e veio para esta Casa.
Todos nós, inclusive eu, apresentamos uma série
de emendas. V. Exª se lembra. Aí veio o dia da votação.
Eu fui um dos muitos que veio à tribuna e disse: retiro as minhas emendas. Retiro as minhas emendas e
peço aos companheiros que retirem as suas emendas,
porque a Câmara está preparada para receber o nosso projeto e engavetar. Vamos votar. Está com erro. V.
Exª tem razão, tem equívoco, tem que ser modificado,
mas é a maneira de aprovar. Aprovamos, vai para o
Supremo, e nós temos compromisso. Agora é sentar à
mesa, discutir e ver essas questões que V. Exªs estão
levantando. Eu concordo.
E, agora, nós temos tranquilidade para fazer isso,
porque a lei já existe, já está em vigor. Agora, é sanear as coisas que estão equivocadas. Concordo com V.
Exª. Mas V. Exª concorda comigo de que era a única
maneira que tínhamos. Era isso ou nada. Era isso ou
nada. Ninguém acreditou. Aprovamos por unanimida-
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de, unanimidade do Senado. Todo mundo retirou as
emendas, reconhecendo: é agora ou nunca.
Acho que foi uma das páginas mais bonitas da
história deste Senado. Se tivesse voltado para a Câmara, ficava na Câmara o resto da vida.
Agora, tem razão o Senador Cristovam: a lei tem
equívoco. Mas, agora, vamos acenar com tranquilidade, vamos conversar com serenidade, vamos falar até
com membros do Supremo Tribunal. E, aí, com absoluta tranquilidade, vamos fazer com que os equívocos
sejam sanados, porque a lei já está em vigor. O princípio já está absolutamente adotado. Essa é a questão.
V. Exª tem razão, mas volto a lhe dizer que existe
o compromisso de sanear essas coisas que V. Exª está
suscitando com absoluta tranquilidade.
Repito: eu vejo com muita simpatia essas atitudes
da Presidente Dilma. Houve um momento em que nós
aqui criamos um grupo, porque, quando a Presidente
Dilma começou a tomar posições, houve uma reação
no Congresso, no sentido de que, se houvesse um grupo, era para dar a resposta e rejeitar os projetos dele,
dar o troco. Foi aí que a gente fez uma movimentação,
inclusive na Bancada do MDB: “Presidenta, a senhora
pode fazer, que nós vamos dar cobertura. Não queremos nada, apenas que V. Exª continue nesse caminho
de seriedade”. Mas é difícil o trabalho dela.
Olha, eu fui Ministro do Governo Sarney – indicado por Tancredo, vamos esclarecer. Eu fui Líder
do Governo de Itamar. Eu comecei o Governo como
Líder do Governo Fernando Henrique, era para continuar. Aliás, nós, o Governo Itamar, é que formamos
a candidatura do Fernando Henrique e ganhamos. E
eu continuei na Liderança. Não acertei o estilo de Governo de Fernando Henrique, e saí. O meu Vice-Líder,
um belo companheiro, assumiu a Liderança. Eu acompanhei o Governo Lula. Cá entre nós, há uma palavra
bonita na política mundial, que é símbolo de política
com pê maiúsculo, que se chama governabilidade.
Principalmente, em governos parlamentaristas, isso é
necessário, entendimento e diálogo. Mas as páginas
mais interessantes da história dos últimos tempos são
as do parlamentarismo russo, onde o Partido Comunista tinha maioria; tinha maioria para governar e não
aceitou. Eu era Deputado Estadual e estive lá debatendo. Participei de uma reunião deles. Eu não entendia. O argumento era esse – havia o Muro de Berlim,
o mundo estava dividido entre o lado de lá e o lado de
cá: se eles fossem para o Governo, o que eles poderiam fazer? Do lado da Rússia, a Itália não receberia
nada, não receberia coisa nenhuma. E com eles, na
oposição, seria fácil o papel deles, combater, brigar:
os Estados Unidos estão fazendo isso, nós estamos
sendo injustos, etc. e tal. Mas, no governo, o que eles
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iriam fazer? Romper com o americano, romper com a
Nato, romper com a Europa Ocidental e se aproximar
da Rússia, não recebendo coisa nenhuma? E a Rússia
estava tratando duramente suas unidades satélite, que
terminaram inclusive implodindo com a União Soviética.
Então, é uma coisa interessante. O comunismo,
com maioria, com condições de governar, e não foi
para o governo.
Governabilidade é um termo bonito. Mas, no, Brasil ficou um termo desmoralizado. A governabilidade
no Brasil é pegar cargo aqui, trocar por emenda, não
sei mais o quê, não sei mais o quê; caso a caso, para
ser aprovado.
Veja V. Exª, nós terminamos de ler uma medida
provisória. Essa medida provisória, o normal do Presidente do Senado seria devolver. Devolve. É um mundo dentro de uma medida provisória, é um mundo de
coisas que estão ali dentro de uma medida provisória.
Mandava devolver. Então, essa é a governabilidade.
Então, o Ministro da Agricultura indica um nome de
primeira qualidade para um dos órgãos mais delicados
do Ministério da Agricultura, um dos mais delicados.
E a Presidente não pode indicar, porque o PTB exige
o cargo. Indica um nome que parece que a biografia
não é tão ruim.
Meu Deus do céu, essa governabilidade não pode
continuar assim!
Por isso, a Presidente deve aceitar a proposta
do seu Ministro e estabelecer Ficha Limpa no seu Governo como obrigatoriedade, porque aí ninguém pode
cobrar dela. É algo que existe e que está sendo feito.
Matéria de hoje, na imprensa mundial: “Acusado de corrupção, presidente da Alemanha renuncia.
Cristian Wulff é acusado de favorecimento político;
presidente nega.
Presidente nega, mas renuncia. Feita a denúncia,
recém-abriu uma comissão para fazer a investigação.
Ele sentiu que deixava mal a Primeira-Ministra e renunciou. Isso é governabilidade.
Isso é governabilidade. Isso é um país onde existe a punição e onde Presidente da República vai para
a cadeia; como o Primeiro-Ministro do Japão vai para
a cadeia, ou como o Presidente da Fiat, da maior empresa da Itália, foi para a cadeia. Isso é um exemplo.
Presidente da República! Abriu inquérito e renunciou,
não esperou nem apurar.
Esse é o caminho que temos que trilhar. Esse é
o caminho que nós temos que caminhar: a Presidente
governar com os responsáveis, com os mais dignos.
Eu agradeço à Presidência a visita à minha cidade. Peço desculpa aos meus irmãos de Caxias, mas
eles sabem que, normalmente, eu não vou à abertura.
Prefiro ir ao desfile, mais tranquilo, quando só tem o
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povo, mais ninguém, e o assisto em meio à festividade. Mas levo ao grande Prefeito de Caxias, José Ivo
Sartori, meu abraço, meu carinho e meu afeto. E envio
ao Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, que lá esteve, o meu carinho. Como caxiense, muito obrigado,
Presidente, pela sua presença. V. Exª fica muito bem
na Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – V. Exª melhor ainda.
Srs. Senadores, o discurso do Senador Pedro
Simon, assim como o discurso do Senador Cristovam
Buarque, merecia Casa cheia, mas já estamos nos
encaminhando para o encerramento da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco/PSDB – SP) – A Presidência recebeu, da Câmara
dos Deputados a Proposta de Emenda à Constituição
nº 5, de 2012 (nº 270/2008, na Câmara dos Deputados, da Deputada Andreia Zito), que acrescenta o art.
98 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal (aposentadoria integral para
servidor público por invalidez permanente).
É a seguinte a Proposta:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2012
(Nº 270/2008, na Câmara dos Deputados,
da Deputada Andréia Zito e outros)
Acrescenta o art. 98 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte
art. 98:
“Art. 98. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até 31 de
dezembro de 2003 e que tenha se aposentado
ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do
art. 40 da Constituição Federal, tem direito a
proventos de aposentadoria calculados com
base na remuneração do cargo efetivo em que
se der a aposentadoria, na forma da lei, não
sendo aplicáveis as disposições constantes
dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição
Federal.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos
proventos de aposentadorias concedidas com
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base no caput o disposto no art. 7º da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de
2003, observando-se igual critério de revisão
às pensões derivadas dos proventos desses
servidores.”
Art. 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, assim como as respectivas autarquias
e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, a revisão das aposentadorias, e pensões
delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro
de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40
da Constituição Federal pela Emenda Constitucional
no 20, de 15 de dezembro de 1998, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda
Constitucional.
Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
ORIGINAL Nº 270, DE 2008
Acrescenta o parágrafo 22 ao artigo
40 da Constituição Federal de 1988.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigo único. O artigo 40 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do § 22, com a seguinte
redação:
“§ 22. O disposto nos §§ 3º e 8º deste
artigo não se aplica ao servidor titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no
serviço público até 16 de dezembro de 1998
e que venha a aposentar-se com fundamento
no inciso I do § 1º deste artigo, o qual poderá
aposentar-se com proventos integrais, desde
que a invalidez permanente seja decorrente
de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na
forma da lei, ficando-lhe, ainda, garantida a
revisão de proventos na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar
a remuneração dos servidores em atividade.”
Justiﬁcação
A existência da aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais plenos e paridade, culturalmente, era reconhecida, a título de direito,
desde a Lei nº 1.711, de 1952, o artigo Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis Federais, ratificada com
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o advento da Lei nº 8.112, de 1990, que cuida do Regime Jurídico Único do Servidor Público Civil Federal,
resistindo à promulgação da Emenda Constitucional
nº 20, de 1998; mas, derrotada com a promulgação da
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, publicada no
Diário Oﬁcial da União de 31 de dezembro de 2003.
Portanto, mais do que racional, se pensar em trazer a
baila, a título de proposição de Emenda Constitucional,
a matéria ora comentada.
Importantíssimo observar que, no momento em
que o servidor é acometido de doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, como também, nos
casos de acidente em serviço, essas situações são
assim deferidas por responsabilidade de Juntas Médicas Oficiais e só são efetivadas após o tempo que
poderá chegar a vinte e quatro meses de licença para
o tratamento da própria saúde, onde já se encontra
mais do que patenteado que ao se definir por essa
aposentadoria, que não é opcional e sim compulsória,
esse até acontece num momento em que o servidor
mais dispende recursos financeiros em prol da aquisição dos medicamentos a internações necessárias
ao tratamento de sua doença grave, contagiosa ou
incurável, dentre outros gastos.
Já o artigo 40 da Constituição Federal, assim
estabelece:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem
o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo. (EC nº 3/93, EC nº 20/98, EC nº
41/2003 e EC nº 47/2005).”
Por conseguinte, esta proposta de Emenda Constitucional tem como sugestão o aprimoramento da
Reforma inicialmente aprovada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e posteriormente aperfeiçoada
pelas Emendas Constitucionais nºs 41, de 2003, e 47,
de 2005, que desconsideraram completamente aqueles
servidores que já tinham tempo acima dos requisitos
exigidos por algumas regras impostas, mas que não
atendiam aos requisitos de tempo mínimo de contribuição necessário e idade e que, sendo acometidos
de alguma doença grave, tiveram ou terão os seus
proventos reduzidos, em virtude da proporcionalidade
a eles imposta e sem a garantia da paridade. Trata-se
dos servidores que ingressaram no serviço público
em data anterior à Emenda Constitucional nº 20, ou
seja, até 15 de dezembro de 1998 e, que por medida
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de justiça, deveriam ter sido contemplados com as
garantias ora propostas.
Há de se considerar, ainda, inúmeras decisões
judiciais em desfavor da União, que acarretam desperdício de tempo e dinheiro.
Assim sendo, sugiro que seja acolhida a sugestão no sentido da aprovação da Emenda ora proposta,
o que com certeza irá acarretar um grande conforto
àqueles servidores, e por consequência aos seus familiares, que se encontram nessa situação e amenizará
o desgaste já ocasionado por tantas outras medidas
restritivas que foram tomadas, bem como o reconhecimento de direito historicamente concedido.
Em face do exposto, solicita aos nobres pares
desta Casa a aprovação da emenda ora proposta.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2008. – Deputada Andreia Zito.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
41, 19-12-2003)
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19-12-2003)
I – por invalidez permanente, sendo os proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma
da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
41, 19-12-2003)
....................................................................................
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as
contribuições do servidor aos regimes de previdência
de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19-12-2003)
....................................................................................
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§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios
para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor
real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19-12-2003)
....................................................................................
§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3º serão
devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 41, 19-12-2003)
....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal, de estado de defesa
ou de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos
dos votos dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003
Modiﬁca os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149
e 201 da Constituição Federal, revoga o inciso IX do § 3º do art. 142 da Constituição
Federal e dispositivos da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998,
e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da
Constituição Federal, os proventos de aposentadoria
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as
pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas au-
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tarquias e fundações, em fruição na data de publicação
desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes
abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.
....................................................................................
ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
....................................................................................
Art. 97. Até que seja editada a lei complementar
de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que,
na data de publicação desta Emenda Constitucional,
estejam em mora na quitação de precatórios vencidos,
relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do
regime especial instituído por este artigo, farão esses
pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta
Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10,
11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos
conciliatórios já formalizados na data de promulgação
desta Emenda Constitucional. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 62, de 2009)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – A matéria vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – A Presidência recebeu o Ofício nº
17, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, em atendimento ao Ofício SF/ 41, de 2012,
comunicando a retificação do Texto Final do Projeto
de Lei do Senado nº 322, de 2010.
A Presidência esclarece ao Plenário que o Projeto foi aprovado com emendas, em caráter terminativo, pela referida Comissão, em reunião realizada em
7/12/2011, e que o prazo previsto no art. 91 da Lei
Interna esgotou-se no dia 21/12/2011 sem interposição de recurso.
É o seguinte o Ofício:
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Ofício nº 17/2012 – Presidência/CAS
Brasília, 15 de fevereiro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a retificação do
Texto Final do Projeto de Lei do Senado nº 322, de
2010, de autoria do Senador Sérgio Zambiasi, que altera a Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, para dispor sobre a regulamentação das profissões de DJ ou
Profissional de Cabine de Som (disc-jockey) e Produtor DJ (disc-jockey), aprovado por esta Comissão em
7 de dezembro de 2011, com as emendas nºs 1-CAS,
2-CAS e 3-CAS. A correção acrescenta ao Texto Final
o artigo 2º do Projeto.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Procedida a devida adequação
no texto final, a Presidência, envia a matéria à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o texto final retificado:
TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 322, DE 2010
Altera a Lei nº 6.533, de 24 de maio de
1978, para dispor sobre a regulamentação
das proﬁssões de DJ ou Proﬁssional de
Cabine de Som (discjockey) e Produtor DJ
(disc-jockey).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 6º, 7º, 11, 12, 21, 24 e 27
da Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º O exercício das profissões de
Artista, de Técnico em Espetáculos de Diversões, DJ ou Profissional de Cabine de Som DJ
(disc-jockey) e de Produtor DJ (disc-jockey)
é regulado por esta Lei.” (NR)
“Art. 2º ..................................................
..............................................................
III – DJ ou Profissional de Cabine de
Som DJ (disc-jockey), o profissional que cria
seleções de obras fixadas e de fonogramas,
impressos ou não, organizando e dispondo
de seu conteúdo, executando essas seleções
e divulgando-as ao público, por meio de aparelhos eletromecânicos, eletrônicos, ou outro
meio de reprodução;
IV – Produtor DJ (disc-jockey), o profissional que manipula obras fonográficas impressas ou não, cria ou recria versões e executa
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montagens sonoras para a criação de obra
inédita, originária ou derivada.
§ 1º Os profissionais referidos nos incisos
III e IV também atuam na fixação e colocação
de obras para o público.
§ 2º As denominações e descrições das
funções em que se desdobram as atividades
do Artista, do Técnico em Espetáculos de Diversões, do DJ ou Profissional de Cabine de
Som DJ (disc-jockey) e do Produtor DJ (disc-jockey) constarão do Regulamento desta
Lei.” (NR)
“Art. 6º O exercício das profissões de Artista, de Técnico em Espetáculos de Diversões,
de DJ ou Profissional de Cabine de Som DJ
(disc-jockey) e de Produtor DJ (disc-jockey)
requer prévio registro na Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego, o qual terá
validade em todo o território nacional.” (NR)
“Art. 7º Para o registro do Artista, do Técnico em Espetáculos de Diversões, do DJ ou
Profissional de Cabine de Som DJ (disc-jockey) e do Produtor DJ (disc-jockey), é necessária a apresentação de:
..............................................................
II – diploma ou certificado correspondentes às habilitações profissionais de 2º Grau de
Ator, Contra-regra, Cenotécnico, Sonoplasta,
Disc Jockey, ou outras semelhantes, reconhecidas na forma da Lei (NR).
§ 3º O DJ ou Profissional de Cabine de
Som DJ (disc-jockey) e o Produtor DJ (disc-jockey), se estrangeiros, ficam dispensados
das condições exigidas neste artigo, desde que
sua permanência no território nacional não ultrapasse o período de 60 (sessenta) dias.” (NR)
“Art. 11. A cláusula de exclusividade não
impedirá o Artista, o Técnico em Espetáculos
de Diversões, o DJ ou Profissional de Cabine de Som DJ (disc-jockey) e o Produtor
DJ (disc-jockey) de prestar serviços a outro
empregador em atividade diversa da ajustada
no contrato de trabalho, desde que em outro
lugar, e sem que se caracterize prejuízo para
o contratante com o qual foi assinada a cláusula de exclusividade.” (NR)
“Art. 12. O empregador poderá utilizar
trabalho de profissional, mediante nota contratual, para substituição de Artista, Técnico
em Espetáculos de Diversões, DJ ou Profissional de Cabine de Som DJ (disc-jockey) e
Produtor DJ (disc-jockey), ou para prestação
de serviço eventual, por prazo não superior a
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7 (sete) dias consecutivos, vedada a utilização
desde mesmo profissional, nos 60 (sessenta)
dias subsequentes, por essa forma, pelo mesmo empregador.
.................................................... ” (NR)
“Art. 21. ................................................
..............................................................
VI – DJ ou Profissional de Cabine de
Som DJ (disc-jockey) e o Produtor DJ (disc-jockey): 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta)
horas semanais.
.................................................... ” (NR)
“Art. 24. É livre a criação interpretativa
do Artista, do Técnico em Espetáculos de Diversões, do DJ ou Profissional de Cabine de
Som DJ (disc-jockey) e do Produtor DJ (disc-jockey), respeitado o texto da obra.” (NR)
“Art. 27. Nenhum Artista, Técnico em Espetáculos de Diversões, DJ ou Profissional de
Cabine de Som DJ (disc-jockey) e Produtor
DJ (disc-jockey) é obrigado a interpretar ou
participar de trabalho que possa pôr em risco
sua integridade física ou moral.” (NR)
Art. 2º É assegurado o direito ao atestado de que
trata o inciso III do art. 7º da Lei nº 6.533, de 1978, ao
DJ ou Profissional de Cabine de Som DJ (disk-jockey)
e ao Produtor DJ (disc-jockey) que, até a data de publicação desta Lei, tenha exercido comprovadamente
a respectiva profissão.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 7 de dezembro de 2011. –
Senador Jayme Campos, Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira. Bloco/PSDB – SP) – A Presidência comunica ao Plenário
que, uma vez findo o prazo fixado no parágrafo único
do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do
recurso ali previsto, determinou o arquivamento definitivo do Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2007 (nº
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7.291/2002, na Casa de origem, do Deputado Pompeo
de Mattos), que altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro
de 2003, dispondo sobre atendimento prioritário aos
idosos na rede de serviços de saúde, nas condições
que especifica.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Encerrou-se ontem o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 375, de 2011 – Complementar, do Senador
Blairo Maggi, que altera o parágrafo único do art. 64
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para dispor
sobre a obrigatoriedade de documento com código de
barras em todos os pagamentos realizados pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – A Presidência recebeu o Ofício
nº 236, de 2011, do Presidente do Supremo Tribunal
Federal, comunicando que a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.424 foi julgada procedente, assentando a natureza incondicionada da ação penal em
caso de crime de lesão praticado contra a mulher no
ambiente doméstico, dando interpretação conforme
aos artigos 12, inciso I, e 16, ambos da Lei nº 11.340,
de 2006, “Lei Maria da Penha”.
O expediente, juntado ao processado do Projeto
de Lei da Câmara nº 37, de 2006, será encaminhado
à Advocacia do Senado Federal.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Não havendo mais oradores inscritos, nem mais nada a tratar, declaro encerrada a
presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 42
minutos.)
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Ata da 12ª Sessão, Não Deliberativa
em 22 de fevereiro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Sra. Vanessa Grazziotin, e dos Srs. Aloysio Nunes Ferreira,
Rodrigo Rollemberg, Pedro Taques, Valdir Raupp e Pedro Simon
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 10 minutos e encerra-se às 17 horas e 21 minutos.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Iniciamos os trabalhos do dia de hoje, comemorando o fato de que o povo brasileiro participou de
uma bela festa, das mais belas do Planeta, que foi o
Carnaval. Na tarde de hoje, dia 22 de fevereiro, o Senado retoma os seus trabalhos, assim como todas as
repartições públicas e o setor privado também.
Cumprimento os Senadores presentes e convido
para fazer uso da palavra, em permuta com a Senadora Vanessa, que dirige os trabalhos neste momento,
o Senador Rodrigo Rollemberg, que fala pelo tempo
regimental de 20 minutos.
V. Exª, que participou de todos os blocos de Carnaval aqui na Capital federal, Brasília, já pronto para o
retorno ao trabalho, Senador Rodrigo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin, que preside esta sessão, Senador Pedro Simon.
Em primeiro lugar, preciso registrar o falecimento do ex-Senador, ex-Ministro da Justiça, ex-Ministro
e Presidente do Supremo Tribunal Federal, Maurício
Corrêa, que honrou esta Casa e que foi o político do
Distrito Federal mais importante do ponto de vista dos
cargos que ocupou nos três Poderes da República, no
Legislativo, no Judiciário e no Executivo.
Tive oportunidade de conviver com o ex-Senador
e ex-Ministro Maurício Corrêa. A primeira eleição que
disputei para Deputado Distrital em 1990 foi numa
coligação que o apoiava para Governador do Distrito
Federal. Depois, como chefe de gabinete do Senador
Jamil Haddad, tive oportunidade de conviver com ele
novamente, pois eram muito amigos os ex-Senadores
Itamar Franco, Jamil Haddad e Maurício Corrêa.
Nos seus artigos dominicais no Correio Braziliense, sempre defendeu a constitucionalidade da Lei
da Ficha Limpa. Portanto, é, sem dúvida alguma, um

político que fará falta no Distrito Federal, que sempre
honrou.
Quero aqui trazer o abraço de solidariedade a
toda a família e aos amigos que conviveram com Maurício Corrêa.
Senador Pedro Simon, ouço V. Exª com muito
respeito.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Aproveito o pronunciamento de V. Exª para trazer meu carinho,
meu afeto e meu profundo voto de pesar pela morte do
Senador Maurício Corrêa. Fui colega dele nesta Casa.
Fizemos longas caminhadas juntos: a campanha das
Diretas Já, o impeachment do Presidente Collor e o
governo Itamar. No impeachment, S. Exª, como jurista, como ex-Presidente da OAB, teve um papel muito
importante porque eram muitas as vozes que não acreditavam na possibilidade de uma saída democrática. O
Dr. Ulysses foi ao meu gabinete para me dizer: “Simon,
você está doido? Esse negócio de impeachment... Os
militares vão acabar tomando conta. É um risco impossível de ser levado adiante”. Pois nós levamos adiante,
e Maurício Corrêa, com seu prestígio, com a luta que
teve na OAB, onde se destacou aquele momento em
que, na Presidência da OAB, ele resistiu aos militares
que não permitiam que ele agisse como agiu, e saíram
caminhando pelas ruas, pela Esplanada dos Ministérios,
ele teve um papel importante. No governo do Itamar,
ele, como conselheiro, como Ministro da Justiça, como
Ministro e Presidente do Supremo, como muito bem
diz V. Exª, os três Poderes, aqui, no Congresso, no Senado; no Ministério da Justiça e no Supremo Tribunal
Federal... Ultimamente, seus artigos, aos domingos,
no Correio Braziliense, eram uma profunda reflexão
que ele levava a todos nós. Eu lia e relia seus artigos
aos domingos, pelo seu significado, pela sua posição.
Realmente, foi um dia muito triste. Eu, que não sabia
de nada, quando me telefonaram e me informaram da
morte – eu não estava aqui – eu tive um pesar muito
grande. A tecnologia hoje é tão fantástica, tão moderna, com esses transplantes de coração e tudo mais...
A implantação de um... É a coisa mais simples, mais
fácil que tem, deu tudo certo, e na sexta-feira acontece.
Trago, na pessoa de V. Exª, um abraço a todo o Distrito
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Federal pelo importante papel que desempenhou, na
política brasileira, o extraordinário companheiro meu
amigo Maurício Corrêa.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Agradeço as palavras de V. Exª, Senador Pedro
Simon, e as incorporo ao meu pronunciamento.
De fato, o ex-Senador e ex-Ministro Maurício
Corrêa teve um papel importantíssimo na redemocratização do País, no enfrentamento à ditadura. Há uma
foto histórica dele de mãos dadas, de braços dados
com o ex-Deputado e amigo Sigmaringa Seixas, com
o ex-Ministro Sepúlveda Pertence, resistindo à invasão
da OAB pelas forças da ditadura.
Também cumpriu um papel importante na luta pela
autonomia política do Distrito Federal e foi o Senador
mais votado na primeira vez que o Distrito Federal teve
representação no Senado Federal. O Senador Maurício Corrêa foi eleito, sendo o Senador mais votado
naquela ocasião.
Portanto, fica aqui registrado meu voto de pesar
a toda a família.
Mas eu também quero aproveitar a oportunidade hoje, Senador Pedro Simon, Senadora Vanessa,
Senador Aloysio Nunes Ferreira, para me congratular
com o Supremo Tribunal Federal pela decisão tomada
na semana anterior à semana do Carnaval, quando se
manifestou pela constitucionalidade da Lei da Ficha
Limpa. Eu já tinha tido a oportunidade, naquela semana, de me pronunciar desta tribuna, onde manifestei a
minha convicção de que o Supremo Tribunal Federal
iria tomar essa decisão histórica, que vem contribuir
para melhorar a qualidade da política e dos políticos no
nosso País. Eu queria, na tarde de hoje, fazer alguns
comentários e alguns registros dessa decisão histórica.
A decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da
constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, tomada na
semana passada, representa uma vitória histórica da
mobilização popular em torno de uma lei que persegue
a moralidade administrativa e a probidade como requisitos essenciais àqueles que buscam candidatar-se a
cargos eletivos. A discussão travada entre os ministros
no último dia 16 era, em síntese, se uma condenação
proferida por órgão colegiado, que, de acordo com o
texto da Lei Complementar nº 135, de 2010, a Lei da
Ficha Limpa, passa a gerar causa de inelegibilidade,
afrontaria o princípio da presunção de inocência. Tal
princípio, expresso em nossa Constituição de 1988,
afirma que “ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º da Constituição). Especificamente em matéria
eleitoral, nossa Carta política também indica que “é
vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda
ou suspensão só se dará nos casos de: [...] condena-
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ção criminal transitada em julgado, enquanto durarem
seus efeitos” (art. 15, inciso III). Essa tese, contrária à
constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, foi acolhida
por quatro ministros, porém, a maioria dos ministros
posicionou-se favoravelmente à lei complementar.
Merece aqui destacarmos alguns pontos levantados pelos Ministros que sustentaram a constitucionalidade da referida lei. O relator das três ações que
questionavam os aspectos da constitucionalidade da
Lei da Ficha Limpa foi o Ministro Luiz Fux. Em seu
voto, favorável à constitucionalidade da lei, ele aduz:
“Não cabe discutir nestas ações o sentido e o alcance
da presunção constitucional de inocência – ou a não
culpabilidade, como se preferir – no que diz respeito
à esfera penal e processual penal. Cuida-se aqui tão
somente da aplicabilidade da presunção de inocência
especificamente para fins eleitorais, ou seja, da sua
irradiação para ramo do Direito diverso daquele a que
se refere a literalidade do art. 5, LVII, da Constituição
de 1988.”
Prossegue:
“São notórios a crise do sistema representativo brasileiro e o anseio da população
pela moralização do exercício dos mandatos
eletivos no País. Prova maior disso é o fenômeno da judicialização da política, que certamente
decorre do reconhecimento da independência
do Poder Judiciário no Brasil, mas, também, é
resultado da desilusão com a política majoritária. A presunção de inocência, sempre tida
como absoluta, pode e deve ser relativizada
para fins eleitorais ante requisitos qualificados
como os exigidos pela Lei Complementar nº
135, de 2010.”
A Ministra Rosa Weber ressaltou que o fim constitucional último das regras de inelegibilidade é assegurar a soberania popular em sua plenitude e que não há
nessas regras caráter de sanção ou qualquer natureza
jurídica de sanção penal. Diz a Ministra:
“O escopo da inelegibilidade não é punir; a norma jurídica não tem no seu indivíduo
o seu destinatário primeiro. O foco é outro; o
foco, a meu juízo, é a coletividade, buscando
preservar a legitimidade das eleições, a autenticidade da soberania popular e, em última
análise, assegurar o processo de concretização
do Estado democrático de direito.”
Continua a Ministra: “A dispensa do trânsito em
julgado, na hipótese de haver condenação colegiada,
como previsto na Lei da Ficha Limpa, não afronta o
princípio da não culpabilidade.”
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A mais nova Ministra acrescentou que o entendimento de que o princípio da presunção de inocência
deve ser estendido até o julgamento definitivo do processo não é universalmente compartilhado e afirmou
que esse princípio é pertinente ao processo penal.
Continua a Ministra:
“Na seara eleitoral, e mais precisamente
no campo das inelegibilidades, os princípios
constitucionais prevalentes são a proteção do
interesse público e da coletividade, antes do interesse individual e privado. Reputo não afrontar
o princípio da não culpabilidade a dispensa do
trânsito em julgado na hipótese de haver condenação colegiada. O homem público ou que
pretende ser público não se encontra no mesmo patamar de obrigações do cidadão comum.
No trato da coisa pública, o representante do
povo detentor de mandato eletivo subordina-se
à moralidade, probidade, honestidade e boa-fé,
exigências do ordenamento jurídico que compõem o mínimo ético condensado pela Lei da
Ficha Limpa através de hipóteses concretas e
objetivas de inelegibilidade.”
Já o Ministro Joaquim Barbosa enalteceu a mobilização popular e o despertar de uma nova consciência
sobre a democracia. Diz ele:
“Somando-se a outros projetos já existentes sobre o assunto, não se pode negar
que um projeto de lei de iniciativa popular que
trata especificamente de um tema diretamente
ligado à escolha dos nossos representantes
revela muito mais do que uma simples mobilização social. Revela, sobretudo, um despertar
de consciência a respeito do real significado
da democracia e de um dos seus elementos
constitutivos essenciais, que é a representação
política. Sem dúvida há na sociedade brasileira
um clamor pela superação do nosso passado
clientelista e patrimonialista e pela transição
para um futuro de virtude e de coparticipação.
O que se busca é o abandono da complacência e da conivência com a falta de moral e de
honestidade que aqui e ali ganham foros de
aceitação, até mesmo pela via de expressões
jocosas que não raro caem no gosto popular,
como é o caso do execrável ‘Rouba, mas faz’.
O objetivo é avançar rumo a uma exigência
efetiva de ética e transparência no manejo da
coisa pública, da res pública.”
O Ministro Ricardo Lewandowski ressaltou que
a norma foi apoiada por mais de um milhão e meio de
assinaturas. Teve aprovação unânime nas duas Casas
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do Congresso Nacional e foi sancionada sem qualquer
veto. Estamos diante de um diploma legal que conta
com o apoio expresso e explícito dos representantes
da soberania nacional, afirmou o Ministro Lewandowski.
Lewandowski ainda frisou que a lei não foi tratada de afogadilho no Congresso. Ao contrário, foi alvo
de intensos debates, incluindo a questão do princípio
da não culpabilidade, também chamado de presunção
de inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado sem decisão transitado em julgado,
quando não cabem mais recursos.
Acrescentou que, diante de dois valores de natureza constitucional de mesmo nível – suspensão de
direitos políticos somente por meio de condenação
criminal transitada em julgado (inciso III do art. 15) e
probidade administrativa e moralidade para o exercício
do mandato, considerada a vida pregressa do candidato (§ 9º do art. 14 da Constituição), este último deve
prevalecer na análise da Lei da Ficha Limpa.
Diz o Ministro Lewandowiski: “A meu ver, são valores (o § 9º do art. 14 da Constituição) de igual dignidade
e peso constitucional e é uma opção legislativa legítima, que foi feita pelo Congresso Nacional”, concluiu.
A Ministra Cármen Lúcia acompanhou integralmente o voto do relator, consignou que a democracia
representativa demanda uma representação ética. Se
não for ética, não é legítima.
A Ministra ponderou que o que se passa na vida
de alguém não se desapega de sua história. “O ser
humano se apresenta inteiro quando ele se propõe a
ser o representante dos cidadãos, pelo que a vida pregressa compõe a persona que se oferece ao eleitor,
e o seu conhecimento há de ser de interesse público,
para se chegar à conclusão quanto à sua aptidão que
a Constituição Federal diz, moral e proba, para representar quem quer que seja.
O Ministro Ayres Britto, também favorável à constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, revelou que a
Constituição Federal consagrou três valores como
símbolo de maturidade política: a democracia, o meio
ambiente ecologicamente equilibrado e a moralidade
na vida pública. Para o Ministro, esses são valores
que todo povo que se preza na sua experiência histórica consagra. Nesse sentido, o Ministro fez questão
de frisar que a Constituição merece elogios por haver
consagrado o princípio da moralidade.
Diz o Ministro Ayres Britto:
“A Lei da Ficha Limpa tem a ambição de
mudar uma cultura perniciosa, deletéria, de
mau trato, de malversação da coisa pública,
para implantar no País o que se poderia chamar de qualidade de vida política, pela melhor

FEVEREIRO 2012
03488

Quinta-feira 23

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

seleção, pela melhor escolha dos candidatos,
candidatos respeitáveis.”
Finalizando o seu voto, o Ministro Ayres Britto
lembra que a palavra cândido significa limpo, puro, e
candidatura significa pureza ética. “Uma pessoa que
desfila pela passarela quase inteira do Código Penal ou
da Lei da Improbidade Administrativa pode se apresentar como candidato?” Indagou o Ministro Ayres Britto.
Já o Ministro Marco Aurélio também se manifestou de forma favorável à constitucionalidade de
dispositivos da Lei Complementar nº 135, de 2010,
e reafirmou que os preceitos são harmônicos com a
Carta da República e visam a correção de rumos nessa sofrida Pátria, considerado um passado que é de
conhecimento de todos.
Diante de toda essa profunda e respeitada argumentação apresentada pelos membros da nossa
Corte Constitucional resta-me o sentimento que o Brasil caminha no rumo certo, no caminho de uma maior
efetividade pela moralidade e probidade em relação
à coisa pública. Essa importante e histórica decisão
da nossa Corte Constitucional traz à tona dois outros
aspectos relevantes: o avanço da democracia participativa e o papel do Supremo Tribunal Federal frente
aos anseios da vontade popular.
O apoio popular emprestado ao projeto de lei da
Ficha Limpa foi possível em grande parte a mobilização das organizações da sociedade civil, aliada ao uso
das recentes tecnologias de comunicação, as redes
sociais, que, cada vez mais aproximam os cidadãos
dos grandes debates de interesse nacional.
A democracia participativa ganha, sim, novas
e poderosas ferramentas para o seu fortalecimento.
Ouço mais uma vez, dessa vez com muita alegria
o Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu
vejo com muita emoção o pronunciamento de V. Exª.
Diz-se no Brasil que o ano começa na quarta-feira
de cinzas. Até lá é expectativa, e, na quarta-feira de
cinzas, inicia-se o ano. Não podíamos iniciar o ano
legislativo com um pronunciamento mais feliz, mais
competente, mais responsável de V. Exª. E faz muito
bem V. Exª em destacar parte por parte os votos dos
Srs. Ministros do Supremo. Eu concordo com V. Exª e
vou à tribuna, daqui a pouco, mais ou menos sobre o
mesmo tema. Eu concordo com V. Exª; foi talvez um
dos momentos mais bonitos da história do Supremo
Tribunal Federal. Nós vivemos com o Supremo dois
momentos fantásticos: na hora em que eles cortaram
na própria carne, mantendo os poderes do Conselho
Nacional de Justiça, quando dúvidas, discussões e
problemas internos... Queriam discutir para tirar esses
problemas, para esvaziar o Conselho Nacional de Jus-
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tiça. Por maioria tranquila eles mantiveram, mantiveram
o poder dos membros do Conselho de investigarem
na própria carne os Ministros do Supremo, os desembargadores, os juízes, algo que, até então, não existia.
Quando o Jobim, Presidente do Supremo Tribunal veio
aqui para se criar o Conselho, houve uma discussão
aqui no Congresso. Nós queríamos um Conselho aberto, com a participação da sociedade, e o Jobim disse:
“Não faça isso, que não passo. Isso que estou oferecendo é a maneira de passar. Agora, fiquem tranquilos, mesmo constituindo as partes, na hora que forem
para o Conselho, eles vão ter independência de agir”.
E é o que está acontecendo. Então, foi 1 x 0 a decisão
dos ministros de que, a partir de agora, a Justiça vai
ter a sua fiscalização; 2 x 0, a ficha limpa; ficha limpa
que veio do povo, como diz V. Exª, é verdade. Mas, cá
entre nós, nós temos que salientar, é importante que
salientemos: a malícia de boa-fé e a competência deste
Senado. Se não tivesse havido isso, não teria tido a ficha limpa. A Câmara aprovou, aprovou cheia de vazios
e de equívocos. E é o que se comentava por todos que
a Câmara aprovou para vir para o Senado: ou dormia
no Senado ou, quando voltasse à Câmara, ficava na
gaveta da Câmara. E, como o projeto era imperfeito,
todos, inclusive eu, apresentamos uma série de emendas. Aí veio para a votação no Plenário. Eu falei com
todos os líderes e foi um dos momentos mais bonitos e
emocionantes, quando todos os líderes concordaram,
de todos os partidos, de Governo e oposição. Se nós
emendarmos como deve ser emendado, volta para a
Câmara e morreu. Agora, se nós fizermos um trato de
votar sem nenhuma emenda, nós vamos deixar a Câmara falando sozinha. Vamos aprovar; vai ser aprovado
e depois vamos discutir as imperfeições. E foi o que
aconteceu: dois a zero. Eu vou para a tribuna dizer que
eu entrego para a Presidente Dilma, a partir de hoje, o
terceiro round, que é o que está lá no seu Ministro da
CGU, a proposta de criar a ficha limpa no Executivo.
O Executivo fazer o que nós fizemos; a perspectiva
de o Executivo determinar, por meio de decreto, que
só pode ser nomeado para cargo do Executivo quem
tem ficha limpa e capacidade para administrar. Essa
proposta do Ministro Hage está pronta; está na mão
da Presidenta para ela assinar. Se a Presidenta, num
momento que nem esse, nesse momento e nessa hora
fizer isso, eu digo: o Brasil começou a mudar. Meus
cumprimentos a V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Pedro Simon. V. Exª me
honra muito com o seu aparte, e quero aqui manifestar
total apoio a essa iniciativa de exigência, não apenas
no plano federal, mas também nos planos estaduais,
nos planos municipais, para que qualquer agente públi-
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co que vá exercer um cargo público tenha que cumprir
os mesmos requisitos previstos na Lei da Ficha Limpa.
E quero registrar a V. Exª que eu também acompanhei, e concordo com a importância que a mobilização popular teve naquele momento para fazer com
que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
aprovassem por unanimidade a Lei da Ficha Limpa.
Muitos nos bastidores comentavam, manifestavam
até vontade de votar contra, mas foi tamanha a mobilização da sociedade brasileira que ninguém ousou
aparecer publicamente votando contra a aprovação da
Lei da Ficha Limpa.
E ouço com muita alegria a Senadora Vanessa
Grazziotin.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM)
– Senador Rodrigo, quero cumprimentá-lo também
pelo tema de seu pronunciamento, assim como fez o
Senador Pedro Simon. Penso que V. Exª, nesta quarta-feira em que o Brasil retoma o trabalho neste período da tarde, trata de um assunto que é muito caro a
todos nós, não somente à população brasileira, mas,
principalmente, a nós, que ocupamos cargos públicos. Desde o início da minha militância política – não
tenho a experiência que tem o Senador Pedro Simon,
mas tenho uma longa estrada já percorrida –, um dos
primeiros princípios que aprendi, quando ingressei na
vida pública, é que estamos aqui para servir e que nós
somos não apenas os representantes da sociedade,
mas devemos ser o próprio espelho da sociedade. Então, são exatamente os agentes públicos aqueles que
têm que dar o bom exemplo para a geração presente
e para as futuras gerações. Então, penso que a Lei da
Ficha Limpa vem exatamente para resgatar, para tentar
fazer com que esse princípio tenha validade para todos.
Mas precisamos ter cuidado, Senador Rodrigo, para não
permitir que qualquer tipo de lei promova qualquer tipo
de injustiça. Eu confio no Poder Judiciário, eu confio no
Poder legislativo e sei que nós estaremos aqui prestes
a resolver esses problemas. Preocupa-me, por exemplo,
um órgão colegiado, Senador, e V. Exª leu aquilo que
foi a manifestação de vários dos Srs. Ministros durante
o julgamento recente, mas, por exemplo, a lei prevê
um julgamento por um órgão colegiado – isso foi algo
que nós debatemos muito na Câmara, por exemplo,
eu não era Senadora ainda, estava lá como V. Exª, na
Câmara –, um órgão colegiado representante de categorias, por exemplo, um conselho profissional que
condena um profissional. Então, nós temos que tomar
cuidado para não permitir que a lei sirva para cometer
injustiças. Mas esses serão casos, não tenho dúvida
nenhuma, particulares e todos eles deverão ser muito
bem acompanhados, para não permitir que qualquer
tipo de injustiça aconteça. Agora é o primeiro passo. O
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Senador Pedro Simon lembrou também outra decisão
recente do Conselho Nacional de Justiça, pela qual
ele se mobilizou muito, não apenas o Senador Pedro,
V. Exª e vários outros Senadores e Senadoras aqui,
para que o Conselho Nacional de Justiça não tivesse
as suas atribuições diminuídas, o seu poder de fiscalização, de controle externo diminuído. E nós tivemos
uma outra grande vitória, uma sinalização positiva,
também do Poder Judiciário brasileiro. Mas concordo
também, é preciso avançar para o Executivo, porque
o rigor tem que ser para todas as esferas de poder,
Senador. Então, eu cumprimento V. Exª, Senador aqui
pelo Distrito Federal, e um Senador que, tenho certeza, honra não apenas os seus eleitores, mas o povo
brasileiro quando traz para a tribuna deste Senado,
para a tribuna do Parlamento brasileiro temas tão importantes como este. Parabéns, Senador.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Agradeço, Senadora Vanessa Grazziotin, a
contribuição que V. Exª traz ao meu pronunciamento.
E quero registrar três decisões muitíssimo importantes que o Supremo Tribunal Federal tomou recentemente, a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa,
a manutenção dos poderes do Conselho Nacional de
Justiça, a constitucionalidade da Lei Maria da Penha.
Enfim, são decisões que orgulham o nosso País e que
honram o Supremo Tribunal Federal.
Considero a decisão do Supremo Tribunal Federal
pela constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa uma
decisão histórica, um grande acerto, pois irá contribuir
de forma decisiva para melhorar a qualidade da representação da classe política brasileira.
E não tenho dúvidas de que, com o avanço da
consciência política da população, sua participação
será cada vez mais intensa e relevante.
E eu gostaria aqui de fazer um parêntese para
dizer que vou solicitar ao Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, Senador Eunício Oliveira, que
coloque em pauta – e gostaria de contar com o apoio
do Senador Pedro Simon, do Senador Aloysio Nunes,
que já se manifestou na Comissão de forma favorável
à proposta de emenda à Constituição que apresentei,
da Senadora Grazziotin, do Senador Anibal – proposta
de emenda à Constituição que facilita a mobilização
popular em torno das propostas de iniciativa popular.
Hoje, Senador Pedro Simon, para que a população apresente projeto de iniciativa popular, ela precisa recolher um número de assinaturas equivalente a
1% do total de eleitores aptos no País, enquanto que,
para se criar um partido político, que tem o monopólio
da representação política, exige-se menos da metade
disso, exige-se 0,5% do total de votos válidos dados
na última eleição.
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Portanto, no caso de um projeto de iniciativa popular, exige-se hoje algo em torno de 1,3 milhão de
assinaturas, enquanto que, para a criação de partido
político, exige-se algo em torno de 490 mil assinaturas.
A minha proposta é que passemos a exigir para os
projetos de iniciativa popular o mesmo número, os mesmos critérios para a criação de partidos políticos. Com
isso, reduzindo de 1,3 milhão para 490 mil assinaturas.
E ampliando o alcance dos projetos de iniciativa popular,
fazendo com que a população possa também ter o direito
de apresentar propostas de emenda à Constituição. E
esses projetos tramitariam em regime de prioridade nas
duas Casas do Congresso Nacional, salvo deliberação
em contrário dos respectivos plenários.
Quero registrar que somente com efetiva democracia participativa o Brasil atingirá os objetivos descritos em sua Lei Maior: a constituição de uma sociedade
livre, justa e solidária, que garanta o desenvolvimento
nacional sustentável, a erradicação da pobreza e das
desigualdades regionais.
Encerro o meu pronunciamento, agradecendo a V.
Exª, Senador Aloysio Nunes, pela tolerância com o tempo, agradecendo também, de forma especial, os apartes
do Senador Pedro Simon e da Senadora Vanessa Grazziotin, que enriqueceram muito o meu pronunciamento.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, a Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Sobre a mesa, requerimento
que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 63, DE 2012
Nos termos do art. 215, inciso III, alínea “c” do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos, ouvido
o Plenário, seja registrado nos Anais desta Casa voto de
pesar pelo falecimento do Sr. Maurício Corrêa, ocorrido
no último dia 17 de fevereiro. Requeremos, por fim, que
esta iniciativa seja comunicada à família do de cujus.
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O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – A Presidência encaminhará o
voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) –Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
Antes, Senadora Vanessa, gostaria de informar
que esta Presidência designou o Senador Eunício
Oliveira como Relator revisor do Projeto de Lei de
Conversão nº 3, de 2012, proveniente da Medida
Provisória nº 545, de 2011.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Tem V. Exª a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Senador Aloysio. É um prazer
ocupar esta tribuna tendo V. Exª dirigindo os nossos
trabalhos no dia de hoje.
Sr. Presidente, venho à tribuna para falar a respeito da situação delicada por que passam parte, Senador
Pedro Simon, do meu Estado do Amazonas. Sete Municípios, até agora, e uma boa parte do Estado do Acre.
Eu aqui me refiro às cheias do rio Juruá e de Rio
Branco que mais uma vez se manifestam de forma anormal. Aliás, aquilo que é anormal é aquilo que acontece
fora do previsto e deveria acontecer muito que esporadicamente. Entretanto, se todos perceberem, ultimamente, tem sido constante a manifestação dessas tais
anomalias, ou seja, as anomalias estão virando quase
que cotidiano, estão virando quase que uma regra no
que diz respeito às manifestações climáticas naturais
no Brasil, principalmente na região amazônica.
Sr. Presidente, temos hoje entre famílias de vários
Municípios do Estado do Acre e de sete Municípios,
que foi o levantamento feito no Estado do Amazonas,
Municípios que ficam localizados na calha do rio Juruá, temos hoje em torno de quase 70 mil pessoas
atingidas, o que daria uma quantidade de, aproximadamente, sete mil famílias. Somente na cidade de Rio
Branco, na capital do Estado do Acre, são doze mil os
atingidos que perderam suas casas, perderam seus
pertences todos e estão alojados em dioceses, igrejas,
órgãos públicos e em colégios, vivendo um momento
muito delicado, de muito sofrimento.
Além do Município de Rio Branco, capital do Estado do Acre, foram fortemente atingidos também os
Municípios de Porto Acre, Santa Rosa, Assis Brasil,
Manoel Urbano e Sena Madureira. Sendo que no Estado do Amazonas sete Municípios, Srs. Senadores,
foram atingidos e estão sofrendo muito com essa enchente desproporcionada, principalmente os Municípios
de Eirunepé, todos eles, repito, na calha do rio Juruá.
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Diferente de outros Estados brasileiros, onde os
Municípios, geograficamente, pela própria localização,
no norte, no sul, no leste, no oeste ou centro-oeste, no
Amazonas identificamos os Municípios pelas calhas
dos rios. Então nós temos os Municípios da calha do
Amazonas, da calha do Solimões, da calha do Juruá,
da calha do rio Madeira, da calha do Purus e daí por
diante. Então, todos os Municípios da calha do rio Juruá – Eirunepé, Carauari, Envira, Guajará, Ipixuna,
Itamarati e Juruá – tiveram situação de emergência já
declarada. Todos eles.
Quero aqui destacar que tem sido muito importante a mobilização do Governo do meu Estado, Amazonas. O Governador Omar Aziz, desde a primeira
hora, independentemente de receber ou não recursos Federais, prontificou-se a mobilizar toda a Defesa
Civil do Estado do Amazonas não só para promover
e ajudar no socorro em operações humanitárias, em
favor do povo residente nos Municípios do Estado do
Amazonas, mas também colaborar com a superação
do problema no Estado do Acre.
Sabemos que as condições estruturais do Governo do Estado do Acre não são tão favoráveis quanto
às do Estado do Amazonas, tanto que o próprio Ministério da Integração Nacional, ao qual está ligada a
Defesa Civil no Brasil, solicitou ajuda do Governo do
Amazonas, para que técnicos da Defesa Civil do Estado do Amazonas pudessem ajudar no levantamento
técnico da situação do Acre, sobretudo de sua capital,
do Município de Rio Branco.
Lá, Presidente Aloysio, na minha região, na nossa
região Amazônica quando falamos em inundação não
falamos em cheia exagerada, em chuvas exageradas.
Não estamos falando apenas em inundações, não
estamos falando apenas em pertences em casas de
pessoas, de famílias que perdem tudo, não estamos
falando daqueles ribeirinhos
Não estamos falando daqueles ribeirinhos que
perdem as suas plantações de mandioca, de milho, de
juta, de tudo, Sr. Presidente. Nós falamos também de
desbarrancamento, que é algo extremamente grave,
porque a maior bacia hidrográfica do Planeta está na
Amazônia. E sabemos que a Amazônia brasileira ocupa
a maior parte de extensão da Amazônia global. E nós
falamos com muita alegria que o Brasil detém, que a
Amazônia detém não só o maior e mais caudaloso rio
do mundo, que é o rio Amazonas, mas a maior quantidade de reserva de água doce do Planeta.
Entretanto, essa malha fluvial da Amazônia ainda
está em formação, em processo de formação. Muita
gente considera uma beleza e, de fato, é uma maravilha, uma das grandes maravilhas. A Amazônia assim
já está considerada uma das sete maravilhas naturais
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do Planeta, com várias manifestações. Uma delas, por
exemplo, acontece na frente da cidade de Manaus, que
é o encontro de dois grandes rios, o rio Amazonas, que
chega com o nome de Solimões, que se junta com o
rio Negro e corre aí recebendo o nome de rio Amazonas. Então é o encontro das águas. E o que deixa
muita gente impressionada é o fato de essas águas
andarem por uma extensão importante, por vários
metros, quilômetros, pari passu, sem se misturarem.
Isso decorre de uma diferença da água, por conta até
da formação do leito do rio. O rio Amazonas e o rio
Solimões, assim como o rio Juruá e o rio Purus, são
rios em processo de formação.
Portanto, eles arrastam, porque têm um movimento de subida e descida, que é o movimento anual,
passam seis meses do ano subindo e seis meses do
ano descendo. Entretanto, o equilíbrio entre a subida
e a descida, a cheia e a vazante, deveria ser um equilíbrio que não atingisse, que não causasse prejuízos
às pessoas e à natureza. Mas, infelizmente, não é isso
o que ocorre na nossa região. Aquilo que era para ser
uma anomalia, repito, vem acontecendo com uma
constância muito maior. E o desbarrancamento tem
sido muito grave.
Cito o exemplo de uma importante cidade, uma
querida cidade no meu Estado, chamada Boca do Acre,
que fica não na calha do Juruá, mas na calha do Purus. A cidade de Boca do Acre tem o Platô do Piquiá,
como a população de lá chama, que foi a nova cidade
construída em decorrência de que boa parte da cidade
de Boca do Acre, o centro antigo da cidade, a concentração urbana antiga ter sido construída pelo rio Purus.
Então, o desbarrancamento ocasiona problemas
profundos e, muitas vezes, problemas graves que não
são vistos, uma boa parte das vezes, pelas autoridades
nacionais como deveriam ser vistas. Isto porque não é
uma manifestação que ocorre em uma grande cidade,
e sim em uma cidade distante, uma cidade pequena,
de 20, 30 ou 40 mil habitantes. E isso pouco chama a
atenção do País, como um todo, e, muitas vezes, infelizmente até mesmo do Governo Federal.
Então, a necessidade de uma presença permanente, constante na região dos governos do meu
Estado, o Amazonas, assim como do Acre e do Governo Federal é imprescindível não só para levar o
socorro humanitário a pessoas que estão precisando,
que perderam os seus pertences, que perderam os
mecanismos naturais de sobrevivência, mas também
para evitar que catástrofes maiores posam acontecer.
A remoção de famílias que vivem em áreas de risco
também tem sido muito importante.
Sr. Presidente, quero destacar que o Governo do
Estado do Amazonas deflagrou a operação de socorro

FEVEREIRO 2012
03492

Quinta-feira 23

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do Juruá. É uma operação que vem ocorrendo pela via
fluvial e pela via aérea. São equipes da Defesa Civil
do Estado do Amazonas, que se deslocam da capital,
principalmente, e de vários Municípios do interior para
as regiões e para os Municípios mais atingidos levando
apoio a essas pessoas e a essas comunidades.
Já foram distribuídos, inicialmente em três Municípios, algo em torno de 50 toneladas de alimentos;
itens de limpeza e de higiene pessoal, que são muito
importantes para se evitar qualquer tipo de manifestação de doenças que vêm com a chuva, que vêm com
as enchentes. Foram distribuídos medicamentos. Enfim, o governo do Amazonas tem feito uma mobilização
interna no sentido de socorrer as pessoas afetadas
desses sete Municípios a que já me referi.
O Ministério da Integração Nacional, assim como
a Marinha do Brasil, o Governo Federal vem contribuindo também não só com o envio de técnicos e alimentos, mas com ajuda. A Marinha, por exemplo, já
disponibilizou uma série de suas unidades para ajudar
as pessoas. São lanchas do 9º Distrito Naval que estão
sendo deslocadas para a área; são navios como o Dr.
Montenegro, de assistência à saúde, que estão próximos, entre as cidades do Acre e do Amazonas, para
dar atendimento às pessoas; navios bem equipados,
do ponto de vista da assistência à saúde, alguns deles até contando com UTI pediátrica; além do envio de
profissionais da Marinha, da área de saúde.
Sr. Presidente, quero, desta tribuna, solidarizar-me com a população. Eu gostaria de citar o Prefeito
Dissica, de Eirunepé, que tem feito uma grande mobilização em favor da sua gente, do seu povo; citar também o Prefeito Hélio, de Guajará, e todos os prefeitos
desses Municípios que estão sendo extremamente
atingidos. Sei que eles estão tendo muita responsabilidade nessa hora, nesse momento e, muito mais do
que responsabilidade, estão tendo atitudes solidárias
com a população. Assim como o poder público, é importante que se destaque que, nessas horas, a própria população da região tem sido muito cooperativa.
Aliás, o que faz a beleza da região amazônica não é
apenas a sua natureza, o que faz daquela região uma
bela região também é a grandiosidade, a generosidade do seu povo, da sua gente; uma gente, em geral,
muito humilde, de muito poucas posses – quase nada
de posses –, mas muito solidária uns com os outros,
quando essa necessidade se manifesta, quando essa
necessidade se apresenta.
Então, eu aqui não só presto a minha solidariedade, mas registro que a nossa Bancada, a Bancada
federal do Amazonas, assim como, tenho certeza, a
bancada do Estado do Acre, nós estamos em prontidão, nós estamos em alerta para todo e qualquer
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tipo de ajuda. O que for preciso de nossa mobilização
para ajudar essas pessoas que sofrem mais uma vez
esse problema, sem dúvida nenhuma, a nossa bancada assim fará.
Sr. Presidente, falando em anomalias – e venho
a esta tribuna, infelizmente, para falar ora da enchente,
ora da seca, da estiagem em excesso –, isso nos remete
mais uma vez à questão das mudanças climáticas. Eu
não estaria sendo honesta, nem justa, nem correta, do
ponto de vista científico, se chegasse a esta tribuna e
afirmasse que são essas manifestações decorrentes
das mudanças climáticas. Não posso fazer isso. Entretanto, é preciso que invistamos cada vez mais, o Brasil
principalmente, recursos em pesquisa para exatamente
localizar quais são os problemas. Pelo que tudo indica,
essa antecipação das chuvas, e não só a antecipação,
mas a chuva exagerada, a enchente exagerada vem
acarretando transtornos para Municípios do Amazonas
e do Acre. Essa manifestação tem sido, de acordo com
cientistas, com meteorologistas, uma influência direta
do efeito La Niña, que significa um resfriamento das
águas do oceano Pacífico; além disso, o fenômeno
ocorre devido a uma quantidade excessiva de chuvas
na Cordilheira dos Andes, e ainda devido a outro fator
que piora a situação: uma influência da atuação da
zona de convergência do Atlântico Sul. Isso faz com
que haja um desequilíbrio na manifestação natural
dos efeitos climatológicos, e ocorrem esses desastres.
Quero dizer que ficamos muito na torcida porque não podemos fazer nada para mudar a realidade,
mas é preocupante o nível já de elevação das águas
da calha de outros rios na minha região.
Eu estive recentemente no interior do Estado do
Amazonas. Fui ao Município de Beruri, que é logo no
início da calha do Juruá, e lá ouvi depoimentos não
só do prefeito, mas de pessoas que ali vivem, os ribeirinhos. Fui até a uma comunidade, tive o prazer de
ir a uma comunidade, uma comunidade muito distante; fui com o prefeito participar da inauguração de um
centro de saúde, um posto de saúde, e da entrega de
várias casas para agricultores. Muitas vezes, ao citar
o Minha Casa, Minha Vida, falamos apenas daqueles
que vivem nas cidades. E, durante muito tempo, durante muitos anos, os projetos habitacionais eram muito
focados e dirigidos para as grandes cidades, para as
grandes metrópoles, principalmente, mas agora nós
já estamos mudando um pouco essa realidade. Tem
sido muito viva, muito presente a atuação do governo
de alguns Estados brasileiros, sobretudo o Governo do
meu Estado do Amazonas, e do Governo Federal no
sentido também de levar mais dignidade a quem vive
no campo, a quem, com muita dificuldade e ganhan-
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do muito pouco, produz o alimento para aqueles que
vivem nas cidades.
Então, eu estive em uma comunidade no Município de Beruri com o Prefeito José Antônio, e lá, além
da inauguração do posto de saúde, tivemos a entrega
de várias casas populares. E percebi que algumas delas já haviam sido entregues. E não eram casas construídas pelo Governo do Estado, porque essas foram
construídas através de uma parceria do Governo do
Estado com o Governo Federal, Secretaria de Produção
Rural do Estado do Amazonas, e outras construídas
pelo próprio Incra naquela comunidade, que já haviam
sido entregues às pessoas.
E lá eu conversava com os ribeirinhos, e eles
colocavam a sua preocupação em relação à subida
exagerada e antecipada do nível de água dos rios.
Quero e espero que não vivamos esse problema que está ocorrendo nas calhas do rio Acre e do rio
Juruá, e que não ocorra esse mesmo fenômeno em
outras calhas, principalmente na calha do Amazonas,
na calha do Madeira, enfim de tantos outros rios que
banham a nossa região.
Mas eu concluo, Sr. Presidente, entrando nesse
aspecto e dizendo da necessidade de investirmos, cada
vez mais, na pesquisa e no estudo desses fenômenos
climatológicos. Precisamos estudar, cada vez mais,
não só para a segurança da população, mas para a
própria segurança do nosso País.
O investimento em pesquisa nessa área ambiental no Brasil, mas principalmente na região amazônica,
é fundamental. Temos um fundo que foi constituído há
não muito tempo, Sr. Presidente. Depois de quebrar
uma série de tabus, de dirimir uma série de dúvidas,
uma série de divergências, o Governo brasileiro, o Governo central constituiu o Fundo Amazônia. Trata-se de
um fundo nacional para tratar da Amazônia brasileira.
Aliás, é bom que se diga que, de acordo com a
regulamentação aprovada por nós, pelo Parlamento
brasileiro, até 20% desses recursos podem ser utilizados e compartilhados com outros países do bioma
amazônico que não o Brasil. Trata-se de um dinheiro
que o Governo brasileiro capta interna e externamente,
e até 20% dele pode ser aplicado em outros países.
Exatamente em razão disso, o Brasil se responsabilizou
pelo monitoramento do desmatamento da Amazônia
– não mais do desmatamento da Amazônia brasileira,
Presidente Senador Aloysio Nunes, mas pelo desmatamento da Amazônia global.
Então, o Brasil, através dos satélites, controla
diariamente a evolução e a situação desse bioma tão
importante para o Planeta, que é a Amazônia, disponibilizando, de forma gratuita, para o governo do
Peru, para o governo da Bolívia, para o governo da
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Venezuela, enfim, para o governo de todos os países,
como a Colômbia, que tem não só a fronteira, mas
também compõe o bioma Amazônia, esses dados que
são fundamentais para a elaboração e execução de
políticas públicas.
Então, estou aqui com uma matéria interessante, publicada recentemente no jornal O Estado de
S.Paulo, cujo texto é o seguinte: Amazônia é a Fronteira
Energética de Recursos. Diz a matéria, na sua parte
destacada, que sobram recursos, mas falta consenso
sobre o seu uso na maior floresta tropical do Planeta. Isso não só em relação às hidrelétricas, porque o
maior potencial de geração de energia hidrelétrica do
Brasil está localizado na Amazônia, mas ainda não
resolvemos um problema que, para nós, é crucial e
elementar: como entrosar o desenvolvimento sustentável, ou seja, como garantir que o desenvolvimento
econômico-social também esteja em respeito, em consonância com a questão ambiental. Esse é um passivo
que o Brasil ainda tem.
Quero dizer que, este ano, aqui no Senado, estarei
muito dedicada a esse tema. Eu coordeno, na Comissão
de Desenvolvimento Regional desta Casa, presidida
pelo Senador alagoano Benedito de Lira, uma subcomissão que trata de questões relativas à Amazônia. O
Senador Wellington coordena a subcomissão que trata
do Nordeste. E, na Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, há outra subcomissão que trata de
fronteiras do Brasil, coordenada pelo Senador Mozarildo Cavalcanti. Este ano já tivemos vários contatos,
várias reuniões, inclusive com nossas assessorias,
e nós realizaremos grandes eventos, Presidente, no
sentido não só de debater a Amazônia, mas também
de ajudar o Brasil a encontrar o caminho para o desenvolvimento da Amazônia.
Eu falava aqui de um fundo importante, e o primeiro recurso aportado para esse fundo veio sabe de
onde, Senador Aloysio? Veio da Noruega. A Noruega,
como todos sabemos, tem uma atividade importante
na área da pesca: produz o bacalhau que o mundo
inteiro consome. Nós também estamos começando a
produzir na Amazônia o bacalhau da Amazônia. Mas
a Noruega tem um fundo grande porque tem uma
grande atividade petrolífera. Sabem eles, sabem os
seus cientistas que o regime de clima, de chuvas da
Amazônia interfere diretamente no clima da Noruega.
Então, para que eles protejam o meio ambiente de lá,
é preciso investir aqui também, porque essas áreas
de convergência, esses sistemas de chuva atingem
não apenas países ou localidades fronteiriças de um
continente: os reflexos são sentidos de um continente
para o outro.
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Este é o ano da Rio+20, e, no ano da Rio+20, nós,
que aqui representamos a região amazônica, temos a
obrigação de colocar esse tema na ordem do dia, porque o tema da Rio+20, Sr. Presidente, é exatamente o
desenvolvimento sustentável. É como garantir a defesa
ambiental, mas combatendo a pobreza, combatendo a
miséria, combatendo a exclusão social. E não há tema
melhor para nós da Amazônia do que esse.
Então, é preciso que a gente busque a aplicação
de políticas corretas. Temos políticas boas. Nós temos,
por exemplo, o PAS.
O que é o PAS? Plano Amazônia Sustentável, um
documento importante aprovado pela primeira vez e
revisto em vezes posteriores no primeiro mandato do
Presidente Lula com os nove Governadores dos Estados da Amazônia, um documento importante, mas
precisa se transformar em realidade.
Então, eu me dedicarei muito, Senador Pedro Simon, este ano, aqui no Senado Federal, a este tema,
com o objetivo claro de fazer as coisas acontecerem.
Na Câmara, quando eu presidi a Comissão da
Amazônia da Câmara, fizemos um grande simpósio.
Foi o primeiro simpósio. Hoje deve estar na sexta edição. Mobilizamos todos os Estados brasileiros. Andei
com o Ministro Mangabeira Unger, à época Ministro
da questão estratégica do Brasil. Andamos pela região
inteira, levamos todos os Ministros – da Cultura, do
Esporte, do Desenvolvimento Regional –, todos. Mas
levamos mesmo, a comunidades da região.
Gilberto Gil cantou, à época Ministro da Cultura,
numa comunidade isolada lá numa área de preservação ambiental chamada Mamirauá. O Senador Aloysio
sinaliza que conhece, que pelo menos já ouviu falar
ou que lá esteve. É de lá que sai o pirarucu que hoje
está sendo processado como o bacalhau da Amazônia, um projeto do Governo do Amazonas, com apoio
do Finep, um órgão de incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento brasileiro.
Então, Sr. Presidente, levantando essa questão
da cheia que atinge parte do meu Estado e do Estado
do Acre, eu levanto, do ponto de vista mais estratégico,
a necessidade de o Brasil tomar nas suas mãos aquilo
que é a sua maior riqueza. Falamos da energia, mas
eu poderia falar do minério, eu poderia falar de muitas
outras coisas que a Amazônia tem a dar e a oferecer
não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Afinal
de contas, a Amazônia brasileira é um patrimônio do
povo brasileiro, cujos benefícios podem ser sentidos
pelos povos de todo o nosso Planeta.
Muito obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Com a palavra, o Senador Pedro Simon.
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou com
tantos assuntos que não sei por onde começar. Então,
vamos começar pela minha curiosidade.
Para qual escola de samba V. Exª torce em São
Paulo?
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) – Senador Simon, eu, como corintiano, torço pela Gaviões da Fiel.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Mas,
dessa vez, não torceu.
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Nunes Ferreira.
Bloco/PSDB – SP) –Dessa vez, fiquei aqui em Brasília, acompanhei pela televisão. O melhor lugar para se
passar o carnaval é em Brasília.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Dessa vez, V. Exª não acompanhou a Fiel. É a vida do Lula.
Desagradável o que aconteceu na apuração. Desagradável mesmo!
Eu achei bonito. Não vi, mas me contaram. A história do Lula, independentemente de qualquer coisa,
foi uma coisa muito inteligente, muito inteligente.
Eu passei o fim de semana no Rebanhão. Já faz
anos que faço isso. O ginásio de esportes daqui de
Brasília estava lotado dessa vez. O Correio Braziliense
fala em 10 mil; na verdade, havia 15 mil. Distribuíram
10 mil hóstias, e eu fui um dos cinco mil que não receberam porque não havia mais. Foi muito mais do que
se imaginava. Fiquei emocionado de ver aquela gurizada. Em primeiro lugar, sou fã da Igreja carismática;
com todo o respeito à Igreja tradicional, eu acho que
ela dá mais vida, dá mais alma. Aquela gurizada... O
ambiente era quase de carnaval, na alegria, na felicidade com que eles se manifestavam. Falarei em outra
oportunidade sobre isso.
Mas, realmente, meu querido Senador Rodrigo
Rollemberg, foi algo emocionante de se ver. O Carnaval é uma festa gostosa; é normal a participação do
povo, mas é compreensível também que haja outros
movimentos. E este, o Rebanhão, da Igreja carismática
e da Canção Nova, foi sensacional!
Eu venho continuar um discurso do querido amigo Rodrigo Rollemberg. Algumas pessoas me acham
até repetitivo. “Poxa, Simon, tu tens que mudar a faixa!”
Mas é que com 82 anos, 32 dos quais nesta Casa, brigando e batendo na mesma tecla, estou vivendo um
momento de euforia. Estou vivendo um momento de
muita felicidade! Às vezes as pessoas me perguntam,
inclusive juízes, falando comigo: “Senador, uma pessoa como tu, que lutou pela liberdade, não entende
a importância do princípio in dubio pro reo? Ou seja,
aquele pelo qual o réu só pode ser condenado quando
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a sentença for definitiva? Logo tu?” E eu digo: “Perdão,
senhor; logo eu”.
Na hora dura, na hora difícil, na hora em que o
Supremo não tinha condições de participar, de ter coragem de decidir... Não era como nós em Porto Alegre,
onde a Assembleia Legislativa teve peito e coragem de
criar uma CPI para provar que os “mãos amarradas”
foram mortos e torturados nos porões do Dops. Eu fui
ao Rio de Janeiro, descobri a viúva do Sargento Manoel e, com ela, voltei a Porto Alegre, identificamos o
corpo e criamos uma CPI em plena ditadura. E a CPI
denunciou o Coronel Bermudez, do Exército, como
responsável, assim como o Secretário de Segurança,
e tudo ficou na gaveta do Tribunal de Justiça de Porto
Alegre. Ficou na gaveta! O promotor, um lacerdista, que
teve a coragem de fazer a denúncia, não foi promovido.
Foi prejudicado e boicotado durante toda a sua carreira.
Eu sempre fui a favor – e sou a favor – de dar o
máximo respeito aos direitos de qualquer cidadão que
esteja sendo processado, mas, com todo o respeito,
não é o problema do Brasil de hoje. Não me parece
que o problema do Brasil de hoje seja que pessoas
estão sendo injustiçadas, presas, condenadas, ou coisa que o valha, sem o direito de defesa. Eu diria que o
problema de hoje é o contrário. Foi absolvido o célebre
dono de um banco, o Opportunity, apesar de ter ficado
provado um bolo de escândalos que ele cometeu. Foi
absolvido porque determinada escuta não teria obtido autorização. Em meio a isso, quatro, cinco anos de
levantamento das corrupções, dos absurdos que ele
fez, tudo foi arquivado.
Por isso, meu querido Presidente Aloysio Nunes,
que eu, nos meus 82 anos, vivo um momento de euforia.
Olha, parecia que era difícil no Supremo. O Supremo era um Poder que tinha aquela sua autonomia
e achava que era aquilo.
Lembro quando o Jobim, Presidente do Supremo,
veio aqui falar conosco que criaria o Conselho Superior
da Magistratura. Repito: nós queríamos um Conselho
independente, com participação ampla da sociedade.
O Presidente do Supremo Tribunal, o Ministro Jobim,
nos disse: “Simon, isso não passa! Não passa! Não
passa! Metade de vocês tem culpa no cartório e não
passa! Para passar, tem que ser assim: pessoas que
compõem o quadro. Mas fique tranquilo – disse o Jobim
–, pois, quem quer que seja nomeado lá vai agir com
independência, não vai ter espírito de corpo e vai fazer
as coisas que devem ser feitas”. E foi o que aconteceu.
Primeiro veio o corregedor Dipp. Sensacional!
Cá entre nós, até com todo o respeito, ele tinha uma
qualidadezinha que a atual não tem: discrição. Tudo
que está acontecendo foi ele que começou. Só que
não botava nada no jornal.
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A atual Ministra, excepcional corregedora, usa um
pouco de manchete, e as manchetes prejudicaram e
levaram para um debate negativo que quase pôs tudo
a perder. Mas justiça seja feita à corregedora, que,
desde o momento em que ganhou, não abriu a boca,
teve grandeza, soube ganhar, teve absoluto respeito...
Nota dez para ela e nota dez para o Supremo pela decisão. Um a zero.
Fique tranquilo, Supremo! Não é pelo fato de
que as coisas agora estão aparecendo... Agora é que
a Justiça vai começar a ser respeitada. Agora, que se
vai fazer a limpeza de casos, é que a Justiça vai ter o
respeito e a credibilidade de todos.
Primeiro fato: muda o Brasil. Segundo: a Lei da
Ficha Limpa. Um projeto de iniciativa do povo.
Senador Rollemberg, V. Exª tem razão. Vamos falar cá entre nós: o próprio projeto da ficha limpa, para
tramitar, teve a assinatura dos Líderes. A coisa é tão
complicada, é tão difícil, é tanta exigência, que, na verdade, na verdade, os Líderes assinaram para tramitar.
Então, quando V. Exª diz que pode facilitar um
pouco, eu concordo. Não demais, para que, de repente, não venha uma montanha de coisas que não têm
significado. Mas que se pode facilitar, eu concordo.
Veio aqui, foi debatido, foi discutido – e, como disse V.
Exª, amplamente discutido, na Câmara e nesta Casa.
Vamos ser sinceros. Esse fato é muito importante.
Com todo respeito, nós sabemos que há certa incompatibilidade entre Senado e Câmara. Uma: a Câmara
não admite que o Senado dê a palavra final. Para a
Câmara, o Senado é a casa revisora e pronto. Revisa
e volta para a Câmara. A coisa mais difícil é imaginar
um projeto que iniciamos aqui ir para a Câmara e voltar
para cá. O máximo que acontece é entrarmos com um
projeto aqui, um Deputado apresentar um igual e esse,
então, vem para cá. Para mim, já havia acontecido isso:
eu apresento um projeto e ele vai para a Câmara. Eu
vou lá e procuro um Deputado: “Olha, apresenta esse
projeto aqui e não sei o quê”. Ele apresenta. Passa lá
e vem para cá.
O Ficha Limpa veio lá da Câmara. Com todo respeito, foi aprovado com ampla maioria, mas todas as
informações que tenho são de que ele foi aprovado
de mentirinha, para vir para cá e voltar para lá. Erros,
equívocos, alguns até meio grosseiros. “Não, vai para
o Senado, o Senado muda, volta para a Câmara e fica
na gaveta”. E veio para o Senado. E o Senado não mudou. Emendas de montão! A sessão foi histórica aqui!
Emendas de montão! Falamos com todos os líderes,
de governo e oposição. Todos! Tem razão: nós tínhamos de aprovar naquele dia, porque, daí a quatro dias,
o Presidente tinha de sancionar, senão, ele não valia
para essa eleição. Todos retiraram as emendas e ele
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foi aprovado por unanimidade. Ele foi para o Supremo
e houve a confusão que nós conhecemos.
Com que emoção eu me lembro do voto da nossa querida Ministra do Supremo, lá do Rio Grande do
Sul! Alguns Senadores até foram meio exagerados
na crítica... Na crítica, retiro; nas perguntas. Mas, cá
entre nós, os dois votos dela, no Conselho e na Ficha
Limpa! O normal, na Ficha Limpa, era que ela pedisse vista. Cá entre nós, o Supremo vinha discutindo
há seis meses, já tinha votado duas vezes. Ela, como
diziam alguns – e disseram aqui – que veio da Justiça
do Trabalho não tinha conhecimento geral da questão
judiciária. O normal era pedir vista. Se pedisse vista,
não valeria para esta eleição. E ela teve categoria.
“A matéria é conhecida. Me esforcei, conheci, tenho
condições de dar o meu voto”. E deu o voto. E o grande momento da vida brasileira foi esse, um momento
histórico. Valeu a Ficha Limpa!
Mas eu não estou aqui só por causa disso. Aliás,
se fosse só por causa disso, o discurso do Senador
Rodrigo Rollemberg foi tão brilhante, foi tão completo,
que eu não precisaria estar aqui. Mas estou aqui, nesta
Quarta-Feira de Cinzas, para dizer que o assunto passou pela Câmara, vindo do povo brasileiro, passou pelo
Senado, e o Judiciário votou. Votou, primeiro, atingindo
na própria carne: Conselho com poderes absolutos.
Votou, segundo, atingindo o Congresso Nacional, que
votou entregando ao Supremo para que fizesse isso.
Agora, vivemos o momento.
E eu me dirijo à Presidência da República. O Ministro Jorge Hage, da Controladoria-Geral da União,
sobre o último julgamento do Supremo Tribunal Federal,
disse o seguinte: “A denominada Lei da Ficha Limpa
haverá de tornar-se um marco no aprimoramento das
instituições e na luta conta a corrupção”. Por que me
lembro do Ministro Jorge Hage? Porque a imprensa
vem publicando que, há seis meses, ele, a sua equipe,
Chefe da Casa Civil e Ministério da Justiça estão estudando a adoção da Ficha Limpa no Poder Executivo,
estão estudando a edição de um decreto-lei, por meio
do qual essas teses com relação à ficha limpa sejam
adotadas no Poder Executivo.
Só pode ser nomeado para cargo do Poder Executivo quem tem ficha limpa e capacidade para o cargo.
Eu quero fazer justiça. Vamos lembrar que a Presidenta da República, desde que assumiu, vem dizendo
isso. Ela vem repetindo isso. Personalidade ilibada e
competência para o cargo.
O Ministro Jorge Hage, e a imprensa publicou
em manchete, está com o estudo pronto. E esse estudo, com a Chefia da Casa Civil, com o Ministério da
Justiça e outras entidades, está chegando às mãos
da Presidenta.

767

Fevereiro de 2012

Meu querido Senador Aloysio Nunes, a Presidenta
da República está com a caneta na mão. Se assinar
agora essa decisão, ela vai ser histórica, porque assim podemos dizer: Judiciário, Congresso Nacional,
classe política e Poder Executivo. Ela vai ser histórica.
Com relação à Presidenta, ela mesma já manifestou a disposição: “Farei assim no meu governo”.
Mas se o Ministro Jorge Hage, o Ministro da Justiça e
a Chefia da Casa Civil estão estudando essa matéria
é porque na hora não é tão fácil assim.
Lamentavelmente, no Brasil, os partidos políticos estão longe de ter aquele estágio de seriedade de
que precisam. Ainda agora nós vimos: o Ministro da
Agricultura, o excepcional Deputado Mendes Ribeiro
Filho, indicou para Presidente da Conab um rapaz de
primeiríssima grandeza. Assim como a Presidenta, foi
um lutador, um guerrilheiro, um exilado. Voltou, adaptou-se, entrou na vida política, foi diretor de banco, é uma
pessoa excepcional. Foi para a Conab, num cargo político. A Presidenta tinha tudo para aceitar e ia aceitar,
mas há um compromisso. O Líder do PMDB quer ser
Presidente da Câmara no ano que vem, então, trocou
o apoio da Bancada do PTB para ele ser Presidente,
e botou um cidadão que eu não sei quem é, do PTB,
para Presidente da Conab.
Olha, o Bona Garcia é uma pessoa fantástica,
digna, correta, decente. Ele foi preso político, torturado.
Perguntem para quem quiser que vai dizer: “Nota 10”.
Mas não pode. Não que a Presidenta não o quisesse nomear, mas, com os entendimentos, as fórmulas existentes, o Líder do PMDB trocou. Como ele era
Líder do PMDB e o Ministro era do PMDB, o cargo,
em tese, poderia ser do PMDB, ele concordou: “Não,
deixa o Sr. Bona para lá. O PTB indica quem quiser”.
Eu até não sei quem é ainda. Vou ver depois.
Espero que, pelo menos, a Presidenta veja quem vai
indicar para um cargo dessa natureza.
Por isso é importante essa decisão. Que o Ministro Jorge Hage, que o Ministro da Justiça e a Chefe
da Casa Civil levem à Presidenta, e que a Presidenta
entenda.
Está no Eclesiastes da Bíblia que há momentos
para tudo na vida, para rir, para chorar, para trabalhar,
para descansar, mas este seria o momento exato, a hora
h para a Presidenta assinar essa medida, ela iria coroar. E aí poderíamos dizer: iniciamos uma nova etapa.
E a Presidenta, pelo que vem fazendo, merece
dar a grande decisão, fazer o grande gesto com relação a essa matéria.
Eu tenho muito carinho, muito respeito pela Presidenta, mas não tenho a intimidade, e lamento, que
eu tinha com o Lula, que eu tinha com Fernando Henrique, com o Itamar, com o Sarney, para poder pegar o
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telefone, falar. Não tenho. Se tivesse, procuraria falar
com a Presidenta: minha querida Presidenta Dilma,
este é um momento muito importante no seu Governo. Vossa Excelência pode fazer isso daqui a dois, três
meses. Pode até ser que alguns digam: “Não precisa
ser por meio de decreto. É só ter como decisão”. Mas,
às vezes, há gestos que simbolizam.
O Sr. Ministro Jorge Hage, no momento em que
interpretou a decisão do Supremo, ele, a rigor, falou
pela senhora. Quando, lá atrás, três meses atrás, saiu
uma página inteira de um estudo dele, lá estava claro, o estudo estava pronto, mas Sua Excelência não
conseguia iniciar, levar a matéria adiante enquanto o
Supremo não decidisse. Como é que a Presidenta da
República ia tomar a decisão de adotar Ficha Limpa
no Poder Executivo se o Supremo ainda não tinha decidido? Então estava aguardando. Veio a decisão. O
Supremo aceitou. Agora é o momento. É o momento
de Sua Excelência ter uma página em branco para
assinar a aceitação. Ficha Limpa no Poder Executivo.
Tem casos que não podem acontecer. A penúltima Veja publicou um caso que aconteceu envolvendo
a nomeação de uma pessoa muito importante. E os
fatos ali são graves. E, pelo jeito, nem a Presidenta
sabia. Nem nós, da Comissão de Justiça, nem nós, o
Plenário, que aprovamos, sabíamos. Pelo menos para
tomar conhecimento, pelo menos para discutir. Eu tenho a perspectiva e todas as informações que tenho
de que S. Exª merece todo o respeito e que ali não
tem nada que o implique, mas saiu.
Se saiu, e essa notícia que a Veja publica saiu dois
anos atrás, como é que a pessoa passa pelo Congresso e ninguém toma conhecimento? Ninguém faz uma
pergunta. É como se nada tivesse acontecido. Com o
Ficha Limpa, não; essas coisas, tem de se averiguar,
tem de fazer um levantamento da biografia de toda a
vida do cidadão para depois ele ser nomeado.
A Presidenta tem mil qualidades. Dizem que ela
tem alguns estilos de temperamento forte, que, às
vezes, é meio a dona da verdade. Não se sabe como
ela receberá. Não eu; estou aqui, não estou nem me
atrevendo, não estou avançando, não estou fazendo
propaganda. Estou falando de um fato que nasceu no
Governo dela, iniciativa do Ministro Jorge Hage, com
a presença do Ministro da Justiça, com a presença da
Chefe da Casa Civil, e que o estudo está pronto. E só
vim a esta tribuna por causa da declaração que está
no Correio Braziliense do Ministro Jorge Hage. A declaração de S. Exª está dando a posição, e está tudo
pronto para nós fazermos o mesmo. Será um grande
momento da Presidência se ela fizer isso. Aí são os
três poderes, os três poderes. Não teremos mais um
esquecimento absoluto. Não se pode tocar no Judici-
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ário porque atingia a honra do Judiciário? Não. Coisas
erradas serão apontadas.
Eu vejo aqui a declaração do presidente do meu
partido e fico muito feliz. Diz o Senador Valdir Raupp:
“Eu avisei os diretórios municipais para substituir os
candidatos que tivessem algum tipo de problema, antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal aprovar”.
A orientação que o Raupp está dando aos diretórios é de que eles façam aquilo que já devia ter sido
feito, mas não é feito. Então ele está dizendo: veja
quem não tem ficha limpa, veja quem vai ter problema
no Supremo e evite para não criar depois. Quem não
tem a ficha limpa, quem vai ser impugnado, que se
evite isso. Que ele sofra, que ele seja impugnado, que
ele seja rejeitado, porque os partidos já estão fazendo
o que sempre deveriam ter feito. Eu tenho um projeto
de lei que diz: nas convenções do partido, 10% dos
convencionais podem levantar e impugnar uma candidatura, desde vereador até Presidente da República.
E a Comissão de Ética vai ter que analisar, debater e
decidir, mas nunca ninguém levou a sério. Veja como
um presidente de um partido, no caso, o meu partido,
já está se antecipando. Aprovada a lei, vão preparar.
E isso vai acontecer. Vai acontecer, porque todos os
partidos vão dizer: “Ah, o fulano? Não, não bota o fulano, porque vai dar complicação, ele vai ser impugnado,
vai ser negativo para ele e negativo para o partido”. O
mesmo acontece nas indicações da Presidente.
Nós sabemos, e eu tenho dito, que o termo governabilidade, que é um termo bonito, é um termo positivo, é um termo concreto, no Brasil, é um termo que
está avacalhado. Governabilidade é fazer o jeitinho
para aprovar as emendas, para aprovar. Trocam cargo pelo projeto tal. A governabilidade é um escândalo
no Brasil. A Lei da Ficha Limpa dará à Presidência da
República condições de autoridade. Governabilidade,
sim, mas cadê a seriedade?
Repito, não tenho a intimidade suficiente com a
Presidenta da República, e se tivesse fazia como no
tempo do Lula. Eu fui, não tive sorte, era para eu ser
até membro do governo do Lula. Quando o Waldomiro,
subchefe da Casa Civil apareceu na televisão pegando
dinheiro do cidadão e botando no bolso e discutindo
a cota da Comissão, eu fui lá no Lula e disse: “Presidente, demita”. Não demitiu. Queríamos uma CPI; o
Presidente do Senado e o Presidente da República
não deixaram criar; entramos no Senado e no Supremo
e ganhamos, mas um ano depois; quando criamos a
CPI ela já não era mais CPI do Waldomiro, era CPI do
mensalão. Como não aprovou? Se o Presidente tivesse
dado duro, demitido, ele estaria dando orientação ao
partido dele, a orientação do governo dele. Como não
deu, a coisa se repetiu.
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A bola está na mão da Presidenta. Presidenta
Dilma, esse é o momento, talvez o momento mais
importante na orientação da diretriz do governo de V.
Exª. Nesta Quarta-Feira de Cinzas, com muita humildade, eu me dirijo a V. Exª. Faça isso, atenda ao apelo
do Ministro Jorge Hage e assine o decreto. Na hora a
gente até pensou, e eu até falei: “Não, mas o bom é
mandar um projeto para a Câmara, para o Congresso Nacional”. Aí me responderam: “É, mas manda um
projeto para o Congresso Nacional, muita gente que
indica é ficha suja e não vai querer, é capaz de dar
uma confusão dos diabos”. Eu concordei. É melhor um
decreto, é melhor um decreto bem aprovado do que
uma negociação que não se sabe o resultado.
Que a Presidente Dilma, que está chegando de
volta hoje a Brasília, tenha condições, que o Ministro
Jorge Hage e sua equipe levem o projeto a Sua Excelência, e que Sua Excelência aprove. É o apelo que
faço, quando na verdade começa o ano legislativo, na
Quarta-Feira de Cinzas.
Obrigado a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Aloysio Nunes Ferreira deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) – Muito obrigado Senador Pedro Simon.
Cumprimento V. Exª pelas suas palavras e convido o
próximo orador inscrito, pelo tempo regimental, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
ano legislativo, no dizer do nosso mestre, Senador
Pedro Simon, costuma começar depois do Carnaval,
e vai começar, meu caro Senador, como vinha sendo
no início da nossa Legislatura.
Teremos na próxima semana três medidas provisórias trancando a pauta. Essa vem sendo a tônica,
a regra da vida do Poder Legislativo. As medidas provisórias, que deveriam ser um instrumento excepcionalíssimo, mediante o qual o Presidente da República
legisla provisoriamente, para atender às circunstâncias
urgentes e relevantes, que não poderiam se compadecer do ritmo dos trabalhos legislativos. Essa medida
se banalizou de tal forma que hoje o Senado só faz se
reunir para apreciar medidas provisórias.
E mais, S. Exª disse no seu discurso que a Câmara quer impor ao Senado a condição única e exclusiva
de Casa Revisora. Hoje nem Casa Revisora é mais,
Senador Pedro Simon, porque as medidas provisórias já chegam às vésperas da perda de sua validade,
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como é o caso dessas que estão travando a pauta, e
aí começa o apelo do Executivo: vamos aprovar assim
mesmo porque senão terá que voltar para a Câmara
e aí perderá a validade.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Exatamente: ou vota hoje porque à
meia-noite encerra o prazo. Isso tem sido a regra, a
tônica do relacionamento do Congresso Nacional com
a Presidente da República. A Presidente Dilma vai na
mesma toada que seguiu o Presidente Lula.
Agora há pouco presidia efemeramente a sessão, e tive ocasião, cumprindo um dever regimental,
de anunciar a designação do Senador Eunício Oliveira
para relatar uma medida provisória que veio da Câmara.
Esta medida provisória padece dos mesmos vícios que
as demais: é uma mistura completa, parece os enredos de escola de samba, em que se mistura a Rainha
Elizabeth com os piratas do Caribe, como uma escola
que vi desfilar pela televisão neste Carnaval. Temos
nessa medida provisória, por exemplo, a mistura de
Agência Nacional de Cinema, café torrado, estímulo
às exportações, Fundo da Marinha Mercante; tudo no
bojo da mesma medida provisória.
Não adianta irmos ao Supremo Tribunal Federal.
Já insistimos para que este definisse, de uma vez por
todas, se esta prática é conforme ou não à Constituição. Estou convencido de que não é.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Com
todo o respeito, o senhor me desculpe.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Essa
é uma medida que o Presidente da Câmara tinha que
devolver para a Presidente da República. O problema
era devolver para a Presidente da República. É contrária
à Constituição. Tem um bolo de assunto. A Constituição
tinha que ter claro o assunto determinado. Então, não
dá nem para discutir que estamos impondo isso ou
aquilo. Não. O normal é: devolva. Problema resolvido.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Devolve, porque, caso contrário, é a
barafunda legislativa, é a desordem legislativa que se
impõe no País.
Eu não digo apenas, Srs. Senadores, do ponto de
vista estrito do Poder Legislativo, que nós exercemos
no Senado, como uma das Casas do Poder Legislativo
Federal, mas do ponto de vista do cidadão destinatário
da lei. Ele não sabe mais a que lei obedecer, de tal maneira as leis são confusas, atrapalhadas e misturadas.
Eu dizia que o ano legislativo continua como começou essa legislatura: medidas provisórias.
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A Presidente Dilma deve voltar hoje do descanso
de Carnaval. Passou o primeiro dia de descanso na sua
Caxias do Sul, prestigiando a Festa da Uva. E, depois,
recolheu-se com a família para um descanso na praia
de Inema, Bahia. Ela merece o descanso.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Cá
entre nós, é um descanso merecido.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Merece o descanso. É uma pessoa dedicada, vai a fundo no seu trabalho, um trabalho árduo,
pesado. Merece o descanso. Mas vai encontrar uma
quantidade de problemas, Sr. Presidente, que assombram já esse seu segundo ano de mandato, porque
são problemas herdados não do seu primeiro ano, mas
alguns com raízes no mandato anterior.
Veja, no seu primeiro ano de mandato, houve um
recorde na história da República, ou como diria o ex-presidente Lula “nunca antes na história deste País”
se havia visto o que constatamos no primeiro ano do
Governo da Presidente Dilma: oito Ministros afastados,
acusados de corrupção.
É realmente um recorde absoluto. Fosse parlamentarismo, o governo teria caído, teria trocado o
governo. Mas temos o presidencialismo, a Presidente
trocou, trocou a cabeça dos Ministérios, mas continua por baixo o corpo, em grandes extensões dos
Ministérios, cujos titulares foram trocados, continua o
mesmo sistema de partilha de cargos entre partidos
políticos, sem levar em consideração a competência,
técnica e muitas vezes conhecendo a ficha pretérita
do ocupante do cargo.
A Presidente, Senador Pedro Simon, faria bem
se editasse o decreto a que V. Exª se referiu, que estaria em estudos nos gabinetes do Governo. Mas, a
rigor – se esse decreto teria uma função pedagógica,
simbólica, para marcar um recomeço –, a rigor ela não
precisaria dele. A lei da Ficha Limpa, sim, precisaria
ser validada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez
que ela alterava regras no Direito Eleitoral.
Agora, a nomeação de titulares de cargo do Poder
Executivo é uma prerrogativa exclusiva do Presidente
da República. Cabe ao Presidente ou à Presidente, no
caso, por um decreto seu, nomear. Nada impediria que
a Presidente tivesse o cuidado de examinar a ficha de
cada um daqueles que ela nomeou ou que herdou do
Governo passado. Ainda baixasse esse decreto, repito, politicamente importante pelo seu efeito simbólico,
a vigência desse decreto não a dispensaria de fazer
o que já deveria ter feito que é examinar, diante de
cada nomeação, qual é a vida passada daquele que
se propõe a ocupar determinado cargo.
Ouço V. Exª.
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O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – V. Exª
tem toda razão. Aliás, tentei fazer o meu pronunciamento. Isso deveria começar no partido.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sim. Não precisava de lei. E o meu
partido também. Todos que tenham culpa no cartório.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Como
é que vou indicar para Ministro um cara que tem uma
ficha suja? Como é que eu vou indicar para ser diretor
do fundo um cara que sei ter três, quatro processos?
Não pode! No entanto os partidos estão indicando.
No entanto, os partidos estão indicando, têm indicado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – E teima para colocar no cargo.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – E tem
posto, tem posto! Há casos em que nós estamos vendo “ou indica o fulano, ou nós caímos fora do Governo”. E esse decreto, que é um gesto... V. Exª tem toda
razão, ela nomeia quem quiser, mas nomeia quem
não quer. Mas é um gesto que facilitaria para ela na
hora, ao dizer: não, tem um decreto aí dizendo que
tem que ter ficha limpa e esse aqui não tem. Nesse
sentido que acho que ela vai abrir mão de algo que
é dela. Abrir mão em tese porque, se quiser, nomeia
de qualquer jeito, não tem que dar satisfação. Mas ela
vai abrir mão... E é uma força que vai ter perante esse
grupo de partidos, todos eles, a começar pelo meu e
a continuar pelo PT – que é pior que o meu hoje . É
uma forma que ela tem para tentar selecionar. É nesse
sentido que estou falando.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Concordo inteiramente com V. Exª.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – É importante dizer que começa pelo Partido.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Tem força política, tem um símbolo político. Agora, aí entramos no tema da governabilidade,
que V. Exª tão bem abordou no seu discurso.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Palavra bonita.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Palavra bonita, mas a prática... “por
fora bela viola, por dentro pão bolorento”. Porque se o
Ministro da Agricultura, homem que eu conheço, político exemplar, honrado, competente, espírito público,
não pode nomear uma pessoa de sua confiança para
presidir a autarquia mais importante do Ministério? E
complicada! Nós sabemos o quanto é complicada! E
quantas complicações, quantos esqueletos havia lá,
e há ainda. No momento em que o Ministro Mendes
Ribeiro não pode nomear porque o Presidente do seu
Partido, o Líder do seu Partido na Câmara impõe a
ele um outro nome.
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O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Ele
não, a Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – A Presidenta, aí nós já não estamos
falando em governabilidade, nós estamos falando em
abuso de confiança e em erosão da confiança política,
na erosão do prestígio político do Ministro. Da mesma
forma com o Ministro da Fazenda. Nós assistimos há
pouco aquela polêmica ridícula se foi ou não foi o PTB
que indicou o Presidente da Casa da Moeda. Ora, no
momento em que o Ministro da Fazenda precisa da
benção de um partido político para nomear o presidente da Casa da Moeda do Brasil, onde nós estamos?
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Desculpe-me, V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – E a
maneira como está colocada é muito engraçada. Diz
o Presidente do PTB que a indicação não é do PTB,
é do Ministro, e que o Ministro pediu ao PTB... (risos)
o Ministro da Fazenda precisou que o PTB indicasse
o nome que ele indicou para sair.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É de um ridículo atroz, que desmerece
um bom Ministro, que é o Ministro Guido Mantega, que
precisa ter autoridade, autoridade política para poder
conduzir o seu Ministério. V. Exª diz: aí o Partido ameaça sair do Governo. Não sai, não. Não sai. Sai no final, se o Governo não for bem. Se o Governo vai bem,
é como um contrato de leasing, não há uma compra,
mas uma cessão a termo, que pode se converter ou
não, pode se prolongar ou não. Não sai! Posso dizer
a V. Exª que não sai.
E a Presidente vai perdendo a oportunidade de
fazer um governo que não se limite a simplesmente ir
tocando a navegação de cabotagem e vai perdendo a
oportunidade de se servir do enorme prestígio político e da confiança que Sua Excelência tem perante a
população para fazer aquilo que precisa ser feito, para
que o Brasil deixe de andar em círculos.
Eu quero aqui discrepar da tônica triunfalista com
que os Senadores da situação apresentam o quadro
econômico brasileiro: estamos crescendo, quinta economia do mundo, inclusão social. Veja, Sr. Presidente,
foi uma enorme decepção para a Presidente Dilma,
seguramente, o anúncio do índice de crescimento do
Produto Interno Bruto, no seu primeiro ano de governo:
2.7. Na América Latina, apenas dois países cresceram
menos que o Brasil: El Salvador, 1.7, e Cuba, 2.5; o
Brasil cresceu 2.7.
O governo começou com o anúncio, um prognóstico de pelo menos 5% de crescimento do PIB. Agora
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mesmo, recentemente, o Ministro da Fazenda anuncia
que vamos crescer 5% no ano. Mas como? Como?
Basta crescer um pouquinho, o demônio da inflação
põe para fora o rabo. A inflação está em torno dos 6%
ao ano, muito longe do centro da meta de 4,5%. Cresce um pouco, já vem a ameaça da inflação. Para conter a inflação, precisa subir os juros; subindo os juros,
valoriza-se excessivamente o real e se prejudicam as
exportações; a indústria continua a sua trajetória quase
que inexorável rumo à destruição completa. Aí pedem
medidas de benefícios fiscais para compensar o câmbio desfavorável. Isso redunda em perda de receita.
Agrava-se a situação fiscal do País. É esse o círculo
em que nós estamos metidos.
E agora se anuncia: teremos grandes investimentos neste ano de 2012, obras de infraestrutura. A Presidente agora vai monitorar tudo direitinho, com uma
lupa, acompanhar as grandes obras de infraestrutura.
Infelizmente, o que se viu no primeiro ano não foi isso.
A começar por uma obra vistosa e importante
como a da transposição do rio São Francisco, que parou e não se sabe quando vai recomeçar. Talvez a lupa
da Presidente possa impulsionar o seu andamento.
Incompetência em alguns casos e, em outros casos, decorrência das crises que envolveram titulares
de Ministérios que foram atingidos por denúncias de
corrupção e que não tiveram mais condições de tocar
a máquina sob seu comando.
Problemas a serem resolvidos não faltam. Força
política, se contarmos a maioria parlamentar, a soma
de Partidos que apoiam a Presidente da República
não lhe faltam; seguramente prestígio não lhe falta. Os
partidos que a apoiam, as coisas se complicam. É o
“toma lá, dá cá”; é a faca no peito e um clima entre eles
que não é propício à criação de uma sinergia positiva
capaz de dar sustentação a um governo reformador.
Pelo contrário, não fale de um petista na frente de um
peemedebista. E os petistas olham com desconfiança a desenvoltura política do competente Governador
de Pernambuco Eduardo Campos. O PR, nem se fala:
encostado de lado, não se sabe se no governo ou fora;
vota com o governo, mas não está no governo.
A Presidente Dilma recomendou ao seu Ministro do Turismo, o competente e correto Gastão Vieira,
Deputado pelo Maranhão, a leitura de uma biografia
daquele que Fernando Pessoa chamou de “imperador
da Língua Portuguesa”, Antônio Vieira. Uma biografia
escrita pelo historiador Ronaldo Vainfas. Seguramente,
Sua Excelência devia ter na memória o celebre sermão
pregado por Antônio Vieira no Maranhão, o Sermão
de Santo Antonio aos Peixes, em que o Padre Vieira
usa de uma figura de retórica. Ele queria condenar a
prática da escravização dos indígenas pelos colonos
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luso-brasileiros. E fez como se eles fossem os peixes
destinatários de um discurso de Santo Antônio. Depois
de louvar-lhes as virtudes, Padre Antonio Vieira se dirige aos colonos, transfigurados em peixes na sua retórica, e diz a eles o seguinte: “A primeira coisa que me
desedifica em vós, peixes, é que vos comeis uns aos
outros. (...) Não só vos comeis uns aos outros, senão
que os grandes comem os pequenos.”
Penso que foi essa pastagem do Sermão de
Santo Antonio que fez com que a Presidente Dilma
recomendasse a leitura da biografia do Padre Antonio
Vieira ao Deputado maranhense que ocupa o Ministério do Turismo: peixes que se comem uns aos outros.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Não
entendo. Ler a biografia para aplicar no Turismo?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Para se inspirar por essa grande figura
da Língua Portuguesa.
Aliás, foi uma boa troca. O Ministro Gastão Vieira
é um homem correto; foi uma boa escolha da Presidente, não tenho dúvida nenhuma.
Mas o que eu dizia, Srs. Senadores – eu queria
continuar na senda da minha...
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Correto
eu também sou. Agora, se me botassem no Turismo,
sou um zero total, porque não entendo coisa nenhuma.
Eu seria um fiasco.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não, não seria. Não seria, Senador,
sabe por quê? Porque V. Exª formaria uma boa equipe.
V. Exª iria atrás do que existe de melhor...
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS. Fora do
microfone.) – Se deixassem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª não ficaria se não deixassem. E
teria apoio: o apoio do Congresso, o apoio da opinião
pública e o apoio da Presidente. É preciso romper
essa casca para que o País enfrente os problemas
que tem de enfrentar. Por exemplo, há um problema
que nós aqui no Congresso temos de enfrentar e que,
se a Presidente não participar da sua solução, ela não
sairá. Refiro-me ao conjunto de temas que se entrelaçam sob o nome de “questão federativa”: a questão
dos royalties do pré-sal – V. Exª é autor de um projeto nessa linha; a questão da guerra fiscal; problemas
do Fundo de Participação dos Estados, considerado
inconstitucional, ou melhor, cuja lei regulamentadora
foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal. É preciso enfrentar essas questões.
É preciso fazer uma reforma tributária, ainda que
seja fatiada. A Presidente anunciou uma reforma tributária fatiada, e até agora não se viu fatia nenhuma!
Como é que vamos tornar o País competitivo se os
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investimentos e as exportações carregam uma carga tributária do tamanho da que lhes pesa sobre os
ombros? Aí se diz: não, mas esses setores, depois,
recebem de volta uma parte do imposto que pagam;
são credores do Governo. Só que, para receber esse
crédito, são anos e anos e anos.
Há questões que precisam ser enfrentadas no
âmbito político, da reforma política, do sistema eleitoral
brasileiro, do sistema recursal brasileiro.
A votação do projeto da Ficha Limpa colocou na
pauta um tema importante, crucial, que é o tema da
coisa julgada, a partir de que momento de um processo
se verifica a coisa julgada. O Supremo Tribunal Federal
tinha um entendimento de que a coisa julgada só se
verificaria depois de esgotados todos os recursos a
que uma causa pode ser submetida. A decisão sobre
a aplicação da Ficha Limpa muda, de certa forma, a
ótica de como o Supremo vem encarando essa questão. Admite a coisa julgada para o efeito jurídico a que
se referiu o Senador Rollemberg, ou seja, vedar a participação nas eleições a partir de um pronunciamento
de um órgão colegiado, que se entende um órgão de
segunda instância.
Mas isso tem que ser resolvido, isso tem que se
enfrentado, como têm de ser enfrentados os problemas
da segurança pública, a questão carcerária.
Ora, tudo isso exige uma visão do País, uma visão dos seus problemas e da solução. Exige liderança,
força política, capacidade de agregação. E o meu sentimento, meus caros colegas Senadores, é o de que a
Presidente Dilma vem desperdiçando essas condições
que ela reuniu, pois ela não foi um poste na eleição, foi
alguém em que o Presidente Lula pinçou na sua equipe, mas se mostrou, ao longo da campanha, capaz de
receber o apoio, e foi uma boa candidata.
Eu lamento que, por se manter apegada às rotinas do passado, ao rame-rame da administração,
Sua Excelência deixe de ser uma grande Presidente.
Ouço V. Exª, Senador.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Desculpe estar lhe aparteando ...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não, para mim é um prazer e uma honra.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – ... em
um discurso tão brilhante de V. Exª, mas agora eu vou
cometer uma imprudência. Eu sou fã de V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Eu
me emociono quando vejo uma biografia de V. Exª. É
daqueles homens que eu vejo... Quer dizer, é V. Exª,
foi o Bona Garcia, a que me referi agora.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ah! Foi o Bona que... Eu conheço!
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – É o
Bona Garcia, que foi um lutador, foi um subversivo,
foi para o desterro, foi torturado. Sofreu tudo, resistiu.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – E é um homem de grande qualidade,
um homem honrado!
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Assim que nem a Dilma, se integrou na vida política e aí
foi diretor – nós mexemos com ele –, nós o indicamos
como diretor do Banco do Rio Grande. Daí os banqueiros o escolheram como presidente da associação dos
bancos. E aí nós dissemos a ele: “Bona, aí já é exagero
(Risos.) Tu vais ter que explicar, Bona, porque diretor
do banco, é um banco estatal, tu foste indicado, tudo
bem. Agora, todos os bancos te escolheram como homem da confiança deles?” Mas é uma demonstração
de quem ele é. Ele é um homem mil por cento. V. Exª
é desse estilo. Sou seu admirador nesse sentido.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – V. Exª
teve uma luta lá e teve uma luta aqui. Só lamento uma
coisa: V. Exª tinha de estar na presidência do PSDB,
tinha de estar no comando dessa questão. Penso que é
muito importante para o Brasil o momento que estamos
vivendo. É muito importante! Em primeiro lugar, não
é muito bom PT/PSDB; o bom é que a questão fosse
mais eclética. Agora, dentro desse contexto, eu acho
que o PSDB tem que fazer alguma coisa. Eu acho que
o Serra tem que ter coragem e tem que topar ser candidato a prefeito. Desculpe-me: há coisas na vida que
acontecem... O ideal, o normal dele seria que ele fosse
candidato a presidente da República. Até entendo! Ele
já foi prefeito. Há um lado negativo no fato de ele ter
sido prefeito, porque ele foi prefeito, prometendo não
renunciar, e renunciou... Quer dizer, isso é uma coisa
que vai ser cobrada, mas acho que, neste momento,
tudo se está voltando para isso. Parece piada, mas é
verdade. Na eleição para presidente da República, daqui a dois anos, a grande preliminar decisiva é a prefeitura de São Paulo. É a prefeitura de São Paulo! No
momento em que o Lula colocou candidato, o candidato não é ele, é o Lula. Quer dizer, assim como ele fez
com a Dilma, com uma diferença: a Dilma tinha vida,
tinha história, tinha biografia. Esse não tem. A Dilma,
é claro, foi candidata do Lula, mas ela, na campanha,
subiu por conta própria, pela biografia dela.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – É verdade.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Esse
rapaz é um belo rapaz, diga-se de passagem, tenho a

773

Fevereiro de 2012

melhor impressão dele, etc. e tal, mas é o Lula! Então,
a coisa ficou de tal maneira que eu acho que o Serra
deveria topar. Acho que é um grande pleito, espetacular, mas decida de uma vez! Essa demora está muito
sem graça. Aquela charge que saiu foi muito chata, mas
meio verdadeira: vai para lá, vai para aqui, e o Serra
bate no poste. Vai ser candidato, não vai ser candidato, e ele bate no poste. Eu acho que V. Exª, como líder
dele, poderia decidir nesse sentido.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Presidente.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – O
PSDB, se desse uma posição importante, de destaque
a V. Exª, tenho certeza de que a coisa lá seria diferente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado, Senador Pedro Simon. V.
Exª sabe o carinho e a admiração que tenho por V.
Exª e a honra que significa ser seu colega no Senado
da República.
Muito obrigado por suas palavras.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Aloysio...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Senador Anibal Diniz, com prazer, ouço
suas considerações.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Permita-me a honra de um aparte a V. Exª e também ao digno
Senador Pedro Simon. Em primeiro lugar, começando
pelo final, essa presença do Ministro Haddad agora,
como candidato a prefeito de São Paulo, com a clara e
inequívoca participação do Presidente Lula, é algo que
indiscutivelmente o habilita para disputar. E me parece
que, como fiel da balança nessa discussão, lá está o
Serra numa dúvida atroz: se aceita ou não aceita disputar. Bom, os articulistas todos revelam que, em que
pese o PT disfarce, ele, certamente, preferiria disputar
a prefeitura de São Paulo sem a presença do Serra.
Mas, certamente, qualificaria mais. Eu acho que ficaria mais ideológica essa campanha com a presença
do Serra, e eu concordo nisso com o Senador Simon.
Agora, em relação àquela proposição defendida aqui
pelo Senador Simon e referida em seu pronunciamento, eu acho que é uma questão até de lógica que
a Presidenta Dilma vá, sim, assinar, digamos, a sua
exigência de ficha limpa para os ministros. E acho que
é até uma questão de inteligência porque presidente
nenhum, nem a Presidenta Dilma, nem qualquer outro
que venha a sucedê-la, vai convocar alguém que tenha
comprovadamente uma ficha suja para compor o seu
ministério. O que acontece é que, infelizmente, a imprensa brasileira fica esperando, primeiro, o sucesso
de alguém para depois atacá-lo. Na medida em que
alguém ocupa um cargo de confiança, aí, sim, a vida

774

Fevereiro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pregressa dele é revelada. Por que é que não tem uma
ficha permanentemente ao alcance das pessoas? Isso
não acontece no Brasil. E aí, parafraseando o nosso
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, parece
que, no Brasil, quem ganha eleição está condenado
a carregar o atraso. E a advertência que ele fez foi
uma advertência a posteriori, porque é natural que é
mais fácil a gente analisar olhando para o passado e
não para o futuro. E o Presidente Fernando Henrique,
depois de terminado o seu governo, assumiu que, realmente, carregou o passado e estava preocupado
que, de agora em diante, o Brasil fosse carregado pelo
passado, digamos, pelo atraso. Eu acho que nós temos
todos de ter um discurso uníssono, no sentido de fazer
com que o Brasil tenha que melhorar cada vez mais na
política e, cada vez mais, melhorar na qualidade das
pessoas que estejam à frente. E, nesse sentido, eu
tenho certeza de que a Presidenta Dilma está fazendo a sua parte, porque, em todas essas discussões,
quando o Ministro veio à baila como suspeito, com o
nome exposto, ela não se negou a tomar uma atitude firme. Nesse sentido, eu tenho que testemunhar
a favor da atitude dela e acredito que ela tem feito o
melhor que pode para manter o Brasil nos trilhos, e
isso a Oposição há de convir que não é retórica. Ela
tem feito, tem tomado atitude e não tem deixado sem
resposta essas situações todas que têm sido levantadas, primeiro, pela imprensa e, depois, como sempre
feito o palanque, pela Oposição. Muito obrigado pela
oportunidade do aparte.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu que agradeço. Agradeço a V. Exª o
aparte, assim como ao Senador Pedro Simon.
Naquilo que se refere ao meu companheiro José
Serra, vejo nesses apartes o reconhecimento da grande qualidade de homem público que ele tem. Agora, se
ele está em dúvida ou não, se está pensando ou não,
vamos deixar que o tempo resolva e ele mesmo resolva.
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Dúvida compreensível.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Dúvida compreensível, claro. Mas, de
qualquer maneira, eu creio que o Serra, candidato a
Prefeito, seria um grande candidato e um grande prefeito, como o foi quando passou pela prefeitura.
Agora, não tenho, Senador Anibal Diniz, a mesma leitura de V. Exª com relação aos episódios recentes. Seria de se espantar se tivesse, mas o fato é que
existe um processo, quase que um processo, um balé
ensaiado: vêm as denúncias, a Oposição tenta convocar, o Governo barra, quando se trata de um Ministro
petista; quando não se trata de um Ministro petista,
ele vem, arma-se toda uma rede de proteção, depois
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ele volta para o seu lugar, já muito esvaziado politicamente e fica sangrando às vezes durante meses, até
que finalmente se procede à mudança.
Acho que falta ousadia à Presidente nesta matéria. Falta confiança na força política que ela tem, no
prestígio que tem, na força parlamentar que tem, desde
que seja bem conduzida em torno de projetos claros. E
eu temo que ela desperdice essa oportunidade.
Esse é o sentido do meu discurso, mas no sentido também de dizer que espero que esse meu vaticínio não seja confirmado pelos fatos; seja apenas a
manifestação de um folião frustrado, que não brincou
no Carnaval e que está aqui destilando amargura na
Quarta-Feira de Cinzas.
Ouço o aparte, se V. Exª me permitir, Presidente
– creio que já estourei meu tempo – do Senador Pedro
Taques, por favor.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Será
muito curto o aparte. Eu vinha do aeroporto ouvindo
V. Exª e concordando com o que V. Exª vinha dizendo.
Apenas uma reflexão de quem também não brincou o
Carnaval, mas também não está amargurado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu também não estou. Na verdade,
meu carnaval já passou.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – O meu
ainda não começou. Apenas para dizer que o Brasil,
Senador Aloysio, precisa ser maior do que as disputas entre dois partidos políticos. Se nós analisarmos
a história partidária desde 1822 – vamos começar por
aí –, com os partidos que naquele tempo existiam,
monarquistas, depois o início dos partidos liberais,
conservadores, depois com a República, na república
das espadas, os partidos estaduais, até UDN e PSD.
Hoje, nós temos no Brasil uma composição entre dois
partidos: PSDB e PT. Oito anos de governo Fernando
Henrique, com acertos, com equívocos, o que é natural; oito anos de governo do PT, com acertos, com
equívocos. E nós só pensamos nesta disputa: PSDB,
PT. Se me permite, ao derredor desses dois – não é o
caso de V. Exª, que pensa estrategicamente o Brasil
–, temos uma federação de partidos, que é o PMDB,
com todo o respeito ao PMDB, e satélites do PT e do
PSDB. Nós precisamos, no Brasil...
O Sr. Pedro Simon (Bloco/PMDB – RS) – Onde
entra o PDT?
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – O PDT?
Hoje é um satélite do PT, um satélite. Infelizmente. Eu
falo isso com vergonha, com vergonha porque o PDT
hoje é um puxadinho do PT. Aqui não vai nenhum
menosprezo ao PT, que é um partido histórico, que
precisamos respeitar, um partido de 32 anos. Mas o
PDT não pode ser esse puxadinho do PT. Já encerro,
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dizendo que nós aqui no Senado temos a oportunidade
de debater estrategicamente o Brasil. V. Exª faz isso
em todas as suas falas, mas nós estamos transferindo debates paroquiais, como é o caso da eleição do
grande Município de São Paulo, o maior Município do
Brasil, para questões nacionais. Nós não acompanhamos, aqui no Senado da República, debates outros que
não sejam sempre essa dicotomia entre dois grandes
partidos com brasileiros valorosos, PSDB e PT. Um
dos debates foi a respeito da privatização, se houve
ou não privatização, se foi concessão, se foi venda de
ativos, mas não pensamos o futuro da República Federativa do Brasil. Só queria trazer este componente:
nós precisamos repensar os partidos no Brasil. Quem
sabe agora, depois das eleições de 2012, na República
Federativa do Brasil, haja um consenso da necessidade de repensarmos esses partidos e pensarmos que
o Brasil é maior do que o PSDB, é maior do que o PT.
Parabéns pela sua fala.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Obrigado.
Agradeço o aparte de V. Exª, um aparte, aliás,
Presidente, tão estimulante que já me dá apetite para
recomeçar o discurso, mas sei que já ultrapassei muito
o tempo que me era destinado.
Agradeço a boa vontade e a benevolência de
V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Aloysio Nunes Ferreira..
Convido para fazer uso da palavra, pelo tempo
regimental, o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores
da TV, ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna
hoje, Quarta-Feira de Cinzas, para fazer um registro
de todo o esforço que está sendo feito no Acre neste
momento pelo Governador Tião Viana, pelo Prefeito
da Capital, Raimundo Angelim, pela Prefeita do Município de Brasileia, Leila Galvão, pelo Prefeito do Município de Xapuri, Ubiracy, e também pelo Prefeito de
Sena Madureira, Nilson Areal, no sentido de atender
as famílias vítimas da alagação dos rios que banham
essas cidades.
Rio branco, Xapuri, e Brasiléia são, todos, Municípios às margens do rio Acre, que atingiu – medição de
hoje às 12 horas – 17,46m acima do seu nível normal.
A maior enchente da história do rio Acre aconteceu em 1997, quando se atingiu a quota de 17,70m.
Ou seja: estamos, neste momento, a exatos 0,24m de
atingirmos a maior quota de todos os tempos.
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Isso tem gerado um transtorno sem precedentes
no sentido de atingir o patrimônio das pessoas, casas,
a vida das pessoas, completamente afetada por essa
situação, muito difícil.
Conversei há pouco com o Governador Tião Viana, que fez um agradecimento muito especial ao Ministério do Exército, ao Ministério da Aeronáutica e, mais
especialmente ainda, à Presidenta Dilma, que foi muito
atenciosa para com ele e se colocou completamente
à disposição para ajudar no que fosse possível para
o atendimento a essas milhares de famílias atingidas
por essa alagação, que tende a ser, senão a maior,
pelo menos a segunda maior alagação de que se tem
notícia na cidade de Rio Branco e, certamente, a maior
de todos os tempos no Município de Brasileia, onde
praticamente toda a cidade foi atingida pelas águas.
Até a igreja que ficava no ponto mais alto e que estava recebendo desabrigados também foi atingida pela
enchente, de tal maneira que os desabrigados que
estavam alojados na igreja católica também tiveram
que ser removidos por uma situação também de absoluto desconforto. O mesmo aconteceu com o Hospital
Geral de Brasileia, que teve toda uma ala interditada
justamente por já estar toda afetada pela enchente.
Assim, estamos vivendo um momento de grandes
transtornos nos Municípios do Acre, nos Municípios
atingidos por essa enchente.
Neste momento, o Senador Jorge Viana, meu
companheiro de bancada, está lá com seu gabinete
mobilizado, dando toda força ao Governador Tião Viana, assim como vários outros Parlamentares. Nosso
gabinete também está lá, colocando-se à disposição
na força-tarefa que foi mobilizada justamente para
atender todas as famílias.
O que a gente pode dizer é que o essencial, no
atendimento à saúde, no atendimento à alimentação,
nos abrigos, tem sido feito pela força-tarefa constituída pelo Governo do Estado, pelas Prefeituras, principalmente pela Prefeitura da capital, onde temos o
maior número de desabrigados. Todo esse esforço
está sendo feito, e a gente tem que reconhecer que é
um esforço exemplar.
Inclusive a própria Comissão Nacional de Defesa
Civil presente no local, com o Sr. Armin Braun, fez um
reconhecimento também de que, se não houvesse a
mobilização e a organização do jeito como estão sendo
feitas, sob a coordenação do Governador Tião Viana
e do Prefeito Raimundo Angelim, com a presença do
Exército, da Aeronáutica, do Corpo de Bombeiros, com
a mobilização dos servidores públicos, com a mobilização da sociedade - há todo um espírito de solidariedade
em que as pessoas se mobilizam do jeito que podem
para ajudar as famílias atingidas pela enchente –, se
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não estivesse esse esforço todo acontecendo, certamente, a situação estaria muito mais complicada e o
sofrimento das famílias seria incomparavelmente maior.
Então, nesse sentido, faço questão de, ao mesmo tempo em que me solidarizo com as famílias atingidas, famílias que passaram um Carnaval cheio de
transtornos, cheio de dificuldades, cumprimentar esse
trabalho realizado pelo Governador Tião Viana e pelo
Prefeito Angelim...
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– Senador.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – (...) bem
como a solidariedade atenta da Presidenta Dilma, que
mobilizou toda estrutura do Governo Federal para atender no que fosse necessário para diminuir o sofrimento
das vítimas da alagação do rio Acre.
Ouço, com muita atenção, o Senador Rollemberg.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– Senador Anibal Diniz, eu quero me solidarizar também com o povo do Acre, que, neste momento, passa
por dificuldades enormes em função das enchentes
que ocorrem em vários Municípios daquele Estado. É
importante ressaltar o trabalho que o Senador Jorge
Viana realizou nesta Casa, no ano passado, ao presidir uma comissão especial para repensar a área de
defesa civil no nosso País. O fato é que precisamos
nos adaptar às mudanças climáticas. O que está ocorrendo é que percebemos, a cada ano, uma ocorrência
maior de eventos climáticos extremos, trazendo grandes prejuízos, grandes aflições e sofrimento à população brasileira. Neste momento, o Acre deve receber
a solidariedade de todo o Senado Federal, de todo o
País, deve ter todo apoio do Governo Federal para que
possa enfrentar essa enorme dificuldade em função
das enchentes. Cumprimento V. Exª pela preocupação
e por trazer esse tema, como um digno representante daquele Estado. V. Exª traz a sua preocupação em
minorar o sofrimento daquela população naquele momento. Mas eu queria lhe pedir licença por um minuto
– eu estava presidindo a Mesa – para fazer um breve
comentário sobre a fala que o Senador Pedro Taques
fez se referindo ao quadro político-partidário brasileiro
em que ele vê um prejuízo muito grande em reduzir o
quadro partidário a uma polarização entre PT e PSDB.
Em primeiro lugar, eu quero registrar o profundo respeito que tenho por esses dois partidos, pela trajetória de cada um deles, pelas contribuições que deram
ao processo político no nosso País. Estamos vivendo
um processo de consolidação e aprofundamento da
democracia e temos de reconhecer que tanto o PSDB
quanto o PT deram a sua contribuição. Mas, como representante do PSB, não posso ficar calado ao ouvir
uma referência como se os demais partidos fossem
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uma federação de partidos que seriam meros satélites dos demais partidos. Não! No caso do PSB, não.
O PSB é um partido que vem se construindo, vem se
consolidando, vem crescendo e obtendo o reconhecimento da população brasileira. Vem crescendo devagar, mas crescendo com regularidade e, sobretudo,
com coerência. É algo de que nós nos orgulhamos
muito no quadro político-partidário brasileiro. O PSB
elegeu seis Governadores nas últimas eleições. Da
base de apoio da Presidenta Dilma, foi o partido que
elegeu mais governadores. E temos muito orgulho de
ter, entre os três Governadores melhor avaliados no
Brasil, dois do PSB, sendo que o nosso Presidente, o
Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, tem
aprovação de 82%. Também na avaliação dos Prefeitos
de capital, o PSB aparece com dois entre os Prefeitos
melhor avaliados. O que nós temos, e muito claro, é a
necessidade de uma política de alianças – e aí temos
o PT como um aliado histórico – no sentido de garantir os avanços que vimos garantindo para o Brasil. O
Brasil, nos últimos anos, conseguiu voltar a crescer,
aliando crescimento com distribuição de renda, redução
da pobreza, redução das desigualdades sociais, mas
temos muito claro que temos as nossas diferenças,
temos a nossa identidade e que estamos construindo, junto ao povo brasileiro, o nosso caminho, e este
reconhecimento existe. Peço desculpas por tratar de
um assunto diferente do tema do seu pronunciamento,
mas, como já usei o meu tempo, não poderia deixar
de fazer essa observação ao pronunciamento do brilhante Senador Pedro Taques, que é uma das figuras
que mais oxigenaram o Senado Federal e que dá uma
contribuição enorme à melhoria do debate político nesta
Casa. Cumprimento mais uma vez V. Exª pela preocupação com o povo do seu Estado, e tenha aqui toda a
nossa solidariedade para que o Senado possa tomar
todas as medidas que estiverem ao seu alcance para
que possamos minorar o sofrimento do povo do Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg, por sua participação, pela solidariedade ao povo do Acre e também pela mesclagem de temas aqui. É uma pena que
o Senador Pedro Taques, estando na Presidência da
Casa, não vai poder apartear o seu aparte, para reposicionar o que S. Exª havia dito. Porque, na realidade,
é uma reflexão profunda a que o Senador Pedro Taques vem fazendo. Já tive a honra de ouvi-lo em outras
ocasiões, em que S. Exª reflete sempre que o Brasil
precisa ter um plano de longo prazo e que não esteja
só, digamos assim, na dependência da agenda dos
partidos políticos, particularmente do PT e do PSDB.
Então, S. Exª está conclamando o Senado Federal a
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mirar numa agenda de país, numa agenda que vá além
dos partidos políticos.
Nesse sentido, há controvérsia quando se diz
que os demais partidos são uma federação ou até um
puxadinho do PT. Da nossa parte, do Partido dos Trabalhadores, eu me sentiria muito honrado se a nossa
liderança se estendesse por todos os demais partidos.
Mas, na realidade, há diferentes pontos de vista com
partidos ainda que não sejam partidos com o tempo
de história ou com alguns posicionamentos ideológicos tão conflitantes como o PSDB. Mas, querendo
ou não, cada partido aqui representado traz as suas
características próprias e também procura se viabilizar junto à sociedade brasileira, defendendo os seus
pontos de vista.
Vejo que o Senador Pedro Taques abdicou da
condição de Presidente para poder apartear ao aparte
do Senador Rollemberg. Ouço, com atenção, o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Apenas
para também me associar a V. Exª, nesse momento
terrível que vive Rio Branco. Conheço Rio Branco, lá
já morei. E me associo a V. Exª nesse momento. No
tocante ao aparte do aparte, todos os partidos merecem respeito, por óbvio. O PMDB é um grande partido
– e ali, na Presidência, está o Presidente do PMDB.
Mas não estamos discutindo pessoas. Estamos discutindo instituições. Infelizmente, no Brasil, ao meu
juízo, respeitando as posições contrárias, temos essa
polarização. Ela é boa ou é ruim? Eu não sei se ela
é boa ou ruim. Vejo que outros partidos, como o meu
próprio, o PDT, infelizmente, hoje, apesar de lutas internas, repito, o PDT, hoje, é um apêndice do PT, ele
se pensa a partir do PT. O PSB é um grande partido,
com seis governadores... Mas vamos falar de notícias
que saem na imprensa. Não podemos ser emprenhados pelo ouvido por notícia da imprensa, mas, ao que
consta, o Governador de Pernambuco já está trabalhando para apear da Vice-Presidência da República,
na campanha de 2014, o atual Vice-Presidente. Sobre
isso, encontram-se notícias pela imprensa. Mas não
podemos acreditar em tudo que sai na imprensa. Isso
é fofoca de Carnaval, é igual a amor de Carnaval, não
passa a Quarta-Feira de Cinzas. Então, expressando
meu total respeito ao PSB, Senador Rodrigo Rollemberg, o que temos que imaginar e buscar concretizar
é um Brasil que seja mais importante que partidos
políticos, é um Brasil que fuja dessa raia miúda que é
a discussão partidária.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB - DF)
– Prezado Senador Anibal, se V. Exª me permite um
aparte ao aparte do aparte, para somente assegurar
ao Senador Pedro Taques que não há nenhum desejo
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do Presidente do PSB, Governador Eduardo Campos,
de apear quem quer que seja da Vice-Presidência. O
que há é um compromisso de fazer um governo eficiente, como vem fazendo, em benefício do povo de
Pernambuco, absolutamente reconhecido por 83%
da população e um compromisso muito sólido com as
políticas públicas que venham melhorar a condição de
vida do povo brasileiro, fazendo com que o Brasil continue aliando crescimento econômico com redução da
pobreza, redução das desigualdades sociais, avanço
técnico-científico, melhoria da qualidade da educação.
Esse é o objetivo do PSB. Entendemos que 2014 está
muito longe para se pensar em candidatura em 2014.
Temos convicção do nosso profundo compromisso com
o projeto de País, e é nesse sentido que o PSB constrói as suas políticas de aliança, alianças em defesa do
povo brasileiro. Muito obrigado, Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador Rollemberg.
Para finalizar esse assunto sobre alagação do
Acre, quero reafirmar que foi constituído o Gabinete Integrado de Mobilização em apoio às vítimas da
alagação 2012. Esse comitê está centralizando todas
as informações e o planejamento das ações, de tal
maneira que todas as ajudas que têm chegado têm
merecido a devida destinação, tanto às famílias que
estão nos abrigos – são vários abrigos constituídos
para receber as famílias das áreas alagadas – quanto às famílias que, mesmo estando em área alagada,
decidiram permanecer no local para proteger melhor
seu patrimônio. Essas famílias também estão tendo a
devida assistência da equipe formada pelo Gabinete
Integrado de Mobilização em apoio às vítimas da alagação 2012.
Quero dizer também que todo mundo tem contribuído do jeito que pode, de acordo com suas posses.
Foi criada a conta SOS Enchente Rio Acre, que está
sob o gerenciamento da Diocese de Rio Branco; e,
através da agência 0071-X, conta corrente 100.000-4,
as pessoas podem contribuir com qualquer valor para
ajudar a minorar o sofrimento das pessoas vítimas
da alagação do rio Acre, assim como do rio Iaco, em
Sena Madureira, e outros Municípios que por ventura
venham a sofrer com o problema da enchente.
Para finalizar este pronunciamento, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um cumprimento especial
à aluna Larissa Bruna Carvalho de Souza, da Escola
Antonia Fernandes de Moura, no Município de Santa
Rosa do Purus, que, salvo engano, é o menor Município do Brasil. Essa aluna do menor Município do Brasil
foi a primeira aluna a receber a medalha de ouro na
Olimpíada de Matemática. Pela primeira vez, o Acre
é agraciado com a medalha de ouro. Ele havia con-
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seguido, até então, medalhas de bronze e de prata.
Agora, com Larissa Bruna Carvalho, da Escola Antonia
Fernandes de Moura, do Município de Santa Rosa, o
Acre, pela primeira vez, é contemplado com medalha
de ouro, nas Olimpíadas de Matemática. Isso orgulha
todos os professores, diretores de escola, alunos da
rede pública estadual do Acre, porque vivemos um
momento muito especial.
Essa 8ª Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas é dirigida aos alunos do 6º ao 9º ano
do Ensino Fundamental, e Larissa Bruna de Carvalho
foi a aluna de melhor destaque do Estado do Acre na
história das Olimpíadas de Matemática.
Por isso, meus cumprimentos. Primeiro, pelo seu
mérito reconhecido pela pontuação atingida e, depois,
para realçar que, para o bom aluno, as circunstâncias
todas não são empecilhos. Ele vai à luta, consegue os
mecanismos para buscar o conhecimento, faz pesquisa pela Internet, desdobra-se para vencer. E Larissa
está dando uma demonstração inequívoca de que
é uma vencedora, lá no isolado Município de Santa
Rosa do Purus.
Quero desejar aqui uma trajetória de muito sucesso na vida escolar dessa aluna e que essa vitória,
essa medalha de ouro conquistada nas Olimpíadas de
Matemática seja apenas a primeira de uma infinidade de
outras conquistas que terá em toda a sua vida escolar.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF)
– Senador Anibal, permita-me aparteá-lo novamente.
Quero cumprimentar a Larissa e cumprimentar todos
os estudantes brasileiros que participaram das Olimpíadas de Matemática. Tenho orgulho de, como Secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência e
Tecnologia, ter iniciado a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, com apoio do Instituto
de Matemática Pura e Aplicada, o Impa, com apoio
da Diretoria de Difusão e Popularização da Ciência,
do Ministério da Ciência e Tecnologia, na figura do
Professor Ildeu de Castro Moreira. Começamos com
10 milhões de alunos. No primeiro ano, 10 milhões de
alunos participaram das Olimpíadas de Matemática
e, hoje, parece-me que já são mais de 20 milhões de
alunos. Desde a primeira edição, em todos os anos,
estamos tendo a realização da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas e também a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, dois eventos da
maior importância para a difusão e popularização da
ciência e para estimular nossas crianças e nossos jovens a seguir carreiras científicas tão importantes para
nosso País. E é importante analisar o resultado dessas
Olimpíadas de Matemática, porque, muitas vezes, em
escolas nos rincões deste País, em função de ter um
professor abnegado, um profissional de qualidade, que

FEVEREIRO03507
2012

Quinta-feira 23

consegue motivar seus alunos, temos resultados excepcionais. Parece-me que, agora, o Governo também
está desejando ampliar essas Olimpíadas para outras
matérias, como Português. São iniciativas importantes,
porque mobilizam escolas, turmas, jovens e crianças
a participar e ampliar seus conhecimentos para uma
área estratégica para o País. Portanto, eu não poderia
deixar de fazer este aparte e registrar, com muita alegria, compartilhando com V. Exª, que, aqui em Brasília,
também, quando realizamos a primeira Olimpíada, eu
tive oportunidade de levar e estar com ele na presença do Presidente Lula, que entregou pessoalmente a
homenagem, o Paulo, uma criança portadora de deficiência física, que, em função de seu esforço, também
foi um dos agraciados com a medalha das Olimpíadas
de Matemática. Parabéns a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador Rollemberg, por este aparte muito
oportuno. Espero que Larissa esteja assistindo a esta
sessão para ter a oportunidade de receber o cumprimento também do criador dessas Olimpíadas, porque
realmente ela é merecedora, pois é a primeira aluna
do Acre a ser contemplada com a medalha de ouro.
Parabéns, Larissa!
Hoje à noite, estaremos seguindo para o Acre e,
amanhã, estaremos nos incorporar à equipe de apoio
às vítimas da alagação do rio Acre, dos outros rios e
demais Municípios atingidos. Estaremos à disposição, com o Senador Jorge Viana, com o Governador
Tião Viana e com toda a equipe que está mobilizada
no sentido de contribuir, com toda energia, para que
este momento de dificuldade seja superado e que a
solidariedade esteja à frente como marca maior dessa
ação em apoio às vítimas da alagação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e até outra oportunidade.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o
Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Taques.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz,
o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Obrigado a V. Exª. Esta Presidência se congratula com V. Exª a respeito de Larissa, medalha de
ouro nas Olimpíadas de Matemática.
Santa Rosa do Purus lembra-me um fato, quando estive em Rio Branco, como Presidente do PMDB,
no ano passado: em depoimento do nosso Presidente
Flaviano Melo, soube que o Presidente do PMDB de
Santa Rosa do Purus tem o diretório mais organizado. Demora-se seis dias de barco para chegar a Rio
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Branco, mas os documentos do partido são sempre
entregues em dia. Então, o povo de Santa Rosa é um
povo aguerrido, bravo e trabalhador.
E a Presidência também se solidariza com V. Exª
a respeito das vítimas, dos desabrigados dessa enchente. O Acre passou, recentemente, por uma onda
de imigração dos refugiados e irmãos haitianos e já
vinha tendo dificuldade para manter essas pessoas.
São mais de dois mil imigrantes haitianos, refugiados
da guerra, do terremoto, que o Brasil tem que acolher;
e, agora, com as enchentes, também. Portanto, as autoridades brasileiras terão de envidar esforços para
colaborar e contribuir com o Acre.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – A questão dos haitianos foi amenizada, porque, com o apoio
da Presidenta Dilma, conseguiu-se uma boa solução.
Mas essa situação da alagação, agora, tende a se
estender por mais alguns dias, porque o rio continua
aumentando seu volume de água.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Rondônia tem acolhido também alguns haitianos, que trabalham em Porto Velho.
Agradeço a V. Exª, Senador Anibal.
Concedemos a palavra ao nobre Deputado Pedro
Taques, do Estado de Mato Grosso.
V. Exª dispõe do tempo necessário para fazer
seu pronunciamento.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, meu sonho era ser Deputado, mas
consegui ser Senador antes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Eu falei Deputado?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mas
essa não é uma ofensa.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – É o Senador Pedro Taques, Senador que tem
engrandecido este Parlamento!
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Muito obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
iniciar meu discurso especificamente sobre o que aqui
vim falar hoje, quero cumprimentar a Larissa, do Estado
do Acre, pela vitória nessa Olimpíada. Infelizmente, no
Brasil, temos o vezo – somos useiros e vezeiros – de
laurear personagens que, infelizmente, não mostram a
dignidade do que fizeram. Quero dizer, com isso, que
a Larissa precisa ser laureada, precisa ser lembrada,
precisa ser honrada, porque, em uma escola pública,
ela conseguiu uma vitória como essa, um sucesso
como esse, o que mostra que essa brasileira do Estado do Acre merece o apoio e o prestígio de todos nós.
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Parabéns ao Acre! Parabéns, sobretudo, à Larissa e
à sua família!
Sr. Presidente, nesta tarde, quero falar um pouco
sobre a chamada Lei da Ficha Limpa. Nós todos temos de elogiar a decisão do Supremo Tribunal Federal,
que, nos últimos vinte dias, Senador Pedro Simon, deu
exemplos de República, deu exemplos de honestidade
cívica, deu exemplos de republicanismo. Em primeiro
lugar, veio a decisão que firma a competência concorrente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e, não
mais que dez dias depois, veio a decisão que firma a
constitucionalidade da chamada Lei da Ficha Limpa.
O que separa, o que divisa, o que diferencia a
República da Monarquia, como todos sabemos, Sr.
Presidente, é que, na República, todos aqueles que
exercem parcela da soberania do Estado devem responsabilidade. Todos aqueles que exercem parcela da
soberania do Estado devem responsabilidade, diferentemente do que ocorre na Monarquia. Na Monarquia,
o exercício de poder é irresponsável, quem o faz exerce em seu próprio nome, não em nome do povo, não
em nome do cidadão. Hoje, existe uma ligação entre
República e democracia, que é a dominação do povo.
Na República, não interessa se o ser é Presidente da República ou se é o José da Silva, aquele barnabé mais simples do menor Município da República
Federativa do Brasil. Todos eles exercem parcela da
soberania do Estado e devem responsabilidade pelos
seus atos na medida do cargo ocupado. O Presidente
exerce um cargo no qual a parcela da soberania do Estado é maior, e, portanto, sua responsabilidade é bem
maior do que a responsabilidade do barnabé, aquele
José da Silva, que exerce um cargo bem simples, um
cargo público, em um Município bem simples do Brasil.
Esse traço é importante para firmarmos a República.
A Lei da Ficha Limpa é importante? É muito importante. O reconhecimento de sua constitucionalidade
é significativo? É muito significativo. Mas eu queria fazer uma indagação, um questionamento: um país sério precisaria de uma lei como essa, um país decente
precisaria de uma lei como essa? Essa é a pergunta,
essa é a indagação. Penso que não, Senador Pedro
Simon, penso que não. O melhor seria que o cidadão,
no momento da escolha de um candidato que exerceria
parcela da soberania do Estado, já fizesse sua escolha, tendo em conta os princípios republicanos. Essa
seria a primeira peneira, essa seria a primeira defesa,
a primeira salvaguarda, para que houvesse uma República no sentido não só formal, mas também material.
E o cidadão? Alguns dizem que o cidadão ainda,
infelizmente, não tem consciência da sua importância
no processo democrático. Nós precisamos caminhar
ainda mais, para que o cidadão possa ter a consciência
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de sua importância no processo democrático. Alguns
dizem que é preciso um processo educacional que
traga essa consciência ao cidadão da sua importância
nesse processo, a educação que liberta, a educação
que transforma, a educação que transforma o indivíduo
em cidadão. A primeira peneira é o cidadão.
A segunda salvaguarda, Senador Pedro Simon,
seriam os partidos políticos. Os partidos políticos deveriam fazer a escolha por candidatos que não ofendessem os princípios da República. Os partidos políticos
deveriam fazer essa escolha, tendo em conta os princípios republicanos, os princípios gravados nos arts.
1º e 37 da Constituição da República.
A primeira defesa se dá em torno do cidadão, e a
segunda defesa, em torno dos partidos políticos, mas
não é assim que ocorre na República Federativa do
Brasil. Para isso, é preciso que haja maior valorização
dos partidos políticos, o que a Constituição determinou
há 23 anos, mas, infelizmente, nós ainda não tiramos
isso do papel. Os partidos políticos são valorizados
apenas formalmente na Constituição, mas ainda não
materialmente.
O cidadão tem de fazer esta defesa: a defesa dos
princípios republicanos. Os partidos políticos devem
fazer esta defesa: a defesa dos princípios republicanos.
Seria preciso uma lei como a chamada Lei da
Ficha Limpa? Penso que não. A Constituição da República, nos seus artigos – cito apenas um deles, o
art. 37 –, estabelece os princípios para que haja uma
sociedade livre de candidatos ficha suja. Nós não precisaríamos de uma lei, porque a Constituição possui
força normativa própria. A Constituição não é uma folha
de papel. A Constituição é uma norma jurídica superimperativa, com imperatividade reforçada. O que quer
dizer isso sem o “juridiquês”? A Constituição manda,
determina, ordena que os candidatos sejam cândidos,
sejam limpos, sejam alvos. O art. 14, § 9º, da Constituição já deixa bem expresso que temos de analisar
como causa de inelegibilidade a vida pretérita, a vida
passada daquele que se dispõe a exercer cargos eletivos, a qual deve ser sem mancha, sem nódoa.
Há algum tempo, há mais ou menos oito anos, o
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro
julgou inelegível um famoso Deputado Federal de lá,
Eurico Miranda, presidente de um clube de futebol, e
disse que a Constituição já dava essa força normativa.
A Constituição já veda que candidatos com passado
não recomendável possam exercer a eletividade. E o
Tribunal Superior Eleitoral, infelizmente, disse que não
havia a regulamentação do art. 14, § 9º, da Constituição. Daí, veio ao mundo jurídico a Lei da Ficha Limpa.
Portanto, há três defesas dos princípios republicanos. A primeira defesa, Sr. Presidente, é o cidadão,
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no momento da escolha daquele que exercerá parcela
da soberania do Estado; em um segundo momento,
os partidos políticos; em um terceiro momento, a própria Constituição.
Há a Lei da Ficha Limpa, e iniciei minha fala parabenizando o Supremo Tribunal Federal. Nós todos
temos de fazê-lo. Na quinta-feira passada, o Supremo
deu mostra de que deseja, de que almeja, de que tem
como objetivo fazer com que os princípios constitucionais possam ser respeitados e, sobretudo, vividos por
todos nós, ao reconhecer a constitucionalidade da Lei
da Ficha Limpa.
Resolvemos os cargos eletivos. Pergunto aos
Srs. Senadores, pergunto ao cidadão simples do meu
Estado, do Estado de Mato Grosso: isso resolve?
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Vou cometer um equívoco muito grande. V. Exª
está absolutamente correto, mas o problema na Lei da
Ficha Limpa é que, no Brasil, o cidadão só podia ser
considerado culpado com o trânsito passado em julgado. Em seis, sete, oito ou nove anos, havia prescrição,
e nada acontecia. Aí é que entra a lei, determinando
que o condenado em segunda instância por um colegiado não pode ser candidato. Esse é um fato.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – O
que V. Exª está a dizer é que o Supremo Tribunal Federal decidiu, na quinta-feira, que a chamada Lei da
Ficha Limpa não ofende o princípio da presunção de
inocência, mas o que estou a dizer é que essa posição
do Supremo Tribunal Federal não é nova. Já existem
decisões do próprio Supremo Tribunal Federal e do
Tribunal Superior Eleitoral que afirmam que causas de
inelegibilidade não ofendem o princípio de presunção
de inocência. No entanto, o Supremo Tribunal Federal,
na quinta-feira, houve por bem firmar mais ainda essa
sua posição. Parabenizo o Supremo Tribunal Federal
por isso.
O cidadão simples está a pensar: aquele que é
sujo – porque esse é o nome –, aquele que tem uma
vida cheia de nódoas, cheia de manchas, não poderá
mais ser candidato em razão da Lei da Ficha Limpa.
Esse cidadão não poderá mais ser candidato, porque
essa Lei, segundo o Supremo Tribunal Federal – e é
bom que assim seja –, não ofende o princípio da presunção de inocência, como V. Exª bem disse.
Esse cidadão vai deixar de ser candidato, mas vai
poder exercer a diretoria, por exemplo, da Petrobras,
uma diretoria que fure poço.
Eu não sei por que tanto interesse em uma diretoria que fure poço! Agora, nós... Poderia ser, por
exemplo, presidente do Banco do Brasil. Ele não pode
mais ser candidato porque ele tem contra si uma causa
de inelegibilidade, que é um obstáculo para que ele
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possa ser candidato. Muito bem. Ele poderá ser presidente da Casa da Moeda ou do Fundo de Pensão da
Petrobras. Ele poderá exercer esses cargos, Senador
Raupp, Senador Anibal, poderá exercer esses cargos. A
Constituição veda tal prática no art. 37, caput, quando
fala em Princípio da Moralidade. No entanto, em razão
do chamado presidencialismo de coalizão, nós afastamos os princípios previstos no art. 37 da Constituição.
O Supremo Tribunal Federal deu o seu recado. O
Supremo Tribunal Federal, na decisão de quinta-feira,
sinalizou que nós precisamos cumprir os princípios
da República. Muito bem. E o que o Poder Legislativo
está a fazer para se encontrar com o Supremo nessa
quadra histórica que nós vivemos? Absolutamente
nada, Sr. Presidente do Senado da República, Senador Pedro Simon.
Nós temos projetos de lei nesta Casa, inclusive
projetos de V. Exª, projetos de emenda à Constituição,
por exemplo, que acabam com a imunidade parlamentar. Outro instrumento violador dos princípios republicanos. Nós temos propostas de emenda à Constituição
nesta Casa, Senador Anibal, maravilhosas. Agora, falta
vontade política para que essas propostas mereçam
aprovação.
Assim, o Supremo Tribunal Federal está a cumprir
o seu papel constitucional. Eu citei duas decisões: a
que reconhece a competência concorrente do Conselho
Nacional de Justiça e a que reconhece a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa. E é bom que assim seja.
Uma terceira decisão se avizinha, ao que consta no
mês de maio, no julgamento do famoso caso do mensalão. O Supremo Tribunal Federal, ali, vai mostrar a
existência ou não de uma quadrilha que tomou conta
do Legislativo com interlocução como o Poder Legislativo, desculpe-me, Legislativo com interlocução com
o Poder Executivo. Não vamos nos antecipar aos fatos.
Agora, quem leu as alegações finais do Procurador-Geral da República já pode antever algumas decisões.
Muito bem. E o que faz o Legislativo? Nós, aqui
no Senado da República, Senador Pedro Simon, precisamos aprovar algumas propostas de emenda à
Constituição para que possamos entender o momento
histórico em que vive a República. O STF (Supremo
Tribunal Federal) já entendeu. Nós aqui precisamos
entendê-lo.
Cito uma proposta de emenda à Constituição –
a partir de amanhã, passo a colher as assinaturas –
que faz com que as causas de inelegibilidade que são
obstáculos para que o cidadão possa exercer cargos
eletivos também sejam exigidas daquele cidadão que
vai exercer cargos na Administração Pública que não
sejam cargos eletivos, por exemplo, cargos comissionados, concursos públicos. Nada mais do que a aplicação
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da Lei da Ficha Limpa a outras formas de assunção
a cargos públicos.
Eu ouvi a fala de V. Exª. Aliás, Senador Pedro
Simon, nós dois estivemos lá com o Ministro Hage
debatendo um decreto que a Presidente da República poderia apresentar exigindo daqueles que exerçam
cargos comissionados na Administração Pública Federal que sejam também ficha limpa, ou, ao contrário,
que vede a assunção a cargos públicos daqueles que
têm uma vida não recomendável.
Agora, esse decreto é muito importante, mas
nós discutiríamos a constitucionalidade desse decreto.
Esse decreto não produziria efeitos na Administração
Pública estadual. Seria possível um projeto de lei para
vedar que candidatos com um passado não recomendável pudessem ser proibidos de exercer cargos comissionados em toda a Administração Pública, seja
da União, seja dos
Estados, seja dos Municípios? Isso seria, a meu
juízo, inconstitucional por ofender o chamado pacto
federativo. O ideal seria uma proposta de emenda à
Constituição.
Por isso, a partir de amanhã, eu passo a colher
essas assinaturas, Senador Anibal, para que o Congresso Nacional e, aqui, o Senado da República possa
dar a sua contribuição no respeito aos princípios do
chamado republicanismo.
Volto a dizer: a decisão do Supremo Tribunal Federal é muito importante, nós todos temos que festejá-la.
A decisão do Supremo Tribunal Federal inaugura uma
nova quadra – ao menos assim eu penso – na história
da República. Agora, nós precisamos fazer com que
essa decisão seja efetivamente concretizada. O ideal
seria que o cidadão fizesse a sua defesa. O ideal seria
que os partidos políticos...
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Decisão do Congresso que começou com uma
lei que nós aprovamos. Nós aprovamos e o Supremo...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
Uma lei de iniciativa popular, como V. Exª bem sabe,
apresentada por mais de um milhão de brasileiros,
capitaneada pela Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, pela ANPR, pela Ajufe, pela OAB. Muito bem.
O cidadão precisa fazer a sua defesa. Os partidos
políticos precisam exercer essa defesa. A Constituição
tem essa força normativa própria. Ela não precisa de
regulamentação nesse particular, mas foi entendida
de forma adversa. Portanto, nós temos a Lei da Ficha
Limpa, a necessidade da lei, reconhecida constitucionalmente pelo Supremo. Agora, nós precisamos avançar.
Não adianta o cidadão ser proibido de disputar cargos
eletivos, mas ter o direito de exercer, na Administração
Pública, cargos comissionados. O ideal seria que essas
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causas de inelegibilidade também fossem aplicáveis
àqueles que exercem cargos comissionados, porque,
Senador Raupp, aquele que exerce o serviço público
precisa ter a excelência – não a excelência no nome,
não a excelência apenas como pronome de tratamento, mas ele precisa ser excelente no sentido de bem
preservar os princípios da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Taques,
o Sr. Valdir Raupp deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Pedro Simon, Srªs e Srs. Senadores,
dentro em breve, assistiremos ao começo da concretização de um projeto que defendi insistentemente
ao longo de todo o meu primeiro mandato e continuo
agora neste segundo mandato. Refiro-me, Sr. Presidente, à entrada em funcionamento das turbinas das
hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau no rio Madeira, em Rondônia.
Quanto a Santo Antônio, a primeira turbina entrará
em operação já no mês de março próximo.
Verificou-se, afinal, Srªs e Srs. Senadores, ao
longo desses anos de construção, o que sempre ressaltei: o impacto da construção dessas hidrelétricas em
Rondônia tem sido efetivamente considerável. No pico
das obras, cerca de 40 mil trabalhadores estavam ocupados nas duas usinas. Isso teve um reflexo inevitável
na economia de Porto Velho. Os salários aumentaram;
a renda em circulação cresceu significativamente – ao
longo de sua construção, as hidrelétricas vão pagar,
ao todo, cerca de R$1,5 bilhão em salários –, com
impacto direto no comércio, nos serviços, no mercado imobiliário. Em 2011, o recolhimento de ICMS em
Rondônia cresceu mais de 30%, bem acima do que
ocorreu no resto do País.
Mais de 80% dos trabalhadores nos canteiros
de obras de Santo Antônio são da própria região, a
grande maioria formada e qualificada pelas empresas
responsáveis pela construção. Isso não quer dizer que,
na Usina de Jirau, também não tenha havido a formação de pessoas – talvez, numa escala um pouco menor, já que algo em torno de 50% dos trabalhadores
veio de fora por falta de contingente para o trabalho
em Rondônia.
A cultura da informalidade no trabalho foi quebrada. Temos hoje um mercado de trabalho mais complexo, com oferta de mão de obra mais qualificada e
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experiente. Além do mais, cada emprego direto gerado
pela construção implica três ou quatro indiretos.
No entanto, Sr. Presidente, tudo isso pode ser
posto a perder, se não estivermos preparados para
a transição que o fim das obras nas hidrelétricas vai
inevitavelmente exigir.
O pico das obras já passou. Em maio do ano passado, havia 16 mil trabalhadores no canteiro de Santo
Antônio, a usina mais próxima de Porto Velho. No final
do ano, o número já caiu para 14 mil. A tendência, daqui para o final previsto das obras, em 2016, é naturalmente a de que esse número caia drasticamente, até
reduzir-se a apenas aos trabalhadores responsáveis
pela operação e pela manutenção da usina.
Essa situação, Sr. Presidente, como não pode
deixar de ser, tem preocupado todos nós. A construção
das usinas vai acabar por certo, mas não é inevitável
que os efeitos positivos dessa construção terminem
também. Não podemos dar-nos ao luxo de regredir
e de desperdiçar os benefícios acumulados ao longo
desses anos todos.
Muitas indústrias vieram instalar-se em Rondônia
em função da construção das usinas e têm ainda alguns anos de atividade forte pela frente, por conta das
obras no rio Madeira e outras, como da usina de Belo
Monte e mesmo as obras que o Brasil projeta realizar
no Peru e na Bolívia, já que algumas dessas empresas
irão produzir peças de turbinas, parte de equipamentos para a usina de Belo Monte, que vai descer pelo
rio Madeira até chegar ao Pará. E também para as
usinas que poderão chegar ao Peru – já estão sendo
estudadas as quedas de águas no Peru, e também na
Bolívia: a usina de Cachuela Esperanza, no rio Beni, e
Cachoeira Ribeirão, na divisa com Rondônia.
É preciso que tenhamos meios de manter a prosperidade em Rondônia, mesmo após ter sido encerrado
o ciclo das hidrelétricas.
Não falta oportunidade, Sr. Presidente, para darmos continuidade a esse momento feliz de prosperidade. Há importantes obras de infraestrutura para
serem realizadas, como a construção das eclusas
para facilitar a navegação do rio Madeira e a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho, obra que tenho
defendido desde o meu primeiro mandato e continuo
agora, neste segundo mandato. A usina Tabajara, de
350 megawatts, lá em Machadinho d’Oeste e a usina
Ribeirão, próxima de Guajará e Nova Mamoré, que vão
gerar mais 3 mil megawatts e, como já falei, a usina de
Cachuela Esperanza, essa sim 100% boliviana, mas
que deverá acontecer com a ajuda, com o apoio e com
a parceria do Brasil, gerando emprego em toda aquela
região de Rondônia e também da Bolívia.
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Poderia destacar outras obras importantes como
a construção da ponte Binacional de Guajará-Mirim a
Guayara-Merín, dando seguimento a um corredor de
exportação, via Bolívia, ao porto de Arica no Chile,
passando por La Paz, obra que deverá iniciar-se este
ano. Foi anunciada pelo Presidente Lula, confirmada
pela Presidenta Dilma, que é a ponte Binacional Brasil-Bolívia é uma dívida de 110 anos, Senador Pedro
Simon, que preside neste momento esta sessão. Essa
ponte foi acordada pelo Brasil no Tratado de Petrópolis, em 1902. Portanto, há 110 anos – estamos em
2012 –, o Brasil deve essa ponte à Bolívia e até hoje
ainda não fez.
Todos os presidentes bolivianos já cobraram. O
Presidente Evo Morales tem cobrado muito; cobrou do
Lula e continua cobrando da Dilma.
Um dia, numa audiência no Palácio do Planalto
com o Governador do meu Estado, Confúcio Moura,
no ano passado, quando nós cobramos essa ponte, a
Presidenta Dilma pegou o telefone e ligou para o Ministro dos Transportes, Paulo César Passos, e disse
que não queria ser cobrada novamente pelo Presidente
Evo Morales a respeito dessa construção. “Eu quero
que faça. Termine o projeto, licite e contrate essa ponte
para dar passagem à Bolívia à hidrovia do rio Madeira”–
era esse o pedido na época. Quando a Bolívia ficou
sem porto no mar, exigiu, negociou com o Brasil uma
saída para o Atlântico via porto do rio Madeira. Então,
essa ponte deverá ter início este ano. Como também a
construção da ponte Porto Velho-Manaus, que já está
em andamento. A do rio Negro já foi feita, falta apenas
um trecho da BR-319 e a ponte do rio Madeira, que
está em fase bastante adiantada.
Falaria ainda da restauração da BR-364, uma
obra prometida que está no PAC e que vai custar
R$500 milhões ou R$600 milhões. Vai-se reconstruir
uma BR antiga que, na época, foi feita com tratamento
frio, tratamento superficial duplo, um asfalto frio que
não é de boa qualidade, mas agora vai ser substituído
por um asfalto de boa qualidade, um asfalto usinado.
A BR-364, Senador Pedro Simon, Senador Pedro
Taques, tem causado muitos acidentes. Ela começa
em Mato Grosso, em Cuiabá, e vai até Rio Branco,
no Acre. No período do inverno, no período das chuvas, devido aos muitos buracos, há muitos acidentes.
Inclusive, agora recentemente, anteontem, perdi um
correligionário do PMDB que foi vereador na minha cidade, já que também fui Vereador em Cacoal, Expedito
Macedo. Ele estava vindo com a sua esposa de Porto
Velho e ao desviar de um buraco próximo a Ji-Paraná,
colidiu com outro carro e veio a falecer.
Todos os anos, em torno de 200 a 250 pessoas
morrem naquela rodovia em função dos buracos e da
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má conservação. Então, já passou da hora de o Governo Federal e do Dnit licitarem – eu sei que está em
processo de licitação – e contratarem essa obra tão
importante para toda a região Norte do Brasil. Muitas
cargas vão para Manaus, chegam ao porto de Porto
Velho. Mas até Porto Velho, tem que ser de carreta ou
caminhão. Também vão para Rio Branco, para o Peru.
Transportam milho de Mato Grosso para o Peru via rodovia bioceânica e a nossa 364, que é esse corredor
tão malcuidado até o momento.
Outros projetos, Sr. Presidente, envolvem a exploração sustentável de recursos, a instalação de tanques
para a aquicultura nos reservatórios de Santo Antônio
e Jirau e a criação de uma Zona de Processamento de
Exportação (ZPE) em Porto Velho. Já foi aprovado um
projeto de minha indicação aqui no Senado Federal. E
o Ministro Fernando Pimentel tem me dito que vai implantar, em Porto Velho, essa Zona de Processamento
de Exportação. É um polo industrial que vai, juntamente
com o novo porto que será construído em Porto Velho,
previsto no PAC, em uma área de 300 hectares, cedida
pelo Senador Blairo Maggi, que a comprou para construir um novo terminal graneleiro, quando governador
daquele Estado... Em parceria com a empresa Maggi,
construímos um terminal graneleiro. E agora ele vai
ampliá-lo em uma nova área, grande, de 600 hectares,
que ele comprou. Ele doou metade dessa área para
que o governo do Estado possa implantar a Zona de
Processamento de Exportação – ZPE, que é um polo
industrial. Tudo isso faz parte do pós-usinas. Sabemos
que haverá uma desaceleração no emprego, e essa
ZPE, esse novo porto, essas obras que citamos poderão suprir essa deficiência de empregos em Porto
Velho, em Rondônia.
Poderia citar, ainda, a ferrovia Transcontinental,
que vai do Estado do Senador Pedro Taques... Quer
dizer, sai do Rio de Janeiro, passa por Minas Gerais,
Brasília, Tocantins, Mato Grosso. E o trecho que estou
reivindicando sai de Lucas do Rio Verde e vai até Vilhena. De Vilhena a Porto Velho, num primeiro momento.
Estou trabalhando, Senador Pedro Taques, numa PPP.
Quero convidar V. Exª para se somar a esse projeto,
eu, V. Exª, o Senador Blairo Maggi, os parlamentares
de Rondônia e de Mato Grosso, para construção dessa ferrovia tão importante para toda aquela região.
Num primeiro momento, até Porto Velho. Mas, depois,
o Senador Jorge Viana quer levar até Rio Branco, até
Cruzeiro do Sul, interligar as ferrovias peruanas, para
fazer a nossa ferrovia Transcontinental.
Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Apenas
para me associar a V. Exª neste debate. Na semana
passada, eu e a Senadora Lúcia Vânia, de Goiás, fi-

784

Fevereiro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

zemos um requerimento de uma audiência pública na
Comissão de Infraestrutura, para que possamos debater
a chamada Fico – Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que corta Mato Grosso no sentido leste-oeste,
passando por Água Boa, Lucas do Rio Verde, subindo
por Comodoro, para chegar até Vilhena, para conseguirmos a saída para o oeste, quem sabe, no porto de
Iquique, no Chile, ou em outro porto. Nós faremos essa
audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Visitei
a Valec na semana passada, discutindo a construção
de uma ponte não só ferroviária no chamado Rio das
Mortes, no Estado do Mato Grosso, mas uma ponte
rodoferroviária que possa conjugar esses dois modais
de transporte. Essa ferrovia será debatida, portanto,
nessa audiência pública. E também aqui a preocupação
é que nos atentemos, Senador Raupp, para o tipo de
concessão. Não pode ser a mesma concessão que foi
feita na Ferronorte para a ALL. Esse tipo de concessão
da Ferronorte encarece o transporte e não faz com que
esse modal seja competitivo. Quero me associar a V.
Exª nesse projeto.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Agradeço o aparte e o apoio de V. Exª a esse grande
projeto. A Fico está projetada até Vilhena, isso já está
no PAC, mas nós estamos estendendo até Porto Velho,
porque é justo que Porto Velho tenha um porto, uma
vez que já conta com três terminais graneleiros, da
Maggi, da Cargill e da Bunge. É justo que essa ferrovia
vá, num primeiro momento, até Porto Velho e depois
se estenda-se até o Acre e o Peru. Obrigado a V. Exª.
Sr. Presidente, defendo essas ideias veementemente. O que não podemos, Sr. Presidente, é desperdiçar o momento e as condições que foram lançadas
nos últimos anos. Estamos diante de uma oportunidade
de ouro para iniciar, em toda a região Norte, em Rondônia em particular, um ciclo virtuoso de crescimento
e de desenvolvimento.
Mais do que isso: o preço a pagar agora por uma
desaceleração brusca da economia pode ser alto em
termos sociais. É por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que tenho defendido, nos últimos dias, uma
agenda positiva para Rondônia, uma agenda positiva
para o Norte do Brasil, uma agenda positiva para o
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Brasil, que vai crescer este ano entre 4% e 4,5% do
PIB, com tendência a chegar a 2014 crescendo 6%
do PIB – talvez seja a terceira ou quarta potência no
mundo que mais vai crescer daqui até 2014.
Quero concluir, conclamando todos os envolvidos, governos e empresas, a fazermos todo o esforço
possível para consolidarmos esses ganhos dos últimos
anos e multiplicá-los. Rondônia esperou muito tempo
por essa oportunidade. Desperdiçá-la seria um crime
contra nosso Estado e nossos concidadãos.
Estava me esquecendo, Sr. Presidente, de um
ponto ainda a ser discutido ou a ser concluído em
Rondônia, que é a transposição. Isso, para Rondônia,
é muito importante, porque o Estado do Amapá e o
Estado de Roraima já tiveram isso na Constituição de
1988, portanto, há mais de 23 anos. Rondônia já espera, há mais de vinte anos, por esse benefício. Então, conclamo também a Presidente da República e a
Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, porque só
falta assinar a instrução normativa.
É a instrução normativa. Está faltando apenas a
instrução normativa. A comissão está montada. O Dr.
Duvanier, antes de falecer ainda, esteve em Rondônia
com o Dr. Nicoli, que vai ficar responsável, aqui no Ministério do Planejamento. Já foi montada comissão lá
em Rondônia, já foi montada comissão aqui em Brasília,
para tratar dessa questão, para acolher os servidores.
São mais de vinte mil servidores da época do território
ainda que vão integrar os quadros da União.
Então, quero aqui fazer este apelo, no final do
meu pronunciamento, além de tudo aquilo que já falei
aqui, das reivindicações, também sobre a transposição
dos servidores do Estado de Rondônia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Não há mais ninguém inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 4, de
2012 (nº 27/2012, na origem), da Senhora Presidente
da República, encaminhando a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2011.
É a seguinte a Mensagem:
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos, em atendimento ao disposto no § 2º do art.
6º da Lei nº 9.069, de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 64, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Pesar pelo falecimento de Maurício Corrêa,
ex-presidente do Supremo Tribunal Federal _ STF e
Ministro da Justiça, ocorrido na última sexta-feira, 17
de fevereiro de 2012.
Justiﬁcação
Maurício Corrêa foi não apenas senador, foi um
dos líderes da sociedade civil na conquista da demo-
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cracia, foi Ministro da Justiça em um momento decisivo da história do País, foi Ministro do Supremo e seu
presidente, e representou Brasília com grandeza, dignidade, como um senador que nos orgulhou.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam Buarque – Senador Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. Bloco/PMDB
– RS) – Agradecendo a proteção de Deus, convoco
reunião para amanhã, no horário regimental, e dou por
encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 21
minutos.)
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