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Ata da 161ª Sessão, Especial,
em 3 de setembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Cristovam Buarque
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 7 minutos e
encerra-se às 12 horas e 56 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Bom dia a cada uma e a cada um.
Declaro aberta esta sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Esta Sessão Especial destina-se a comemorar os
30 anos dos serviços prestados ao Brasil pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior,
nos termos de um requerimento feito por mim em 2011,
nº 1.552, assinado também por outros Senadores.
Neste momento, quero convidar cada um e a todos para, de pé, cantarmos o Hino Nacional.
(Procede-se à execução do Hino Nacional
Brasileiro.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Convido agora, para comporem a mesa,
as seguintes pessoas: o Presidente da Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior e Reitor da Universidade Anhembi Morumbi, o Prof. Gabriel
Mário Rodrigues. (Palmas.)
Quero convidar também o Prof. Edson Raymundo Pinheiro de Souza Franco, ex-presidente da Associação e Diretor atualmente da Faculdade de Estudos
Avançados da Universidade do Pará. (Palmas.)
O Prof. Candido Mendes me avisou que chegaria
um pouco atrasado por uma questão de voo. Logo que
ele chegar, nós o convidamos também, como primeiro
presidente, a compor a mesa. (Pausa.)
A tradição é de que aquele que faz a convocação da sessão deve falar em primeiro lugar. Entretanto, como vou presidir esta Sessão por todo o tempo,
quero chamar a Senadora Ana Amélia para fazer uso
da palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
colega Senador Cristovam Buarque, Presidente desta
sessão, autor do requerimento para esta homenagem
aos 30 anos da Associação Brasileira de Mantenedores
do Ensino Superior, eu queria saudar especialmente o
Presidente da Associação Brasileira de Mantenedores
do Ensino Superior e Reitor da Universidade Anhembi
Morumbi, Gabriel Mário Rodrigues; e também o ex-

-presidente da entidade e Diretor da Faculdade de
Estudos Avançados do Estado do Pará, Prof. Edson
Raymundo Pinheiro de Souza Franco, tão bem saudado e festejado quanto o Presidente aqui por esta plateia tão numerosa; e também saudar o Prof. Cândido
Mendes de Almeida.
Quero renovar os cumprimentos à iniciativa do
colega Cristovam Buarque, que dispensa apresentações. É um Senador que eu, como estou estreando no
mandato, tenho seguido seu caminho pela dedicação,
pela obstinada crença – e correta crença – de que o
Brasil precisa cada vez mais investir em educação.
Quando candidato à Presidência da República, eu
lembro muito bem de que algumas pessoas, até bem
informadas, não entendiam muito aquela bandeira –
tal qual Nelson Carneiro, que, durante anos, lutou pelo
divórcio, que era um direito civil da sociedade. O Senador Cristovam, com a bandeira da educação, naquela
campanha, conseguiu trazer a pauta da educação para
o debate nacional.
Passaram-se alguns anos e nós continuamos, Senador Cristovam, querendo esse tema, esse assunto,
essa prioridade nacional, sem a qual o País não pode
ter o orgulho de ser a 6ª, a 5ª, a 4ª potência do mundo.
Não adianta crescermos economicamente se a cidadania não existe sob a forma da educação do nosso
povo em todos os sentidos: a educação fundamental,
a educação no ensino médio, a educação técnica e,
especialmente, como os senhores aqui, o cuidado com
a educação do ensino superior.
Não vamos resolver as nossas mazelas, sejam
sociais, sejam econômicas, sejam da própria cidadania,
se não tivermos um olhar como tem tido, ao longo da
sua vida, o Senador Cristovam Buarque, ex-Reitor da
Universidade de Brasília, um homem, aqui nesta Casa,
na Comissão de Educação, comprometido muito com...
Participamos, na semana passada, de um debate extremamente importante, Senador, promovido
também por V. Exª, sobre a federalização do ensino
fundamental. É uma polêmica que precisa ser discutida
exatamente para suscitar, nas mentes dos brasileiros
e das brasileiras, a necessidade urgente e inadiável
de responsabilidade para que possamos, setor público
e setor privado, este representado aqui pelas mante-
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nedoras do ensino superior particular, trazer à nossa
população um ensino de qualidade.
Coincidentemente hoje, Srs. Senadores, Sr. Senador, nossos convidados, dirigentes da Associação
homenageada hoje, o jornal Folha de S.Paulo publicou,
pela primeira vez, o ranking universitário do Brasil, chamado de RUF. E, de acordo com esse levantamento,
que durou 8 meses para ser elaborado e foi feito com
base na opinião de cientistas e executivos, as melhores
instituições do País são públicas, bem financiadas e
localizadas nos centros mais desenvolvidos. Considerando os quesitos pesquisa e qualidade de ensino, as
30 primeiras posições são ocupadas, em sua grande
maioria, por instituições públicas. E, no meio dessas
30, aparecem três universidades particulares vinculadas a igrejas, instituições com muita tradição e que
estão em áreas de grande demanda por ensino, sem
visar unicamente ao lucro e à rentabilidade.
Outra constatação interessante dessa mesma
pesquisa e avaliação: das 50 instituições mais pontuadas, quando se considera apenas a avaliação do
mercado de trabalho, 22 delas, quase a metade, são
particulares, indicando que há um espaço muito grande para este tipo de instituição não focada exclusivamente na pesquisa.
Esses dados atualizados, Senadores, mostra,
portanto, que o Brasil vive um momento de muita atenção. Precisamos aumentar os investimentos no ensino
público, na educação básica fundamental e em todas
as etapas importantes para a formação educacional
dos jovens, dos indivíduos, mas focar também atenção
especial às universidades.
Eu sou do Rio Grande do Sul. Com muita honra,
represento um Estado que tem, nas universidades comunitárias, um papel relevante na descentralização do
acesso ao ensino superior para a juventude gaúcha.
Eu sou testemunha desse esforço que essas instituições comunitárias realizam no Rio Grande do Sul e
também as instituições particulares. Isso tem dado ao
Estado também uma possibilidade de salto de qualidade no seu próprio desenvolvimento socieconômico
e um ensino de qualidade, cumprindo os requisitos
aprovados pelo mercado de trabalho, e especialmente pelos órgãos reguladores e pelo próprio Ministério
da Educação.
Em junho do ano passado, tive a oportunidade
muito relevante de ser convidada pela inovadora e prestigiosa universidade em todo o mundo, a Universidade
de Harvard, nos Estados Unidos, para discutir o Brasil
do século XXI. E uma das principais constatações de
todos os participantes desse evento, representantes
do Poder Público – Executivo, Legislativo –, do setor
privado, de educadores, foi justamente a mesma cons-
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tatação, uma unanimidade: o Brasil precisa ampliar,
enorme e fortemente, os investimentos em educação
fundamental, média, técnica e superior, independentemente se a instituição é gerida ou mantida por recursos
públicos ou pela iniciativa privada.
Sabemos que produzir pesquisa científica de
qualidade internacional é caro e muito dependente do
financiamento estatal, seja qual for o lugar do mundo.
Mas é possível inovar e gerar formação de qualidade
também no setor privado, mesmo que o foco não seja
a pesquisa científica.
Em tempos de redes sociais e de acesso fácil
à informação, essa tarefa se torna cada vez mais comum e necessária.
Não sei se todos os senhores, mas penso que
todos que são voltados à educação – e a tudo o que
acontece na mídia a respeito de educação e em qualquer área, e os senhores estão atentos, não só na
área específica do ensino superior – conheceram a
história da pequena Isadora Faber, lá da terra do nosso querido ex-Deputado João Matos. A Isadora Faber
apareceu ontem, com grande destaque, no Fantástico.
Ela é uma adolescente de 13 anos que ficou famosa
e virou notícia no Brasil e também na França, em veículos internacionais.
O que fez a Isadora Faber para aparecer com
tanto destaque? Muito tímida, criou uma página no
Facebook, uma rede social, para denunciar a qualidade do ensino da Escola Municipal Maria Tomázia Coelho, em que ela estuda, na cidade de Florianópolis, a
capital catarinense. Mesmo após sofrer represália de
alguns colegas e também de professores por publicar
o descaso com a escola pública, a menina conseguiu
a retirada de um ventilador que estava dando choque
nos colegas, o conserto das portas e fechaduras, além
da ida de um representante da Secretaria Municipal
de Educação à escola. Isso demonstra, portanto, que
existe uma necessidade urgente por melhorias na educação, seja qual for o nível.
Estou trazendo esse exemplo porque as coisas
começam na infância.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Senadora, eu queria pedir um minuto –
desculpe interromper – para convidar o Prof. Cândido
Mendes para compor a Mesa. (Palmas.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Uma
justa interrupção.
Bem-vindo, Prof. Cândido Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Está com a palavra, Senadora, e muito
obrigado por reconhecer a minha interrupção.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Foi um
prazer fazer essa interrupção.
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Ontem, acompanhei a história dessa menina,
mas aqui o melhor impacto sobre a ação e a iniciativa
foi, primeiro, ela dar o exemplo aos colegas, porque
todos, com a rede social, são autores, podem criar
iniciativas que vão mudar, às vezes, uma geração inteira. Ela, primeiro, deu esse exemplo. Segundo, ela
chamou a atenção de pessoas que estão ausentes do
contato com a escola, e são as mais importantes: os
pais, Professora! Parabéns, os pais.
Todos vocês aqui são especialistas. Os pais estão
querendo hoje, lamentavelmente, transferir a responsabilidade para a escola, uma responsabilidade que é
intransferível! É intransferível o acompanhamento do
aluno; verificar a presença do aluno em classe, especialmente dos adolescentes.
O aluno de hoje é diferente do aluno de três ou
quatro décadas atrás. A escola tem que ser adaptada
e ajustada a esse adolescente, que pega um celular
e tem acesso à informação do que ele imaginar, acessando a Wikipédia, acessando o Google. Então, o professor não pode ser apenas aquele professor na frente
do quadro. Ele tem que entreter, ele tem que chamar
a atenção do aluno.
Viu-se uma aula de matemática que era uma
confusão. O professor é o instrumentador, é o que
leva a informação, o que leva o conhecimento, mas a
educação da cidadania, do respeito aos colegas, do
respeito à autoridade do professor, do respeito à escola
como bem público é o pai e a mãe, ou o responsável,
que dão à criança. Então, o fator importante nessa reação, nessa iniciativa de uma menina de 13 anos foi
exatamente provocar os pais a um cuidado maior com
o desempenho escolar.
E, aliás, os senhores hão me perguntar: por que
a Senadora está, numa homenagem aos 30 anos de
uma entidade de ensino superior...? Nós temos que
aproveitar esta chance para falar desses temas. Eu acho
que o Brasil precisa disso, e nós temos uma audiência enorme da TV Senado, e esta sessão está sendo
transmitida para o Brasil inteiro. Eu sou Senadora do
Rio Grande e recebo demandas de várias partes do
País. E fiquei encantada porque recebi de um cearense, Senador Cristovam, o Sr. Francisco Cardoso Pontes Junior... Ele é do distrito de Croatá, do Município
de São Gonçalo do Amarante; ele preside uma associação comunitária rural de lá, e, há mais de 20 ou 30
anos, ele luta para ter uma escolhinha municipal rural
no Município para evitar que os alunos andem 5km
para apanhar o ônibus para ir para a escola.
Então, eu queria homenagear, em nome até da
nossa entidade, a ABMES, a Isidora Faber, mas também o Francisco Cardoso Pontes Júnior, porque, como
líder da comunidade, dessa associação comunitária
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rural de Croatá, está fazendo e cumprindo com uma
responsabilidade de cidadania, preocupado com a educação daquelas crianças que lá não têm. Mas a escola
melhorou muito em Florianópolis, e nós cumprimentados a iniciativa não só da direção, das professoras
que entenderam o gesto posteriormente, mas também
cumprimentamos a Secretaria Municipal de Educação
de Florianópolis, que acabou estimulando e dizendo
que aquilo melhora. E a escola realmente ficou muito
bonita, como nós podemos todos constatar.
Por isso, Senadores, com os 30 anos da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior,
aumenta a responsabilidade dessa associação para
com o ensino superior, aumenta a nossa responsabilidade para legislar sobre a questão, aumenta o compromisso dos governantes e também de cada indivíduo
na hora de eleger políticos realmente comprometidos
com essa causa.
Atuei muito na Medida Provisória 559, aprovada
já na Câmara e aqui no Senado, garantindo que as
instituições diminuam drasticamente o seu endividamento, com abertura de novas vagas através de bolsas
de estudos pelo Programa Universidade para Todos, o
ProUni. Participei muito das negociações com as entidades, e queria ressaltar aqui o papel que teve a Ministra e ex-Senadora Ideli Salvatti nesse processo, bem
como do Ministro Aloizio Mercadante, porque foi uma
negociação que viabilizou não só o acesso de jovens
estudantes carentes dentro do ProUni, mas também
resolveu um problema. Não é moratória. É uma maneira, uma fórmula inteligente para resolver dois problemas: o acesso ao ensino superior e o problema de
endividamento das instituições, que vêm trabalhando
com muitas dificuldades. Nessa negociação, as instituições que devem impostos ao Governo trocam 90%
da dívida por bolsas de estudo a serem concedidas
nos próximos 15 anos. As universidades também vão
poder ter o mesmo prazo para quitarem as dívidas.
É uma iniciativa importante, que ajudará nesse processo, pois sabemos que, sem educação, as
possibilidades do desenvolvimento real sustentável e
duradouro se tornam cada vez menores. E um País
criativo, inovador e empreendedor como o nosso não
pode deixar que essa oportunidade escape.
Parabéns à Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior por essas três décadas
dedicadas a uma causa nobre como a educação do
ensino superior.
Parabéns, Senador Cristovam Buarque, pela
iniciativa e pela justa homenagem a esses 30 anos
dessa Instituição, que tem cumprido até agora com o
seu dever de responsabilidade social, com a qualida-

4

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de do ensino superior. E isso é muito importante para
o nosso País.
Fico muito honrada e feliz de poder dirigir essas
poucas e singelas palavras nesta cerimônia tão importante. Cumprimentos a todos. Parabéns a todos pela
participação neste evento. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Obrigado, Senadora Ana Amélia – todos
nós –, por sua presença constante aqui. Eu, pessoalmente, quero agradecer por suas palavras iniciais a
meu respeito. E tenho certeza de que as suas palavras
tocaram fundo, também, na cabeça e no coração de
cada um desses senhores e senhoras que aqui estão
e que conduzem a educação do ensino superior de
75% dos nossos alunos.
Passo a palavra agora ao Deputado Izalci, que
é um grande defensor, na Câmara dos Deputados, da
Educação. (Palmas.)
O SR. IZALCI (PR – DF. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Cristovam Buarque, parabenizo V. Exª pela iniciativa desta Sessão Especial em homenagem a ABMES.
Cumprimento aqui o nosso querido Candido Mendes, também meu amigo e batalhador Édson Franco,
meu amigo Gabriel, cumprimento todos os mantenedores.
É com muita satisfação que venho aqui, a esta
honrosa tribuna do plenário do Senado Federal saudar
a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior por seus 30 anos!
Quero agradecer, emocionado, ao Senador Cristovam Buarque a oportunidade de participar desta festa
de razão mais que merecida.
Hoje, a ABMES trilha um valoroso caminho de três
décadas, pleno de realizações de extrema importância
para a qualidade da educação neste País.
Parabéns, ABMES!
Para nós, que acompanhamos ativamente a criação e a consolidação desta Associação, parece que
foi ontem.
Eu, particularmente, tive uma experiência, em
conjunto, principalmente com meu amigo Édson Franco,
de episódiois ainda do Plano Collor, ainda também do
Plano Real, em que as escolas não tinham nenhuma
liberdade e eram conduzidas por legislações do Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, Ministério
da Educação, Sunab, Sab, Conselho de Educação,
Conselho Nacional, e só conseguimos de fato uma
liberdade já no início do Plano Real, no Governo Fernando Henrique Cardoso.
Então, parabenizo V. Exª pela condução. Foi uma
honra muito grande participar dessa batalha, que foi
muito longa, muito árdua.
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O sonho de alguns idealistas que se transformou
num dos mais fortes esteios para o ensino superior no
Brasil e a conquista do Prêmio Darcy Ribeiro, outorgado pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara
dos Deputados – Casa a qual pertenço atualmente – é
prova inquestionável da contribuição da entidade ao
desenvolvimento nacional.
Preciso fazer um agradecimento mais que especial a cada um dos profissionais envolvidos nessa
missão heroica. Sim, porque trabalhar com educação
nesta Nação é, verdadeiramente, um ato de inconteste bravura.
E aqui quero ressaltar o manifesto que foi editado em julho de 2012, dia 20 de julho, pelo Fórum,
através de uma matéria do O Estado de S. Paulo, que
tinha o título “No ensino superior, 38% dos alunos não
sabem ler e escrever plenamente” e “Analfabetos nas
universidades”.
Nesse manifesto, o Fórum e a ABMES deixam
muito claro que apenas 20% da população de estudandes neste País conseguem de fato ingressar no
ensino superior. E graças ao trabalho de todos vocês
é que a classe média pôde de fato sonhar em fazer
um curso superior no Brasil.
E muitos se esquecem de que, na pratica, aqueles alunos que têm pais com graduação, doutorado,
mestrado, que têm computador em casa, que têm uma
renda per capita razoável, essas pessoas ingressam
nas universidades públicas federais.
Aqueles alunos que não dispõem de recursos, que
sobrevivem com muitas dificuldades, é que ingressam
no ensino privado do País.
E quero aqui parabenizar muitas instituições que
têm de fato buscado artifícios até para possibilitar que
esses alunos carentes possam recuperar aquilo que
não aprenderam no ensino básico.
Estamos diante agora de uma situação difícil.
Conseguimos aprovar, na Comissão Especial, o Plano
Nacional de Educação, 10% do PIB, ou seja, dobrar
os recursos para a educação nos próximos 10 anos.
Mas, no apagar das luzes, no último minuto do segundo
tempo, na quinta-feira, antes do recesso, às 17h35, o
Governo entra com recurso no plenário para impedir
essa aprovação.
Infelizmente, vi em matéria de jornais na semana
passada, o Ministro dizendo que o Plano Nacional vai
quebrar o País. Nós, quando nos reunimos com ele, no
Ministério, para discutir o Plano Nacional de Educação,
pudemos perceber claramente que educação não faz
parte da prioridade deste Governo. De fato, só nos discursos. Quando se discutem recursos nesta Casa, no
Congresso Nacional, no Ministério da Fazenda – que é
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quem comanda – e no do Planejamento, percebemos
claramente que educação não é prioridade.
Mas, dia 18 de setembro, estaremos no plenário
discutindo, numa comissão geral, o Plano Nacional
de Educação. E, no dia 19, às 14h, estaremos votando recursos.
E tenho certeza de que, com mobilização que
estamos fazendo, vamos conseguir derrubar este recurso para aprovarmos definitivamente o Plano Nacional de Educação. Não existe educação de qualidade
sem recursos.
Quero aqui também elogiar muito a iniciativa do
nosso primeiro Presidente, Candido Mendes, que estabeleceu, durante a sua gestão, de 1982 a 1992, os
ideais e os princípios que até hoje norteiam a entidade.
Ele dizia, em 1982, naquela época ABM, abre
aspas:
A ABM deverá ser um grande fórum de discussão e diálogo das escolas, no sentido de
captar as suas aspirações e traduzi-las em
proposições viáveis ao Governo, já que a falência do setor significaria hoje a frustração de
quase um milhão de brasileiros e a inexorável
condenação dessa geração.
Parabenizo S. Exª por esse pronunciamento.
Já com o segundo Presidente, e fui testemunha do
trabalho que o meu amigo Édson Franco fez na gestão, no
período de 1994 a 2004, quando fui, inclusive, Presidente
também aqui do Sindicato, do Sinepe aqui do Distrito Federal – quero cumprimentar, inclusive, a Amábile, que foi
nossa diretora também e, hoje, Presidente da Fenep – a
ABMES viveu a sua segunda fase: cresceu em número
de associados – passou de 30 para 334 mantenedoras;
conquistou novos espaços; trouxe para o âmbito da entidade o debate sobre temas de interesse da educação
superior brasileira; ganhou respeitabilidade da comunidade acadêmica e do Governo; criou a ABMES Editora,
cujas publicações são conhecidas em todo o território
nacional pela qualidade de seu conteúdo. Além disso,
nesse período, foram realizados estudos, seminários,
com a colaboração de intelectuais do Brasil e do exterior,
que tiveram papel decisivo não só para a compreensão
dos problemas educacionais, como também para estabelecer os fundamentos das propostas encaminhadas
pela ABMES aos órgãos governamentais.
Parabenizo também meu querido Édson Franco
pelo trabalho.
E o terceiro Presidente, atual, Presidente Gabriel
Mario Rodrigues, cuja primeira gestão, 2004/2007, foi
marcada pelos fatos de grande impacto no cenário
educacional brasileiro, dentre os quais se destacaram
as mudanças de Ministros da Educação – nosso Se-
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nador, ex-Ministro da Educação, Cristovam Buarque;
Tarso Genro; Fernando Haddad; e, agora, Aloizio Mercadante –; a edição e a regulamentação do Programa
Universidade para Todos, o ProUni, que realmente
foi uma lei aprovada por essa Casa, com muita luta
nossa, durante muitos anos, para que a classe média
brasileira e aquela comunidade mais carente pudesse
também sonhar em fazer uma universidade, e o ProUni veio para resolver parcialmente essas aspirações;
as discussões sobre a reforma da educação superior;
a edição das normas de transição, com o objetivo de
unificar a legislação e antecipar a vigência de pontos
no consenso da reforma; a elaboração de reforma da
educação superior pelo Governo.
A ABMES tornou-se partícipe das grandes discussões sobre o ensino superior no País. Durante a segunda gestão, de 2007 a 2010, Gabriel buscou fortalecer
as ações no âmbito acadêmico até então desenvolvidas e dar um grande salto na direção de uma atuação
política mais forte e consistente. Para tanto, liderou a
criação e assumiu a Secretaria Executiva do Fórum das
Entidades Representativas do Ensino Superior. Saúdo
também essas entidades que muito lutaram, também,
junto com a ABMES: a Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup), a Associação Brasileira
das Faculdades Isoladas e Integradas, Associação Nacional dos Centros Universitários (Anaceu), Sindicato
das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de
Ensino Superior no Estado de São Paulo, a Federação também Interestadual das Escolas Particulares. O
Fórum é, por excelência, instância articuladora entre
as instituições de ensino superior com o Ministério da
Educação e com o Congresso Nacional. Neste contexto, o campo está preparado para que a ABMES – cujo
quadro de associados abriga 387 mantenedoras e 575
mantidas – consolide-se, na terceira gestão de Gabriel,
2010/2013, como entidade representativa do ensino superior privado, e esteja pronta para enfrentar os novos
desafios das próximas décadas do século XXI.
É muita luta, Gabriel, eu sei. Neste País, não é
fácil trabalhar com educação, não há nenhum incentivo, muito pelo contrário, existem diversas formas de
tentarem dificultar o trabalho das entidades privadas,
seja no ensino superior, seja no ensino básico. Graças ao talento e à dedicação de cada um de vocês, a
ABMES soma, entre suas grandes contribuições ao
País, a elaboração de valorosas políticas para o ensino superior, registrando memoráveis participações,
por exemplo, durante o debate da Comissão Nacional
de Reforma da Educação Superior, no Governo José
Sarney, da Constituinte, da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB) e dos planos de governo
dos Presidentes Fernando Collor de Mello, Fernando
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Henrique Cardoso, Lula e, mais recentemente, da
Presidenta Dilma.
Nós temos um grande desafio que é a Meta nº
12, que aprovamos no Plano Nacional de Educação,
de ampliar os 6 milhões de matrículas para pelo menos 12 milhões nos próximos dez anos. E eu tenho
certeza absoluta de que, para conseguir atingir essa
meta, é indispensável a participação das instituições
particulares, até porque a grande maioria dos alunos,
hoje, do ensino superior está nas universidades e faculdades particulares, mais de 70% – para cada dez
alunos hoje, no País, sete estão matriculados nas instituições privadas. Daí, então, o nosso reconhecimento
por esse trabalho.
Parabéns à ABMES! Tenho muito orgulho e gratidão por tudo que essa entidade tem feito pelo Brasil.
Que seus próximos 30 anos sigam sendo trilhados com
o brilhantismo das primeiras três décadas!
Muito obrigado e parabéns a todos! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Agradeço ao Deputado Izalci, lembrando
que ele representa o Distrito Federal, o que nos deixa
na posição de termos Deputados comprometidos com
a educação como ele.
Vou passar a palavra na ordem em que os Presidentes estiveram.
Em primeiro lugar, portanto, passo a palavra ao
Prof. Candido Mendes de Almeida, que foi o primeiro
Presidente. Se quiser, o Professor poderá falar daqui;
se quiser falar de lá, ainda melhor!
Quero dizer que para mim é uma grande honra
ter a presença do Prof. Candido Mendes, por quem
tenho grande admiração e amizade particular e com
quem tenho, de certa maneira, débito por muitas ideias,
debates, não apenas sobre ensino superior, não apenas sobre política externa, mas até mesmo sobre poesia – embora nisso eu discorde dele em relação a
alguns nomes.
O SR. CANDIDO MENDES DE ALMEIDA – E
vamos mais adiante, não é Presidente? Mantenedor
da nossa Universidade.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PT – DF) – As discordâncias se devem ao fato de ele ser
exigente demais com alguns nomes da nossa poesia.
O Prof. Candido Mendes está com a palavra.
O SR. CANDIDO MENDES DE ALMEIDA – Sr.
Presidente, meus amigos, fiquei muito comovido com
as palavras do Deputado Izalci neste momento, porque isso nos leva a uma história, e a uma história realmente fundadora.
Não se tinha, há trinta anos, ainda a noção da
força e do impulso que era preciso extrair do setor pri-
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vado para atender a esta fome de educação superior
brasileira, e os números estão aí.
Mas, o importante era, naquela época, já entender
que iríamos responder por três quartas partes do que
era a necessidade e a demanda do ensino superior
brasileiro. Mas o importante, Presidente, é, ao mesmo
tempo – e isso já está na Constituição – o pluralismo
dessas organizações: no setor privado estão organizações confessionais, estão as comunitárias – e tantas
representações aqui –, estão, inclusive e fundamentalmente, as que foram ao mercado econômico e com
que dinamismo e força!
Vejo aqui alguns desses representantes e digo
isso com a responsabilidade de conselheiro das Nações Unidas. No Brasil estão três das cinco maiores
universidades do mundo.
Aqui está a Universidade Anhembi-Morumbi, aqui
está a Estácio de Sá e aqui está a Universidade Salgado de Oliveira, para citar três, e é preciso se entender
lá fora e os chineses entendem isso, mas eu acho que
só os chineses. O que são universidades que estão
chegando a meio milhão de estudantes.
O que é que representa isso como proposta educacional, criatividade e, sobretudo, empenho de mudança. Para quê? Estamos, neste momento, sentindo os
desafios e os horizontes dessas universidades múltiplas
com o que está inclusive fazendo o Governo Federal.
E aqui vou salientar este fato de que neste momento
nós estamos sentindo a recuperação das universidades filantrópicas, as universidades que praticamente
estavam em extinção, e em extinção em função daquilo que foi sempre o fantasma nada camarada de nós
todos, a chamada “Lei do Calote”.
E o que foi, Sr. Presidente, durante esses anos
inteiros, trabalhar com uma oferta de mercado fora das
condições de mercado? O que foi trabalhar com uma
organização em que a pontualidade dos pagamentos
passava a ser praticamente semestral e para as filantrópicas isso se transformou em uma meticulosa usina
do déficit, dentro dessas condições.
Mas, enfim, felizmente, essa perspectiva muda
agora na medida em que, por um lado, nós temos as
novas determinações do BNDES deste ano e é preciso
que dentro da ABMES esse setor seja profundamente
inspirado a ir para a frente, condições de financiamento
que são absolutamente únicas e, sobretudo, marcam
dois pontos. É a primeira vez que um órgão público
vai oferecer dinheiro para o capital financeiro, para a
reestruturação econômica das mantenedoras.
Isso, Sr. Deputado, é absolutamente inédito. E
isso é que vai permitir essencialmente às filantrópicas
sair da situação de “quase defunta” – e digo isso com a
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responsabilidade de Presidente do Fórum de Reitores
do Rio de Janeiro, dentro desta organização.
Mas aí se pergunta: quais são os quatro ou cinco
grandes desafios que nós temos neste momento? Em
primeiro lugar, pergunta-se – e a Carta de 88 é muito
clara nisso quando fala que a educação superior tem
que ter ensino, pesquisa e extensão. Quantas das nossas casas têm pesquisa? Quantas das nossas casas,
de fato, podem, a partir deste elemento que é constitucionalmente imperativo, atender a esta situação?
Recebemos no Fórum o Ministro Raupp, há um
mês, e veio daí a obrigação e passarei para a ABMES
a nova abertura do Finep, que vai permitir um financiamento direto e específico à pesquisa dentro das
prioridades que estão definidas pelo Ministro Raupp
nas suas últimas manifestações e capaz de atender a
uma possibilidade de nós não continuarmos “mancos”,
do ponto de vista de atender à exigência constitucional da pesquisa.
E é isso que nos leva a uma segunda questão
fundamental.
O problema é de nós todos. Estamos sentido o
impulso governamental para a tecnologia e, sobretudo, em função de todas as novas exigências vindas
do Pré-sal. Mas, atenção! Até onde as universidades,
Presidente Gabriel, vão encontrar a última resposta a
essa associação ou essa integração entre a tecnologia
e o ensino. É uma universidade fantasma, quase que
invisível e poderosíssima. Chama-se Universidade da
Petrobras, mas nós não estamos ainda conseguindo
trazer à Petrobras, na regulação da oferta da tecnologia, aquilo que é o nosso mercado, o mercado educacional, o mercado dirigido pela ideia universitária por
sobre uma tecnologia aplica e direcionada.
Temo que nós não tenhamos o último controle
sobre o que desde agora é o comando da Petrobras
do desenvolvimento do ensino tecnológico que estamos enfrentando no último biênio.
E aqui chegamos a outra condição fundamental. Falamos desse apoio hoje novo do Governo às
organizações filantrópicas, mas não falamos ainda
do Proies e, dentro do Proies, o imperativo consta de
lutar, do ponto de vista constitucional, sobre um grave
risco que a atual Lei do Proies – todos conhecem e
sabem – pode nos levar à efetiva e final perda da nossa capacidade jurídica. Estou me referindo ao fato de
que quem entrar para o Proies perde a sua autonomia.
Esse é um alçapão inadmissível. E, neste momento,
o fórum de retorno do Rio está entrando com ação de
constitucionalidade necessária para impedir que esta
capitis diminutio venha de fato a nos fazer perder algo
que é uma garantia constitucional definida – tenho orgulho de dizer que redigi esse artigo da Constituição
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na Comissão Arinos – e efetivamente ele está aí e não
pode essa disposição espúria do Proies permanecer.
Mas, sobretudo, Presidente, dentro desses nossos desafios, quero sair da regulação; quero sair dos
desafios matriciais e institucionais para – estamos
falando tão bem aqui e tão bem ouvi – este grande
fenômeno da integração e da presença da raiz cada
vez maior da educação superior nas nossas classes
C e E. Sabemos o que as grandes universidades estão fazendo na classe C e na classe D, mas aí é que
vem um pouco a tragédia, não muito a tragédia, que
é a capacidade de, na vocação universitária, entender quais são as carreiras, as atividades funcionais e
as exigências para, de fato, este ensino ser útil e se
prestar ao desenvolvimento brasileiro. Eu me refiro ao
fato de que a classe C inferior e a classe D têm uma
visão do ensino universitário ligado a uma perspectiva
atrasada, obsoleta de classe e de estatuto. Estou farto
de ver alunos da classe C querer estudar Direito. Quer
dizer, é quase impossível termos de sair da visão dessa
classe para as carreiras administrativas, tecnológicas,
as carreiras de futuro. Não! Continua a escravização
do status, que ainda é um estigma do subdesenvolvimento nas mentalidades brasileiras.
Ainda ontem, tomei um táxi e o chofer deu-me o
troco e disse: “Pois não, Professor, fui seu aluno, mas
estou aqui como taxista”. Esse é um fenômeno realmente generalizado e que nos leva, nós, educadores
privados, a uma enorme tarefa: não sermos colhidos
por essa contradição de que levamos a classe C e estamos levando a classe D à universidade, mas para a
profissão errada e para a manutenção de um subproletariado de conhecimento brasileiro.
Quero agradecer muito ao Deputado Izalci pelas
suas palavras, pelo que a Senadora disse na abertura
desta exposição. Entretanto e sobretudo, quero repartir o orgulho do que eu ouvi há um mês no Conselho
das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações
e a mudança por me dizerem, os números estão aí,
que exatamente dentro do que essa tarefa fez, e não
é coincidência que nesses anos, nessa trintena, esse
número tão esplêndido, chegue lá fora essa nossa
capacidade de termos passado de seis para doze milhões no ensino superior.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Prof. Candido, eu, pessoalmente, na Presidência desta Mesa, quero agradecer suas palavras.
Sua presença aqui nos orgulha. Quero dizer que há
diversos pontos seus interessantes, mas há um que
merece nossa reflexão. Acho que merece ser escrito
alguma coisa sobre o aluno taxista do Prof. Candido.
Precisamos fazer uma reflexão sobre isso. Quem está
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errando, provavelmente, somos nós todos aos encaminharmos certos jovens para carreira sem empregabilidade. Temos que resolver esse assunto, que é um dos
dez desafios que eu vou colocar para o futuro.
Quero dizer, Prof. Candido, que todos nós aqui
estamos satisfeitos, orgulhosos, emocionados, mas o
senhor tem mais razão do que todos nós por ter sido
o fundador da ABMES.
Parabéns! Trinta anos depois, vermos uma ideia,
da qual o senhor foi fundador, crescer dessa maneira,
deve ser motivo de um grande orgulho para o senhor!
Muito obrigado.
Passo a palavra ao nosso querido amigo Prof.
Édson Franco, com quem tive um debate na semana
passada em Belém do Pará.
O SR. ÉDSON RAYMUNDO PINHEIRO DE SOUZA FRANCO – Meu caríssimo Presidente desta Sessão Especial, Senador Cristovam Buarque, Exma Srª
Senadora Ana Amélia, meu querido irmão e amigo Deputado Izalci, a quem agradeço especialmente pelas
generosas palavras, meu Presidente Gabriel, meu Presidente Candido Mendes, há menos de uma semana,
em Belém do Pará, estávamos o Senador Cristovam
Buarque e, eventualmente, este amigo que agora fala.
Participávamos do 19º Congresso Brasileiro de Ciências
Contábeis. Participávamos de um painel onde se discutia o futuro da universidade e a universidade do futuro.
Naquela altura, eu abria as minhas palavras lembrando um livro que eu li, de Rubem Alves, da Unicamp,
onde ele diz “desfiz 75 anos”, exatamente no momento
em que ele comemorava o aniversário dele de 75 anos.
Meu Senador, eu queria dizer a mesma coisa da
ABM. Na verdade, nós não fizemos; nós já perdemos
30 anos. E alguns que estão neste plenário já são herdeiros de uma herança educacional. Não gostaria de
citar nome algum, mas talvez a minha memória, que
é relativamente boa, pudesse enumerar os herdeiros
dos nossos iniciantes da ABMES.
Quero dizer que Candido Mendes, eu e Gabriel
somos fruto de duas tenacidades: Eletro Bonin, em
São Paulo, e, com certeza absoluta, uma mulher que
deve ser homenageada por todos nós, que é a Profª
Vera Gissoni. (Palmas.)
Foi graças ao percurso do Brasil inteiro que Vera
Gissoni conseguiu nos reunir, há 30 anos, no Hotel
Glória. E ela é, certamente, a “pré-presidente”, a João
Batista da ABMES. (Palmas.)
Quero dizer que, na minha presidência na ABMES, sou uma espécie de sanduíche entre o brilhantismo de Candido Mendes e a criatividade de Gabriel.
Fiquei no meio termo.
Eu queria dizer ao meu querido Senador que,
quando estava na presidência da ABMES, recebi,
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em Belém do Pará, um telefonema de um assessor
do Ministério do Planejamento, que, àquela altura, eu
não conhecia, chamado Fernando Haddad. Fernando
Haddad me chamava ao Ministério do Planejamento
para discutir os primórdios do ProUni. E V. Exª, nobre
Senador, era o Ministro da Educação.
Depois da reunião havida no Ministério do Planejamento, perguntei a Fernando Haddad se aquilo
que ele estava propondo era da ampla aprovação de
V. Exª. E ele me disse: “É da ampla aprovação do Ministro Cristovam Buarque. E para testemunho disso,
mostro à minha mulher.” – que era exatamente uma
das assessoras de V. Exª e que testemunhava o seu
apreço pela discussão inicial do ProUni.
E o ProUni se fez. O ProUni está aqui agora, cada
vez mais, alimentando a sede de ensino superior da
nossa juventude.
Eu não sei se paro aqui, até pelo adiantado da
hora.
No entanto, sou do tempo – já “desfiz” 75 – sou
do tempo de Ronald Braga, quando o Ministério da
Educação entendia que deveria ter um assessor dedicado ao ensino superior particular. A esta altura, eu
não sei se isso acontece, mas acho que não. E vi passar, não apenas ele, dentro do âmbito executivo, como
tantos outros amigos que estão aqui, que embora não
sejam mantenedores, são testemunhas da nossa história. Refiro-me a Celso Frauches, quando então no
Conselho Federal de Educação.
Meus caríssimos amigos, nossas cabeças estão
ficando brancas – as dos homens; as das mulheres
estão ficando louras –, mas nós estamos passando
nosso tempo e, cada vez mais, apesar da nossa idade, continuam a nossa vibração e o nosso entusiasmo
pela educação.
Eu creio que disse a V. Exª, há uma semana: sou
exclusivamente professor. Nesse sentido, eu queria
abraçar e parabenizar V. Exª, a Senadora que nos falou, o Izalci, que é tão grande amigo e tão generoso,
e todos meus irmãos que estão aqui. V. Exª recebe o
nosso carinho e a nossa homenagem pela certeza
que nós temos de que não é um simples Senador, é
também um grande professor.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Muito obrigado, Prof. Édson Franco, especialmente por lembrar que eu sou sobretudo professor.
Agora, passo a palavra ao amigo Prof. Gabriel.
O SR. GABRIEL MÁRIO RODRIGUES – Caríssimo Senador Cristovam Buarque, que preside a cerimônia dos 30 anos da ABMES; Exma Srª Senadora
Ana Amélia; Exmo Sr. Deputado Izalci Lucas Ferreira;
meu caro Cândido Mendes, primeiro Presidente da
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ABMES e Reitor da Universidade Cândido Mendes; e
meu amigo Edson Franco, segundo Presidente e Diretor da Faculdade de Estudos Avançados do Estado do
Pará, o dia 3 de setembro de 2012 ficará para sempre
marcado na história da ABMES. Sentimo-nos honrados
com o reconhecimento público do Senado Federal à
contribuição da ABMES à educação brasileira. Agradecemos ao Senador Cristovam Buarque, 1º requerente
desta sessão especial, e aos Senadores Ana Amélia,
Marta Suplicy, Flexa Ribeiro, Rodrigo Rollemberg e
Valdir Raupp, que assinaram o requerimento. Aos nobres Parlamentares que nos homenageiam os nossos
mais profundos agradecimentos.
Em nome do Dr. Jorge Messias, Secretário da
Seres (Secretaria
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior), que representa S. Exª o Ministro
da Educação, Aloizio Mercadante; em nome do Prof.
Hermes Figueiredo, Presidente do Semesp (Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior
no Estado de São Paulo);; do Prof. Abib Cury, Presidente da Anup; da Profª Amábile Pácios, Presidente
da Fenep, cumprimento todos os mantenedores aqui
presentes, os professores e as famílias dos fundadores. Cumprimento também, em nome da minha cara
Carmen Silva, Vice-Presidente da ABMES, todos os
nossos companheiros de diretoria. E o Edson já fez
uma referência toda especial, que eu faria aqui também, à nossa eterna Vera Costa Gissoni, Chanceler
da Universidade Castelo Branco.
Como nascem as instituições que representam
setores especializados de uma nação? Com essa questão em mente, inicio a minha fala no Senado quando
comemoramos os 30 anos da criação da ABMES.
O ensino particular começou a crescer com mais
intensidade a partir da segunda metade dos anos 60,
com a criação das faculdades nos centros mais avançados do País. Na Constituição democrática de 1946,
a importância da educação superior era bem limitada,
e foi em pleno regime militar – graças ao desenvolvimento da industrialização do País – que teve início
a maior demanda de estudantes para universidades
e percebeu-se a impossibilidade de o setor público
atender à reivindicação da sociedade por mais vagas
para educação superior. Vivíamos a época dos excedentes – estudantes aprovados nos vestibulares que
não conseguiam encontrar lugar nas escolas públicas
existentes. Nesse contexto, a iniciativa particular foi
conclamada pelo Estado a colaborar na criação das
faculdades – primeiro nas capitais e depois por este
Brasil afora.
Com o declínio do governo militar, no começo dos
anos de 1980, nascia o primeiro embrião da ABMES.
Vera Costa Gissoni, entusiasmada com a AESP – As-
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sociação das Escolas Particulares de São Paulo, do
nosso eterno Bonini, quis replicar a iniciativa, convidando os mantenedores para fundar uma associação
que os representasse nacionalmente.
E assim, em 30 de agosto de 1982, no Hotel Nacional, em Brasília, 32 representantes educacionais
uniram-se para referendar a criação da Associação
Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (AMB/
ABMES). Foram anos difíceis para planejar uma atuação de valor; necessários, porém, para a preparação
do primeiro desafio da ABMES: contribuir e influir na
discussão da Carta Magna de 1988, para evitar que a
educação fosse tratada como uma concessão de serviço público, mas, sim, como direito legítimo da população brasileira, tal como está explícito em seu art. 205:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida com
a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho.
Esse foi o grande feito da gestão Cândido Mendes, que também iniciou o modelo de discussão dos
grandes temas educacionais.
A gestão Edson Franco, que se seguiu, deu sequência a essa estratégia, por meio de encontros,
seminários e fóruns. Sem dúvida alguma, a ABMES é
a maior depositária do que aconteceu na área educacional em todos esses tempos, além de sistematizar,
publicar e divulgar informações e estudos às instituições
associadas, aos órgãos governamentais e à comunidade acadêmica. A gestão de Edson marcou a época
da consolidação dos ideais dos fundadores e também
da expansão do número de associados.
A atual diretoria, que sucedeu Edson Franco, deu
continuidade às ações já consolidadas, fortaleceu uma
atuação política mais consistente, promoveu articulação entre as entidades congêneres e destas com os
órgãos governamentais, fatores essenciais para o encaminhamento de proposta para definição de políticas
públicas para o setor.
Uma grande parte das faculdades dos anos de
1970 transformou-se em universidades e centros universitários. O sistema particular de ensino hoje prepondera contando com quase 80% do alunado brasileiro.
Esses 30 anos mostram que os propósitos da ABMES
estão sendo cumpridos e o conteúdo do memorial comemorativo lançado hoje e que vocês estão recebendo comprova a multiplicidade de atividades realizadas
visando informar e aprimorar as formas do melhor
desempenho da gestão educacional, administrativa,
mercadológica e financeira da instituição.
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O sistema nacional não é um organismo estanque, e o desenvolvimento do País necessita, cada vez
mais, de profissionais de alto nível, além de recursos
humanos para novas ocupações. O setor empresarial
exige novos talentos para enfrentar os seus desafios.
São questões que a realidade atual cobra do segmento
privado, que, no momento, passa por uma mudança
paradigmática, cujo foco é a desconstrução do modelo
milenar da sala de aula, hoje superado pelas tecnologias
de informação e novas mídias que, a cada momento,
trazem instrumentos mais rápidos de interação e comunicação entre pessoas, e facilitam o aprendizado.
O ensino a distância é uma realidade que não
pode ser mais tratada como filho desventurado. A interatividade, a conectividade, a Internet, a portabilidade
e a inteligência artificial são realidades do dia a dia
que não podem ser mais desprezadas na boa performance do aprendizado.
Nesses últimos 60 anos, o ensino particular formou mais de sete milhões de profissionais, que, nas
mais diversas atividades estão ajudando o Brasil a
construir esta Nação.
O Sistema Particular de Educação Superior está
hoje representado por mais de 2.250 instituições que
por este Brasil afora oferecem mais de 17 mil cursos
e atendem a mais de cinco milhões de estudantes. A
sociedade, porém, não é suficientemente sensível a
essa nossa participação e não percebe o que representamos. A atividade empresarial desempenhada pelo
setor, frequentemente desmerecida, é, muitas vezes,
desacreditada, dá a sua resposta: fazendo chuva ou
sol, diariamente, noite e dia, por este Brasil a fora acontecem 285 mil aulas diárias. São 57 milhões de aulas
anuais, com expressivo comparecimento de professores
e sem greve alguma. Não vou falar nenhuma mentira,
não me lembro, nestes 42 anos em que estamos na
lide, de ter havido uma greve da categoria! Não deu
para fazer a multiplicação desses 57 milhões, para a
gente mostrar a representatividade. Quer dizer, alguma coisa nós somos de diferentes. O setor como um
todo produz mais de 27 mil projetos sociais anuais e
atende a mais de 20 milhões de pessoas.
A mudança do paradigma educacional decorrente
das tecnologias de informação, o aprimoramento das
relações com o Estado e a valorização da atividade
empresarial da educação, a comunicação com a sociedade são desafios que a ABMES deverá enfrentar e
perseguir para solucioná-los, para melhor servir cumprir os seus objetivos e atender aos anseios de seus
associados. Melhorou no correr desses anos a nossa
relação com o Estado, melhorou sensivelmente com o
MEC. Nós não somos atendidos naquilo que nós queremos, mas somos ouvidos. E é uma mudança radical,
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porque eu vou contar uma historinha, nesse instante, e
que foi o Édson que falou num dos últimos seminários:
sempre que muda um Ministro, vai toda a diretoria da
ABMES cumprimentá-lo e levar os seus planos. E no
tempo do Marco Maciel – e o Marco Maciel é de direitona – nós fomos e apresentamos, como sempre, um
calhamaço de uns 35 planos para o governo. Então
ele olhou, nos cumprimentamos e fomos embora, e o
que é que aconteceu? O Édson, quando chegou no
3º andar, ele esqueceu – tinha esquecido – a maleta
dele, e voltou. Quando ele voltou, o calhamaço, ele viu,
já estava no latão de lixo.
Então melhorou bastante.
Portanto para os próximos anos a ABMES – em
prosseguimento ao trabalho que realiza – terá de estruturar e se instrumentalizar para os desafios de aprimorar os serviços que vem prestando e dar atenção
especial às instituições de pequeno e médio porte,
orientando-as no aperfeiçoamento das práticas de
gestão acadêmica e administrativa.
Deverá, cada vez mais, influir nas políticas de
educação, com subsídios e propostas, para que as autoridades e os grupos sociais percebam que um país
só poderá desenvolver-se e ter uma sociedade mais
homogênea, se todos os seus planos de desenvolvimento derem primazia à educação de base de qualidade, ampla, aliada à cultura, aos esportes, às artes
e à recreação e com igual oportunidade para todos.
Que o Estado também se sensibilize e perceba que
uma boa tecnologia poderá, se bem utilizada, ser um
elo para recuperar o tempo perdido com estratégias
de educação ultrapassadas.
Uma questão que sempre me preocupa é passar
para a sociedade uma boa imagem do setor particular
de educação. Temos um longo caminho a percorrer
para atingir esse importante objetivo. A ABMES deverá dar atenção redobrada ao que vem sendo feito na
comunicação e aprimorar ações que visem dar cada
vez mais visibilidade ao trabalho educacional desempenhado pelas instituições educacionais de nível superior. Deve ser meta ter um veículo próprio que objetive
este desiderato.
Há um fato que desejo ressaltar neste momento
ao agradecer aos associados pelo apoio e colaboração dados à entidade e, de modo particular, aos funcionários, que conseguem materializar em realizações
o que foi idealizado. Sempre observo nas reuniões
da Diretoria, que o mais fácil é estar presente a cada
mês e animar-se com mil ideias e propostas. Falamos,
discutimos e voltamos a falar. No dia seguinte, porém,
vamos embora para as nossas bases e quem tem de
realizá-las são os funcionários.
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Aos companheiros de Diretoria a consideração
especial pelo apoio e estímulo na condução da ABMES.
Não posso deixar de citar os Vice-Presidentes – Profª
Carmen Luiza da Silva e os Profs. Getúlio Américo Moreira Lopes e José Janguiê Bezerra Diniz. Cito também
a Diretoria Executiva nas pessoas dos Profs. Fabrício
Vasconcellos Soares, Sérgio Fiúza Meio Mendes, Pe.
Décio Batista Teixeira e Antonio Carbonari Netto. Faço
referência ao apoio do Conselho da Presidência e respectivos suplentes, cumprimentando-os na pessoa do
Prof. Paulo Antonio Gomes Cardim. De maneira particular, desejo me referir aos fazedores, àqueles que
conseguem pelo trabalho transformar e concretizar
ideias. É por isto que agradeço à Profª Cecília Horta,
que colabora com a ABMES há mais de 20 anos. E,
da nova safra, cito o Prof. Sólon Hormidas Caldas e
Lidyane Lima, em nome dos quais agradeço o trabalho
de todos os demais colaboradores.
Finalmente, senhores parlamentares, companheiros, senhoras e senhores, sinto-me orgulhoso em
afirmar que a ABMES conquistou visibilidade e credibilidade, tornou-se referência nacional dentre as entidades representativas do ensino superior e lançou as
bases para a construção de um pensamento voltado
para o contínuo aperfeiçoamento da educação superior particular no País, com os olhos voltados para os
problemas do presente e os desafios do futuro.
Ao lado do Prêmio Darcy Ribeiro, outorgado pela
Comissão de Educação e Cultura da Câmara Federal
dos Deputados, em 25 de novembro de 2009, a ABMES recebe hoje, também, com muita honra e grande emoção, o reconhecimento político do Senado da
República.
Muito obrigado, Senador. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Muito obrigado, Professor Gabriel.
Eu farei minha fala daqui. Espero que me desculpem por falar sentado.
Quero começar cumprimentado aos três, dois
ex-presidentes e atual presidente. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, àqueles que estão presentes,
na pessoa da Srª Vera Costa Gissoni, que aqui está,
e que muito nos orgulha, que é ex-Vice-Presidente
da Associação e chanceler da Universidade Castelo Branco; à Presidente da Federação Nacional das
Escolas Particulares, nossa amiga, que é orgulho do
Distrito Federal, a Professora Amábile Pácios; ao Presidente do Sindicado das Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Educação do Estado de Goiás,
o Sr. Jorge de Jesus Bernardo; e aproveito e também
cumprimento ao representante do Governo de Goiás,
o Sr. Afrêni Gonçalves; quero cumprimentar o Secretário de Regulamentação e Supervisão da Educação
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Superior do Ministério da Educação, o Prof. Jorge Rodrigo Araújo Messias.
Por fora do que prepara o protocolo, quero cumprimentar ao Prof. Décio, por quem tenho grande admiração, respeito e carinho; e ao Prof. Carbonari, pelas nossas conversas que tanto inspiram e provocam.
Quero começar essa fala fazendo um pergunta,
não tanto a vocês, que aqui estão, mas, sobretudo,
àqueles que vão nos assistir ou nos assistem, hoje, pela
televisão: como seria o Brasil sem o trabalho dessas
entidades de ensino superior? Como seria o Brasil?
É possível dizer como seria o Brasil, imediatamente, pelo que já ouvimos e pelo que levantamos.
O Brasil, por exemplo, teria 4,5 milhões de alunos no
ensino superior; 75% dos 5,950 milhões de todo o
sistema estatal ou particular. Então, imaginem o Brasil sem vocês; 4,5 milhões de jovens não estariam no
ensino superior.
Sem o trabalho de vocês, 366 mil professores não
estariam dedicados à atividade como professores de
ensino superior. O que eu não apenas reputo importante para eles, mas, ainda mais, para o Brasil inteiro.
Sem vocês, aproximadamente 10 milhões de
pessoas não teriam sido formadas ao longo desse
tempo. Esse número, confesso, tive que estimar, porque não consegui detalhado. Mas, considerando que,
atualmente, se formam 800 mil por ano, a gente pode
calcular em 10 milhões aqueles formados. O Brasil
estaria sem eles com diploma superior.
Sem vocês não haveria 748.577 matriculados em
cursos de ensino à distância.
Portanto, é possível perfeitamente dizer que, sem
vocês, o Brasil não estaria no nível em que estamos;
estaria numa situação muito inferior a que nós estamos
no que se refere ao ensino superior.
Por isso, quero aqui, na cadeira de Presidente
desta sessão, representando todo o Senado, agradecer o trabalho que vocês fazem e fizeram, e vão continuar fazendo.
Sem a dedicação, o trabalho, o cuidado que vocês
fazem, o Brasil estaria numa situação muito ruim, apesar
de que eu não considero que estejamos numa situação boa no conjunto do sistema educacional brasileiro.
Eu digo isso e, ao mesmo tempo, digo que, muitas
vezes, sobretudo alunos, reclamam das dificuldades
que têm para pagar matrícula, reclamam de diversas
coisas que acontecem. Eu quero dizer que, quando olho
o trabalho de cada um de vocês, independentemente
de poder, amanhã ou depois, fazer uma crítica, hoje,
Professor Cândido, eu vejo um trabalho heroico, do dia
a dia de manter essas instituições funcionando. Eu sei
como é difícil fazer instituições desse tipo funcionar.
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Sobre a ABMES, eu quero apenas lembrar o
que todos já sabem, da sua fundação, 30 anos atrás.
Falo para os que estão nos escutando, que são mais
de 300 mantenedoras e mais de 400 instituições de
ensino superior, essas que o Professor Gabriel lembrou que dão 285 mil aulas por dia. Esse é um número
muito impressionante para o mundo inteiro. Deveria ser
mais divulgado isso. Como também os 27 mil projetos
sociais na linha da extensão, atendendo 20 milhões
de pessoas.
O Professor Candido, na hora em que foi criada
a ABMES, disse que uma das razões era responder
ao primeiro momento da consciência da mudança do
País na área crítica da educação superior, de par com
a perplexidade de uma política pública para o setor –
ou melhor, da ausência de uma política pública. Ao
mesmo tempo, de um enfrentamento da expansão da
demanda, que levou à dominância, sem buscar do setor privado, que espontaneamente estava ali presente
para atender a uma demanda que o setor estatal não
tinha condições de atender e não tem, ainda, condições de atender.
A ABMES, eu digo a todos, é catalisadora de
debates a respeito da educação, realiza seminários
mensais, é uma entidade de destaque na apresentação de subsídios à elaboração de políticas públicas
no ensino superior desde o Governo Sarney e tem
um investimento em tecnologia, em mídias sociais invejável para outros países e outras universidades. E
cumpre, a meu ver, uma missão baseada no princípio
da ética, seriedade, rigor, autonomia, independência
e responsabilidade.
Mas, dito isso, eu quero aqui lançar alguns desafios que, a meu ver, a ABMES pode ajudar o Brasil
a enfrentar. Não em ordem de importância, o primeiro
é entender que a qualidade é fundamental na educação de base, para podermos ter uma boa educação
no ensino superior. Talvez a maior tragédia hoje do
ensino superior seja este dado que foi divulgado recentemente, do número de pessoas matriculadas no
ensino superior que não têm total letramento, que não
são capazes de usar a língua portuguesa, quando já
deveríamos ter pelo menos duas línguas, aqueles que
estão na universidade, mas que não são capazes de
usar plenamente nossa língua. Esse não é um problema
das universidades, esse é um problema da educação
de base, mas é uma responsabilidade de todo cidadão brasileiro, ainda mais daqueles que, como eu, têm
cargo de liderança e posição política, e de dirigentes
das instituições de ensino superior.
É preciso que haja um esforço da parte dessas
entidades que vocês dirigem. E esse esforço pode ser
feito sob duas formas: primeiro, na formação mais e
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melhor de professores para a educação de base, o que,
outra vez, remete para fora da instituição, porque não
temos como ter formação de alta qualidade de professores para a educação de base se eles não tiverem um
salário capaz de atrair o desejo dos melhores e mais
brilhantes jovens da sociedade. Mesmo assim, eu creio
que as entidades ainda podem fazer um esforço maior
na qualidade da formação de professores. E, quando
eu digo vocês, eu digo também as universidades estatais – aqui não vai nenhuma diferenciação entre uma e
outra, no ponto de vista da preocupação que devemos
ter com a qualidade dos professores.
E a outra é na cobrança política. A ABMES, cada
uma das instituições de vocês, não são pessoas sem
influência. Assim, têm que usar essa influência no
sentido de buscar o País criar uma estrutura na educação de base capaz de fazer com que qualquer um
que entre no ensino superior esteja preparado para o
saber superior – e hoje muitos não estão.
Eu cobro, então, um desafio para que se discuta
tanto como melhorar a qualidade do professor – e não
é um desafio só para as entidades, é um desafio para
o País –, como também cobro uma participação mais
efetiva na cobrança aos governos, aos parlamentares,
a toda a sociedade brasileira da necessidade de uma
melhor educação de base.
Para mim, se eu fosse colocar a bandeira que eu
gostaria de vê-los carregando, seria a da possibilidade
de um casamento no Brasil entre o setor privado da
educação de base e um sistema federal para a educação, que o Estado leva. Eu não vejo como os municípios podem manter escolas com a qualidade que
nós precisamos. Isso por falta de recursos e, muitas
vezes, por falta de continuidade da obra de um ou outro
prefeito que se interesse pela educação – o que é raro
diante dos problemas do dia a dia que eles enfrentam.
Daí, então, fica aqui o meu desafio: como casar
o ensino público e o ensino particular na educação de
base? – e nós precisamos do ensino particular e sempre precisaremos, porque este é um País democrático,
embora haja países democráticos onde não se permite
escola particular; mas eu sou daqueles que não aceitam isso. Mas como fazer esse casamento? Acho que
precisaremos federalizar a educação de base estatal e
criar um grande sistema público, do ponto de vista do
serviço, onde haja espaço, sem dúvida, para o ensino
particular na sua organização.
O outro desafio é fazer com que as entidades
que vocês dirigem deixem de ser apenas entidades
isoladas, saiam mesmo de ser um conjunto das entidades mantenedoras de universidades particulares e
passem a fazer parte de um sistema nacional do conhecimento e da inovação.
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O meu desafio é como vocês podem ajudar para
que esse plano nacional de educação, atualmente
em debate e que virá para o Senado, transforme-se
em um plano nacional para a criação de um sistema
nacional do conhecimento e da inovação, que começa lá embaixo. No mesmo momento em que estamos
discutindo e nos orgulhando do número de alunos, o
relatório da Unesco aponta o Brasil como oitavo país
em número de analfabetos. Se retirarmos países com
população maior do que a do Brasil, ficamos em sexto,
isso retirando China e Índia. Ficamos mais ou menos
empatados, quanto à população, quando colocamos
o Paquistão e Bangladesh. Mesmo se considerarmos
a Nigéria, apenas no tocante à Etiópia e Egito podemos dizer que a nossa justificativa é a de que temos
mais habitantes.
Então, a ideia é criar um sistema nacional que
tenha cinco vetores e caminhos: primeiro, uma revolução na educação de base, criando esse sistema em
que estão as escolas particulares e as escolas públicas e no qual eu defendo a federalização – mas pode
ser outro caminho. Segundo, a fundação de um sistema universitário brasileiro – e eu digo fundação, e não
refundação, onde haja espaço para as universidades
particulares e haja uma revolução nas universidades
nas mãos do Estado, porque como elas estão não
estão atendendo à ideia de contribuir para o sistema
nacional do conhecimento e da inovação.
O outro desafio é a educação continuada – eu
deveria deixar isso talvez para o final, é um desafio que
eu faço já há muitos anos. Não vejo como as entidades
estatais vão conseguir fazer. Mas é criar mecanismo
para que acabe no Brasil a ideia de ex-aluno. O diploma, na verdade, seja o ingresso no sistema continuado de educação.
É preciso criar um mecanismo em que cada ex-aluno – e eu acho que o ex-aluno só deveria ser permitido no túmulo, fora isso, ninguém deveria ter direito
ao título de ex-aluno –, em que esse aluno que recebeu
um diploma tenha a quem acorrer a cada momento do
seu dia a dia para saber o que há de novo no mundo
do conhecimento. Eu acho que com as tecnologias de
informações isso não é difícil, através do casamento
do ex-aluno com as entidades por meio de um bom
sistema de computador e algumas pessoas que o atendam para pô-lo em contato com os ex-professores dele
para saber o que é que aconteceu de novo desde que
saiu da universidade.
Aí, entra para um outro desafio, que é o desafio
de como cada um de nós – professor, dirigente universitário – vai poder fazer com que as nossas entidades acompanhem a velocidade como o conhecimento
avança. É depressa demais! Cada vez que passamos
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dois dias sem abrir alguns sites, descobrimos que
estamos atrasados no conhecimento e estamos passando aos nossos alunos conhecimento atrasados.
Esse é um desafio fundamental: como fazer com que
a universidade tenha a velocidade do conhecimento
que surge lá fora das entidades? Não esqueçamos –
e esse é um discurso muito para as universidades do
Estado – que a universidade surgiu para compensar
a incapacidade dos conventos medievais para acompanhar o pensamento novo que surgia, recuperando o
pensamento grego-romano. Os conventos não conseguiam acompanhar a volta de Aristóteles e Platão. Foi
preciso criar uma entidade fora dos conventos. Se nós
não cuidarmos, surgirão entidades por fora das nossas
entidades para acompanhar a velocidade.
Essas universidades corporativas já são um exemplo disso. Mas elas são limitadas, porque elas não
conseguem pegar a totalidade do conhecimento que
uma pessoa precisa ter.
Eu creio que é o desafio reestruturar a universidade de tal maneira que ela não seja mais prisioneira
dos seus departamentos. O pensamento é cada vez
mais interdisciplinar. Cada vez mais, sobretudo na
ponta, o pensador deve pensar misturando diversas
das especialidades que nossas universidades, nossas
faculdades tendem a ensinar presas em uma só área.
Não se dá mais salto dentro de uma só área.
Nosso debate, a minha fala foi sobre qual é o
grande problema da economia hoje. O grande problema da ciência econômica hoje está fora da economia,
está na filosofia. Como é que a gente mede o produto
que a sociedade quer? A economia se divide em dois
grupos no Brasil: um que diz que é preciso aumentar
o bolo para distribuir, a direita; a esquerda diz que é
preciso distribuir o bolo para crescer. Ninguém está
querendo discutir qual é o sabor do bolo de que a
gente precisa, porque nós crescemos, e o sabor está
amargo quando a gente vê os resultados não apenas
de sermos a sexta economia do mundo – parece que
caímos agora por causa do dólar –, mas também de
uma sociedade sem violência, uma sociedade que começa a ser hoje em parte consequência da produção,
uma sociedade que se parece com aquelas que saem
da guerra civil, pela quantidade de pessoas portadoras
de deficiências resultado de acidentes de trânsito. O
número de acidentados de trânsito que hoje precisam
usar equipamentos ortopédicos começa a se parecer
com países africanos onde houve guerra. Nós não
estamos despertos para perceber que isso é parte do
bolo que nós construímos.
Nesse desafio da estrutura, eu imagino que a
universidade deve virar tridimensional: os departamentos, os núcleos temáticos e os núcleos culturais.
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Ela deve colocar cada aluno e cada professor como
um ente tridimensional. Ele tem uma especialidade na
sua formação, ele tem uma ou mais preocupação em
que ele se encontra com pessoas de outra profissão
e ele tem um lugar onde pratica o seu lado humanista, um núcleo cultural. Pode ser dos poetas, pode ser
dos pintores, não dos professores de pintura, mas de
todos que, na universidade, pintam.
O outro desafio é o ensino a distância, que, felizmente, já é aceito hoje, porque era repudiado de uma
maneira brutal há alguns anos, sobretudo, nas universidades do Estado. Eu me lembro de debates, não
faz dez anos, em Salvador, em que os alunos gritaram
quando eu falei que não havia futuro para a universidade, a não ser se abrir no sentido de não precisar da
presença física do aluno.
Ao mesmo tempo, isso é um desafio, de como
fazer isso controlando a qualidade. Eu tenho aqui nesta
pequena caixinha o curso de trezentas universidades
– porque não procurei demais –, incluindo cursos de
Harvard, cursos do MIT, cursos de Stanford. Cursos
que não dão diploma, mas dão formação. E uma formação atualizada.
Como captar o uso dos instrumentos de tecnologia de informação para que o aluno esteja sempre em
aula. No lugar das 280 mil aulas, a gente ter uma por
dia. São 280 mil aulas por dia, aquele número que o
senhor deu... Duzentos e oitenta e cinco mil. A gente
pode ter uma aula juntando todas elas. Obviamente,
isso é uma metáfora; não estou propondo misturar,
estou propondo compor.
Outro desafio é o envolvimento com a alfabetização de adultos. Eu quero dizer que, quando o professor
Fernando Haddad – que não era ministro ainda – falou
que eu estava totalmente de acordo com o Prouni, eu
disse que, mais do que isso, tinha sido uma iniciativa
minha que ficou na Casa Civil mofando. Agora, era
diferente. O meu programa tinha algumas diferenças.
Por exemplo, seria transferência de recursos. Não teria
nenhum desses sistemas que são brilhantes e criativos,
mas que eu nem acho que poupe porque dá incentivos
fiscais e deixa de receber.
Acho que a gente devia comprar vagas em universidades, com dinheiro. Mas haveria duas condições:
seriam definidos cursos de interesse e seria cobrado
de cada aluno bolsista dedicar-se seis horas por semana, durante um semestre, ao trabalho de alfabetização
de adultos. Eles não iriam receber gratuitamente; eles
iriam prestar um serviço ao País, coordenados pela
sua universidade. Preferiu-se o caminho mais fácil de
não se cobrar nada, e se concentrou no lado da seleção social. No meu caso, não haveria seleção social;
qualquer um que quisesse fazer aqueles cursos e que
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quisesse fazer a alfabetização de adultos teria o direito, independentemente da renda do pai. Não seria um
programa de assistência social; seria um programa de
alfabetização e formação universitária nas áreas de
que necessitamos.
O programa ficou engavetado. Depois ele surgiu como ProUni e avançou de maneira mais rápida e
tem todo o meu apoio, aliás, não só o meu apoio. Eu
tenho um projeto de lei chamado ProEsb, que é como
se fosse um ProUni para a educação de base, porque
cometemos o erro de limitar muito as entidades. A Profª
Amábile me chamou a atenção, e estamos corrigindo.
Outro desafio da nossa universidade é o desafio
da integração internacional. Não há mais como querermos a universidade brasileira isolada do mundo. A
avaliação da nossa universidade tem de ser de acordo com os padrões internacionais. Enquanto ficarmos
comparando uma nossa com a outra, nós não vamos
dar o salto que é preciso; é necessário comparar cada
uma nossa com as melhores que há no mundo. Isso
não deve ser feito só em relação às universidades; isso
deve ser feito em relação a tudo, inclusive aos produtos
da economia. Esse é um desafio que não é fácil fazer.
O outro desafio é o de como publicizar o serviço
de todas as entidades de ensino superior, mas publicizar
está longe de significar estatizar. O dicionário é muito
rico quando cria o verbo estatizar e o verbo publicizar.
Publicizar é, primeiro, ter qualidade; não é público
o que não tem qualidade. Nossos hospitais estatais hoje
são hospitais públicos. Com raras exceções, podemos
chamá-los de públicos, porque não oferecem serviço
de qualidade. A publicização de um hospital não decorre de o dono ser o Estado e o patrão ser o Estado.
Para mim, o hospital público é aquele que preenche
três coisas: você entra sem ficar em fila, você sai sem
doença e sem diminuir sua conta bancária.
Isso é possível numa cooperação entre o Estado
– pagando – e o setor privado – administrando, gerenciando. Então, é preciso que as entidades estatais sejam publicizadas, porque hoje elas estão privatizadas,
embora não cobrem nada e recebam dinheiro do Estado, e é preciso que o setor particular – veja que eu fiz
diferença entre privado e particular – passe a ter um
serviço público, que consiste em coisa muito simples:
ter qualidade e produzir mão de obra, no sentido mais
amplo, o profissional de que o País precisa. Quando
uma universidade estatal forma profissionais que estão
sobrando no mercado, não está prestando um serviço
público; está prestando um serviço àquele aluno que
tem vocação e que merece todo o nosso apoio, mas
não é um serviço propriamente público.
Aí vem a questão da empregabilidade. Não é público o sistema que gasta recursos para formar pes-
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soas que não terão empregabilidade a partir do seu
diploma. Quanto à empregabilidade, temos de tomar
cuidado para não cair em dois riscos: o risco de muitas
universidades muito pragmáticas que oferecem cursos
como se estivessem vendendo produto, sem a formação
humanista e sem olhar o futuro, porque o mercado faz
obsoleto hoje muito rapidamente qualquer profissional.
Você tem que olhar para o mercado de hoje para
daqui a dez anos. Mais de dez não dá para olhar. Não
tem telescópio que mostre o mundo daqui a mais de
dez anos do ponto de vista da formação de um profissional. Daí a importância do humanismo para que o
aluno saia da faculdade não apenas sabendo, mas com
capacidade de reaprender a cada dia as novas coisas
que aparecem, sobretudo com o apoio da universidade.
Nós podemos, sim, ter um sistema público nas
mãos de particulares e, lamentavelmente, podemos ter
um sistema privado nas mãos das estatais. É preciso
que todos eles prestem um serviço público, guardando o claro espaço do interesse privado. E aí acho que
nem diploma se deve exigir. É uma questão pessoal
de cada um em universidades até abertas.
Aí vem, dentro disso, o desafio, também, de como
atrair investidores para o setor sem perder esse sentimento de publicização. Eu sou contra aqueles que
dizem aqui que no ensino superior não entra capital.
Acho que pode entrar, desde que tenha certas regras
em que esse capital vai servir a um projeto de nação.
Eu costumo até dizer que prefiro uma pessoa rica que
põe dinheiro numa entidade de ensino superior comprometida com o público a uma que põe dinheiro numa
fábrica de automóvel ou de refrigerante. O produto é
muito melhor para o futuro do País. Mas como fazer
isso é um desafio.
Outro desafio é a avaliação. Ninguém sabe exatamente como fazer a avaliação, mas temos que trabalhar. Como avaliar a qualidade e como avaliar o
compromisso com os interesses públicos da Nação?
O exemplo que o Candido falou, de um jovem que
dirige táxi... Quero, primeiro, dizer que prefiro um taxista
com diploma superior a um taxista analfabeto ou a um
taxista só com o diploma da educação de base. Não é
retrocesso nacional ter taxistas ou, dito de uma maneira melhor, ter profissionais diplomados sem emprego
na sua carreira, mas é lamentável. Isso, em geral, é
por conta da organização dos cursos que orientam o
aluno para aquilo que vai oferecer empregabilidade. E
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volto a insistir: não pode ser empregabilidade olhando
para o curto prazo, porque de um sapato basta você
saber o uso durante seis meses, porque a moda cai.
Você joga fora e compra outro. Mas um jovem formado
a gente não pode jogar fora.
Se, depois de 6 meses, cair de moda o saber que
ele tem, a gente tem que preencher, imediatamente,
na sua cabeça, no seu coração, no seu espírito publico, os novos conhecimentos de que a gente precisa.
Esses são, Prof. Gabriel, os desafios que coloco.
Organizei-os direitinho, em dez, mas aqui, na minha
fala, a gente termina – porque eu não gosto de ler
o discurso – a gente termina perdendo. Mas vamos
ter isso por escrito, até porque esta solenidade será
transformada em um pequeno documento, para que
a população, Prof. Cândido, tenha conhecimento da
ABMES, de seu papel hoje, de sua história e dos seus
desafios daqui para a frente.
Não são diferentes dos desafios que faço às entidades estatais. No que se refere a certos detalhes,
sim; mas, no conjunto, na filosofia, não vejo diferença.
Os desafios são os mesmos. Como? Temos crianças
que terminam o ensino médio com competência para
entender o mundo onde estão, que são capazes de entrar no ensino superior, onde aquelas que têm talento
vão aprimorá-lo. Aquelas cujo talento foi identificado
nos sistemas de seleção, esse talento será aprimorado para servir a ele próprio. É um direito total, em uma
sociedade democrática, que cada um tenha o direito
de buscar seu sucesso pessoal, sua remuneração,
mas também seu compromisso púbico, para usar o
conhecimento que aprendeu.
Era isso o que eu tinha para colocar, agradecendo à ABMES que me tenha dado a oportunidade de
convocar. Creio que, em um evento como este, quem
agradece é aquele que teve a oportunidade de tomar
a iniciativa de fazer a sessão. Agradeço muito a vocês
como brasileiro, como político, como envolvido na educação, agradeço muito. E, pessoalmente, que tenha
cabido a mim fazer a sessão. Agradeço a todos, um
grande abraço para cada uma e para cada um de vocês.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Está encerrada esta sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 56 minutos.)
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Ata da 162ª Sessão, Não Deliberativa,
em 3 de setembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim e Alvaro Dias, e da Sra. Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 9 minutos e
encerra-se às 15 horas e 33 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of/GSCL/103/12
Brasília, 27 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, encaminho a Vossa Excelência o relatório da missão da qual integrei a Comissão
Externa para representar o Senado Federal, na Conferência da Organização das Nações Unidas Rio+20.
Informo que participei do evento, na cidade do Rio de
Janeiro, representando o Senado Federal, nos dias
20 a 22 de junho.
Antecipando os agradecimentos, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu elevado apreço e
consideração.
Atenciosamente, – Senador Cícero Lucena
Relatório do Senador Cícero Lucena Rio+20
O Senador Cícero Lucena integrou a Comissão
Externa para representar o Senado Federal, na Conferência da Organização das Nações Unidas Rio+20,
na cidade do Rio de Janeiro.
Senador Cícero Lucena avalia que o evento teve
um balanço positivo do trabalho desenvolvido pela Globe Internacional na Conferência das Nações Unidas
(Rio+20), entidade que reúne parlamentares de todo
mundo, engajados na elaboração de leis que associem
desenvolvimento e sustentabilidade.
O senador preside a Globe Brasil, e durante a
Rio+20, no Rio de Janeiro, conduziu os trabalhos da 1ª
Cúpula Mundial dos Legisladores, no período do dia
15 a 17 de junho. O encontro reuniu parlamentares de
mais 80 países, com mais de 30 presidentes e de 200
parlamentares dessas Casas legislativas, foi aprovado
o Protocolo de compromissos com o desenvolvimento
sustentável. Entre os compromissos está a reafirmação

do princípio do não retrocesso no direito ambiental, ou
seja, não se pode aprovar nova meta ou legislação
que restrinja compromisso anteriormente assumido.
O Protocolo propôs também fortalecer as políticas
públicas sobre desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza, além de incluir o capital natural no
cômputo das riquezas dos países e a inclusão deste
capital na análise de políticas e no processo decisório.
Os compromissos assumidos serão reavaliados a cada
dois anos, em reunião a ser realizada no Rio de Janeiro.
O Senador Cícero Lucena fez um pronunciamento
na Rio+20, 1ª Cúpula Mundial de Legisladores, ressaltando a atenção que o Senado Federal tem dedicado
ao tema ambiental. Falando como representante oficial do Parlamento brasileiro, o senador afirmou que
o Senado, assim como o Brasil como um todo, tem
renovado o compromisso para um mundo mais humano, mais solidário, para que possamos todos ter a
capacidade de deixar a herança para o futuro de melhor qualidade de vida.
O objetivo da 1ª Cúpula Mundial de Legisladores
foi o de integrar ao movimento transnacional, a capacidade de liderança dos Parlamentos, utilizando seu
poder, suas competências e suas funções na administração do Estado como alavanca de internalização e
de estabilização institucional, em cada país, dos consensos mundiais relativos ao meio ambiente.
O senador relata ainda que não participou da
solenidade de abertura da Rio+20 devido a desorganização do evento. O senador Cícero Lucena foi
impedido de entrar, juntamente com o senador Paulo
Davim, Aloysio Nunes Ferreira, todos integrantes da
delegação do Senado Federal.
Of. nº 202/2012-GSCCL
Brasília–DF, 28 de agosto de 2012
Assunto: Relatório de viagem da Rio+20
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
no intuito de apresentar, anexo, Relatório de Viagem
da Rio+20 na qualidade de integrante, conforme ofício
nº 275/12-SF, da Comissão Temporária Externa destinada a representar o Senado Federal no âmbito da
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Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável.
Por oportuno, renovo protestos de apreço e distinta consideração.
Respeitosamente, – Senador Cássio Cunha
Lima.
RELATÓRIO DE VIAGEM DO SENADOR CÁSSIO
CUNHA LIMA, COMO MEMBRO DA COMITIVA
DO SENADO FEDERAL NA RIO+20
Período: 18 a 22 de junho de 2012.
Local: Rio de Janeiro/RJ.
Objetivo da viagem: Participação na Rio+20, como
membro da Comitiva do Senado Federal.
Roteiro da Viagem
18-6-2012: Embarque de João Pessoa, às 15h12, com
destino ao Rio de Janeiro, com desembarque às 18h06.
25-8-2012: Embarque do Rio de Janeiro, às 14h40,
com destino a Brasília, com desembarque às 15h40.
Objetivo da Viagem
O objetivo da viagem foi integrar a Comitiva do
Senado Federal na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável – Rio+20,
participando de diversas reuniões no âmbito de variados temas relacionados ao Meio Ambiente, que
foram debatidos em Cúpulas Mundiais, Palestras e
Encontros, como, por exemplo: Energia, Semiárido,
Economia Verde, Educação Ambiental, Turismo Verde, entre outros.
19-6-2012:
Foram realizadas no Espaço do Senado Federal, no Riocentro, reuniões com Senadores da Casa
e representantes do Programa Nacional de Combate
à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente. Registre-se especial encontro/contato com Delegações
Estrangeiras, a exemplo da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa.
20-6-2012:
Encontro com Representantes do Greenpeace.
21-6-2012:
1. Às 14h, no Parque dos Atletas (em frente
ao Riocentro), pavilhão da Comissão Nacional Organizadora, CNO 4, sala 04, como Representante
do Parlamento Brasileiro na Rio+20, participando da
Mesa de Debates sobre: Ações de Desenvolvimento
Sustentável para o Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, evento organizado pelo
Departamento de Combate à Desertificação, vinculado à Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento
Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente,
conforme pauta abaixo:
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Módulo 1: Uso Sustentável e sua relação com a
Socioeconomia
– Segurança Hídrica e Alimentar: convivência
com o Semiárido
– Extrativismo e Comercialização Sustentável
na Caatinga: inclusão social, renda e conservação
ambiental.
– Ações de Desenvolvimento Sustentável Desafios
e Oportunidades: os ativos ambientais da Caatinga e
sua inserção na economia regional.
Módulo 2: Uso Sustentável e os Instrumentos de
Financiamento e Fomento
– Banco do Nordeste.
– Fundo Clima/MMA (Fundo Constitucional Brasileiro para Gestão e Enfrentamento das Mudanças
Climáticas).
– Fundo Nacional de Meio Ambiente/MMA.
O evento “Ações de Desenvolvimento Sustentável para o Combate à Desertificação e Mitigação dos
Efeitos da Seca”, promovido pelo Departamento de
Combate à Desertificação/SEDR/MMA, possibilitou
uma discussão com representantes de outros países,
especificamente os da África, cujo objetivo principal é
promover a cooperação técnica a fim de que se possa
conviver com o semiárido em contexto de valorização
das relações multilaterais entre a América do Sul e a
África, no âmbito da ASA (Cooperação América do
Sul – África) e da CPLP (Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa).
2. Lançamento do Livro: “Caatinga: Um novo olhar”
(Associação Caatinga, Rodrigo Castro).
3. Reunião/Encontro com o Ministro de Meio Ambiente do Benin (África Ocidental) e Representantes
de Moçambique e Angola, no Parque dos Atletas (em
frente ao Riocentro), Pavilhão da Comissão Nacional
Organizadora, CNO 4, sala 04, como Representante
do Parlamento Brasileiro na Rio+20.
4. Evento: “Política Brasileira para Reduzir o Desmatamento: Lições Aprendidas, Desafios e Oportunidades para Cooperação Internacional”, com a presença
da Ministra Izabella Teixeira (Ministério do Meio Ambiente), Sr. Dirk Niebel (Ministro para a Cooperação
Econômica e Desenvolvimento da Alemanha), Sr. Bard
Vegar Solhjell (Ministro do Ambiente da Noruega), Sr.
Luciano Coutinho (Presidente do BNDES), Sra Mary
A. Barton-Dock (Diretora do Departamento Ambiente
no Trabalho de Desenvolvimento Sustentável do Banco
Mundial) e o Sr. Tasso Azevedo (Especialista em Política Florestal), das 17h às 18h30, no Riocentro, sala 02.
22-6-2012:
Visitas realizadas:
1. Cúpula dos Povos.
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2. Museu de Arte Moderna (MAM) – Videoinstalação Brasil Cerrado, (artista plástico Siron Franco).
3. Exposição “Amazônia – Ciclos de Modernidade”, inaugurada no final de maio no Centro Cultural
Banco do Brasil (CCBB).
4. Espaço Humanidade 2012, no Forte de Copacabana.
Confirmo a veracidade deste Relatório. – Senador
Cássio Cunha Lima.
Ofício GSINAR nº 193/2012
Brasília, 29 de agosto de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Reportando-me ao Requerimento nº 558/2012SF, apresento a Vossa Excelência, por meio deste, relatório da minha participação, como representante do
Senado Federal, na Cúpula Mundial dos Legisladores
e na Conferência Rio+20, realizadas na cidade do Rio
de Janeiro em junho do corrente ano.
No período de 15 a 17 de junho, participei dos
trabalhos da Cúpula Mundial dos Legisladores.
No dia 18, já no âmbito da Rio+20, compus a
mesa “Diálogo sobre cidades sustentáveis e inovações”.
No dia 19, participei do debate “Marxismo, meio
ambiente e desenvolvimento”.
No dia 20, estive presente na Rio+20 – UNCSD
2012 – Launch Tripartite Cooperation Agreement –
Brazil – France – África, e participei das discussões
sobre semi-árido e oceanos.
No dia 21, participei do evento “Ações de desenvolvimento sustentável para o combate à desertificação
e mitigação dos efeitos da seca”.
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência as
manifestações do meu elevado apreço.
Respeitosamente, – Senador Inácio Arruda,
Líder do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os ofícios lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso do
Ministro de Estado da Justiça:
– Nº 1.665, de 29 de agosto de 2012, em
resposta ao Requerimento nº 253, de 2012,
de informações, de autoria da Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Comissão requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício
do Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral
da União:
– Nº 25.300, de 29 de agosto de 2012, em
resposta ao Requerimento nº 579, de 2012,
de informações, de autoria do Senador Alvaro Dias.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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22

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45587
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45588 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

23

Setembro de 2012

24

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45589
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45590 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

25

Setembro de 2012

26

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45591
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45592 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

27

Setembro de 2012

28

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45593
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45594 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

29

Setembro de 2012

30

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45595
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45596 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

31

Setembro de 2012

32

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45597
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45598 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

33

Setembro de 2012

34

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45599
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45600 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

35

Setembro de 2012

36

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45601
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45602 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

37

Setembro de 2012

38

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45603
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45604 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

39

Setembro de 2012

40

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45605
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45606 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

41

Setembro de 2012

42

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45607
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45608 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

43

Setembro de 2012

44

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45609
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45610 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

45

Setembro de 2012

46

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45611
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45612 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

47

Setembro de 2012

48

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45613
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45614 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

49

Setembro de 2012

50

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45615
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45616 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

51

Setembro de 2012

52

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45617
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45618 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

53

Setembro de 2012

54

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45619
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45620 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

55

Setembro de 2012

56

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45621
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45622 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

57

Setembro de 2012

58

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45623
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45624 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

59

Setembro de 2012

60

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45625
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45626 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

61

Setembro de 2012

62

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45627
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45628 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

63

Setembro de 2012

64

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45629
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45630 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

65

Setembro de 2012

66

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45631
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45632 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

67

Setembro de 2012

68

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45633
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45634 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

69

Setembro de 2012

70

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45635
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45636 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

71

Setembro de 2012

72

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45637
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45638 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

73

Setembro de 2012

74

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45639
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45640 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

75

Setembro de 2012

76

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45641
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45642 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

77

Setembro de 2012

78

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45643
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45644 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

79

Setembro de 2012

80

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45645
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45646 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

81

Setembro de 2012

82

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45647
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45648 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

83

Setembro de 2012

84

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45649
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45650 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

85

Setembro de 2012

86

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45651
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45652 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

87

Setembro de 2012

88

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45653
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45654 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

89

Setembro de 2012

90

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45655
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45656 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

91

Setembro de 2012

92

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45657
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45658 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

93

Setembro de 2012

94

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45659
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45660 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

95

Setembro de 2012

96

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45661
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45662 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

97

Setembro de 2012

98

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45663
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45664 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

99

Setembro de 2012

100

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45665
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45666 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

101

Setembro de 2012

102

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45667
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45668 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

103

Setembro de 2012

104

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45669
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45670 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

105

Setembro de 2012

106

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45671
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45672 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

107

Setembro de 2012

108

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45673
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45674 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

109

Setembro de 2012

110

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45675
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45676 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

111

Setembro de 2012

112

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45677
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45678 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

113

Setembro de 2012

114

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45679
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45680 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

115

Setembro de 2012

116

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45681
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45682 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

117

Setembro de 2012

118

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45683
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45684 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

119

Setembro de 2012

120

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45685
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45686 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

121

Setembro de 2012

122

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45687
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45688 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

123

Setembro de 2012

124

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45689
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45690 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

125

Setembro de 2012

126

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45691
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45692 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

127

Setembro de 2012

128

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45693
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45694 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

129

Setembro de 2012

130

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45695
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45696 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

131

Setembro de 2012

132

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45697
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45698 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

133

Setembro de 2012

134

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45699
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45700 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

135

Setembro de 2012

136

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45701
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45702 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

137

Setembro de 2012

138

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45703
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45704 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

139

Setembro de 2012

140

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45705
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45706 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

141

Setembro de 2012

142

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45707
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45708 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

143

Setembro de 2012

144

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45709
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45710 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

145

Setembro de 2012

146

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45711
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45712 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

147

Setembro de 2012

148

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45713
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45714 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

149

Setembro de 2012

150

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45715
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45716 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

151

Setembro de 2012

152

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45717
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45718 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

153

Setembro de 2012

154

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45719
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45720 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

155

Setembro de 2012

156

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45721
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45722 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

157

Setembro de 2012

158

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45723
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45724 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

159

Setembro de 2012

160

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45725
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45726 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

161

Setembro de 2012

162

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45727
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45728 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

163

Setembro de 2012

164

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45729
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45730 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

165

Setembro de 2012

166

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45731
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45732 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

167

Setembro de 2012

168

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45733
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45734 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

169

Setembro de 2012

170

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45735
2012

Terça-feira 4

SETEMBRO 2012

45736 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

171

Setembro de 2012

172

Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO45737
2012

Terça-feira 4
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 137, de 2012, da
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 249; 250; 254; 294; 344; 352; 372; e 404, de
2011; 9; 48; 105; 107; 108; 110; 111; 112; 153; 154;
160; 161; 162; 164; 165; 166; 167; 168; 170; 171; 172;
173; 175; 177; 179; 181; 182; 183; 184; 189; 190; 192;
194; 195; 197; 203; 204; 206; 209; 210; 213; 216; 217;
225; 226; 235; 237; 238; 240; 248; 263; e 299, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. no 137/2012–CCT
Brasília, 29 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou
em caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo nos: 249, 250, 254, 294, 344, 352, 372 e 404 de
2011; 9, 48, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 153, 154,
160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172,
173, 175, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 192,
194, 195, 197, 203, 204, 206, 209, 210, 213, 216, 217,
225, 226, 235, 237, 238, 240, 248, 263 e 299 de 2012.
Atenciosamente, – Senador Eduardo Braga,
Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência ao Ofício nº 137, de 2012, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, por um décimo da composição da Casa, para
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passo a palavra ao nobre Senador Cristovam
Buarque por permuta com este Senador.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, vou comentar aqui dois artigos que li nos
jornais de hoje. Esses dois artigos merecem, a meu
ver, ser levados ao público que assiste à TV Senado e
ouve a Rádio Senado, porque eles dizem duas coisas
que não apenas denunciam, mas também provocam.
A primeira ideia está registrada num artigo do
empresário Paulo Guedes e saiu no jornal O Globo de
hoje, com o título “Educar é a Solução”. Eu fico feliz
por ver essa frase como manchete de um artigo escrito
por uma pessoa que tem grande reconhecimento de
todos que a conhecem, como é o Dr. Paulo Guedes.
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Nesse artigo, ele diz uma frase que merece ser
lida:
Do ponto de vista econômico, a prosperidade
de um país é apenas outro nome para a produtividade de sua população.
Eu vou repetir isso, interpretando. Ele diz que
prosperidade é o mesmo que produtividade, que produtividade é a mãe da prosperidade; e isso muita gente esquece.
As pessoas acreditam que crescer o bolo da economia é suficiente para trazer prosperidade. Não é se
não houver, a cada ano, mão de obra com competência
para produzir mais em um ano do que no ano anterior.
E nós estamos perdendo isso. Mas no mundo de hoje
é mais do que produzir mais; é produzir novas coisas.
O que faz um país hoje, uma economia ser competitiva
não é mais produzir mais do mesmo e reduzir o preço,
o custo de sua produção. Isso que se consegue de uma
maneira imediata, curta, rápida no tempo, como criar
isenções fiscais para baixar os custos e vender mais,
é ilusório. Isso não dura.
Ele diz com clareza:
O que faz com que haja competitividade é a
capacidade de criar novas coisas, de inventar
novos produtos no mundo de hoje; é a competitividade que vem da capacidade, da inventividade, da capacidade de inovar que uma
economia tem.
E a nossa economia tem uma capacidade muito
baixa de inovar. Por isso nós viramos a sexta potência
econômica e já começamos a cair. Começamos a cair
quando simplesmente nossa moeda, o Real, começa
a se desvalorizar; e aí o produto interno bruto medido
em dólar fica menor. Hoje os próprios jornais já dizem
que o México está na véspera de passar o Brasil do
ponto de vista da sua produção. E é preciso lembrar
que a população do México é razoavelmente menor
do que a população do Brasil. Ou seja, eles vão nos
passar, do ponto de vista da produção, e muito mais
do ponto de vista da renda per capita.
O Paulo Guedes é um empresário. Não é uma
questão de professor defendendo seus interesses corporativos. Ele diz:
A expansão do consumo de uma classe média
emergente deve estar lastreada por aumentos de produtividade dos trabalhadores, sob pena de ter fôlego curto.
Nós estamos numa economia que está bem, mas
vai mal. Está bem, mas vai mal, porque o fôlego é curto.
Como ele diz:
Da mesma forma, a ampliação das transferências de renda dos nossos programas tipo
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Bolsa Família e dos subsídios aos pobres é
também financeiramente insustentável quando se descola dos aumentos de produtividade.
Vem aí a importância dos investimentos maciços em educação e treinamento, ampliando
capacitações e habilitações dos trabalhadores
brasileiros para sustentar o aumento contínuo
de nossa produtividade.
Estão em jogo a empregabilidade da nossa
mão de obra e a vantagem competitiva de nossas empresas nos mercados globais. E temos
aqui a armadilha a ser evitada. Experimentamos flagrante processo de desindustrialização,
enquanto disparam nossas importações. O
capitalismo eurasiano da China e da Europa,
sem encargos trabalhistas e previdenciários,
pode nos reduzir a um simples produtor especializado em commodities, a mesma coisa
que nós tínhamos desde a nossa descoberta, mudando o produto; antes era a cana e o
açúcar, agora é a soja, e, também, o mercado
de importações em massa. Transformar nosso
mercado de consumo de massa em um verdadeiro mercado de produção em massa é o
grande desafio.
E aqui, de novo, a importância crucial dos maciços
investimentos em educação, garantindo maior produtividade, mais emprego, melhores salários.
Competitividade industrial é prosperidade, a
verdadeira prosperidade, que é a prosperidade do bem-estar. Durante 50 anos, as forças
conservadoras da economia diziam que era
preciso fazer o bolo crescer para distribuir. As
forças progressistas diziam que era preciso
distribuir para crescer o bolo, e poucos discutiam que bolo nós queremos, que sabor nós
queremos para o bolo da produção, da distribuição, do bem-estar.
Nós queremos um bolo que nos deixa com
engarrafamentos monumentais ou queremos
um bolo que nos leve rapidamente de onde
nós estamos para onde nós queremos ir? Nós
queremos um bolo que cresce graças ao fato
de que uma parte da população está excluída,
como hoje mesmo os jornais põem: o Brasil é
o oitavo país do mundo de população analfabeta? E nós não somos oitava no tamanho da
nossa população. Nós somos um país menor
do que a Índia e do que a China, que têm mais
analfabetos que nós, porque têm populações
muito maiores.
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Esse é um artigo. Outro artigo é de um grande filósofo brasileiro, filósofo de grande reputação, chamado
Renato Janine Ribeiro, publicado no Valor Econômico:
“A educação básica cabe no município?”
Vejam como esse artigo complementa o anterior.
O anterior dizia como é importante ter uma educação.
“Educação é a solução”, é o título do outro. Esse aqui
diz: “A educação básica cabe no município?” É como
se o outro estivesse nos alertando e esse nos estivesse
propondo como fazer. E o artigo dele vale a pena ler
um bom pedaço, não todo, quando diz que as eleições
deste ano devem nos levar a discutir uma prioridade
constitucional dos Municípios, a educação.
Esta é a sexta eleição de Municípios desde a
Constituição de 1988, que deu ao Município a
atribuição de zelar pela educação básica, tendo os Estados como parceiros e a União bem
ao longe. Isso é o que a Constituição definiu.
É hora de cobrar duas questões dos candidatos municipais: o que propõem para nível
da educação mais relevante, que é o inicial,
que forma as crianças e define boa parte de
seu futuro?
E, se até agora esses gestores não deram
conta de melhorar a educação fundamental e
o ensino médio, eles darão conta um dia? Será
o caso de pensar seriamente na proposta de
federalização da educação, de que a educação básica é tão importante que tem de ser
federalizada?
Essa é a pergunta chave que ele faz:
É possível ter uma boa educação nas mãos
dos pobres municípios e desiguais municípios?
É possível ter uma educação igualitária? Não
é possível.
E ele continua:
O assunto não é dos mais populares. Realmente não é. A quantidade de pessoas contra
a ideia de federalização é imensa. Perde nas
campanhas eleitorais para a saúde, a importância da educação. Qualquer um sabe que está
doente, mas só quem tem educação sabe o
que é a falta de educação ou uma educação
falha. Doença a gente sente na hora; falta de
educação a gente não sente. Depois, quando
vai procurar um emprego descobre. Quem
mais precisa dela, educação, não percebe o
quanto precisa.
Veja que frase: “Quem mais precisa de educação
não percebe o quanto ela falta”.
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As famílias não se comprometem com ela.
A educação faz parte dos assuntos, como a
ética, que não lotam a vida Paulista. Isso tem
que mudar.
O constituinte pensou que aproximando a educação básica do cidadão nos municípios aumentaria o controle popular sobre ela. Engano! Tanto que o Governo Federal, apesar de
incumbido essencialmente do ensino superior,
é quem tem posto dinheiro e ferramentas para
melhorar a educação de base. A União, hoje,
é ator decisivo no financiamento da educação,
mas não no controle da educação, apesar do
Indicador do Desenvolvimento da Educação –
IDEB, que, aliás, de acordo com ele, mostra
primeiros passos de uma escolaridade obrigatória que mostra alguns avanços. Nesse ponto
eu creio que o avanço foi tão tênue que não
merece ser nem de longe comemorado. É como
alguém com a temperatura super, ultra-alta
que continua com a temperatura muito alta.
Mas os professores também precisam de um
projeto de longo prazo. Quantos professores
há na educação básica? Segundo o Instituto
Nacional do Ministério da Educação, o INEP,
em 2011 havia 2.045 milhões de funções docentes na educação na base. Mas o dado é de
funções e não de docentes, porque há quem
trabalhe em dois lugares. E o professor que
trabalha em dois lugares é um só professor,
mas com duas funções. De qualquer maneira
ainda estamos próximos dos dois milhões de
professores. Seria impossível dar a todos um
aumento único, impacto já?
A proposta ambiciosa, mas viável, segundo
ele, da Federação seria criar uma carreira para
três milhões de professores em sala de aula ao
longo de 20 anos. O ideal é uma carreira federal. Ou se federaliza a educação, mudando-se
a Constituição, ou a União coloca dinheiro e
cobra em qualidade alta. Por exemplo: o professor começaria recebendo R$3.000 e teria
um plano de carreira factível, que aumentaria
gradualmente seu salário, levando em conta
só o seu desempenho. Seriam realizados concursos regulares de provimentos de cargos,
contratando 150 mil novos docentes por ano.
Os atuais professores – isso é importante –
poderiam concorrer a esses novos cargos.
Eles poderiam sair da carreira de professor
municipal para professor federal, passando
pelo concurso. Também a maneira que um
professor que está em uma escola municipal
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do Rio de Janeiro, em um lado da rua, para
passar para a carreira de professor do Colégio
Pedro II não basta atravessar a rua. É preciso
passar em um concurso específico.
Mas os atuais professores poderiam concorrer
em igualdade de condições, como qualquer
pessoa. A seleção se faria apenas por conhecimento da matéria e capacidade de lecionar
os critérios essenciais. Assim, conviveriam por
um tempo – por um tempo – os professores
da nova carreira federal, com um bom selo de
qualidade, e docentes sem a mesma qualificação, mas que manteriam os seus direitos até
se aposentarem. E que poderiam disputar a
nova carreira com as vantagens que essa daria.
Assim, entenda a proposta, ele diz. A seleção
dos novos se daria em todas as disciplinas,
renovando integralmente o sistema, escola
por escola, criando, assim, ambientes mais
qualificados de ensino. A renovação beneficiaria todas as classes sociais na proporção
que têm na sociedade, o que implica atender
à classe média e mesmo à rica, mas sobretudo à multidão dos bairros pobres.
A proposta fixa parâmetros claros. Não se
melhora a qualidade sem bons salários. Nisso
têm razão os sindicatos. Mas não basta subir
os salários para os professores se tornarem
bons. Nisso têm razão os pesquisadores críticos ao mundo sindical.
O que fazer? Unir as duas perspectivas. Aumentar o salário em função do desempenho,
mas sobretudo definir metas em um prazo factível. Isso é melhor do que simplesmente subir
para 10%, sem contrapartida ou avaliação da
qualidade, o dinheiro investido na educação.
Ou seja, o que ele diz é que isso é melhor do que
simplesmente aumentar para 10% do PIB o gasto na
educação sem dizer como ele será gasto, onde ele
será gasto, com que finalidade será gasto, com que
estrutura da escola esse dinheiro será gasto.
Esses dois artigos, Sr. Presidente, a meu ver, sem
que um autor tenha sabido da intenção do outro, se
casam, eles se complementam, um alertando o risco
que o Brasil vive em não fazer a revolução educacional
que necessita. É um caminho suicida não fazer essa
mudança radical. E o outro, analisando uma proposta,
que é a proposta de que a educação, pelo menos uma
proposta deveria ser federalizada. E eu lembro que
falei aqui que na avaliação do IDEB a melhor média
é das escolas federais, não é das escolas particulares. E essas escolas federais, como o Colégio Pedro
II, institutos de aplicação, colégios militares, escolas
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técnicas, têm uma média muito superior, quase o dobro das escolas públicas estaduais e municipais. Falo
em média, não falo nas exceções,
Por isso, Sr. Presidente, fiz questão de estar aqui,
chamando a atenção para esses dois artigos, de um
filósofo e de um empresário; de um empresário com
a qualificação e o respeito e a consciência pública do
Paulo Guedes e de um filósofo com a respeitabilidade
do Professor Janine.
Creio que vale a pena que todos se debrucem
sobre pensamentos como esses dois, para que encontremos rapidamente um caminho e convençamos esta
Casa e sobretudo a Presidenta da República, que não
está nem de longe convencida de que educação é tão
importante que ela deveria ter feito uma reunião de
ministério, Senador Alvaro, quando saísse o resultado
do IDEB. E ninguém ouviu uma palavra da Presidenta sobre isso. Se a inflação sobe, se o PIB não sobe
como deveria, pelo menos ela diz alguma coisa. No
caso da educação, a tragédia educacional não despertou a Presidenta. Não houve uma manifestação clara
do seu Governo, salvo o Ministro da Educação ouvir
dizer que foi um avanço.
Se o seu filho tirasse nota 3,5 e no ano seguinte
tirasse 3,7, você ia procurar psicólogo, colocar professor particular, conversar com os professores. O Brasil
passou de 3,5 para 3,7 e o Ministro comemora essa
nota do ensino médio das escolas públicas estaduais
e municipais. Eu gostaria muito de que o Ministro lesse
esses dois artigos e ajudasse a Presidenta – até por
que ele não é o culpado disso, está ali há oito meses
– a despertar para esse que é o problema.
Eu queria concluir, Senador Alvaro, lembrando
que, na eleição primeira do Presidente Clinton, ele estava numa reunião em que se discutiam os rumos da
campanha, que discurso fazer, e ele se irritou e numa
hora se levantou e disse: “É a economia, estúpido!”
Falando para um seu assessor. Hoje está na hora de
alguém dizer: “É a educação, estúpido!” O resto virá
depois.
Era isso, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PSDB
– PR) – Senador Cristovam Buarque, os cumprimentos pelo pronunciamento de V. Exª retratando aquilo
que denomina corretamente de tragédia da educação
brasileira e o comportamento oficial de quem governa,
subestimando a inteligência das pessoas, utilizando-se do marketing oficial para passar a ideia de que
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estamos tendo um desempenho maravilhoso no setor
educacional do Brasil.
É uma lástima.
Parabéns a V. Exª.
Com a palavra a Senadora Ana Amélia e, logo a
seguir, o Senador Paulo Paim.
Senadora Ana Amélia, do Partido Progressista,
do Rio Grande do Sul.
V. Exª dispõe do tempo regimental.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Alvaro Dias, eu queria saudar nossos colegas Senadores, Senadoras, especialmente os nossos telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado e servidores desta Casa.
Quero fazer referência ao que, há pouco, nesta
tribuna aqui, o nosso mestre em educação, Senador
Cristovam, falou sobre o artigo do Paulo Guedes. Eu
gostaria de subscrever tudo o que S. Exª falou na sessão de hoje de manhã, por ele requerida, pelos 30
anos da Associação Brasileira das Mantenedoras do
Ensino Superior.
S. Exª ressaltou a importância da educação. Nenhum país pode se orgulhar de crescimento econômico se não tiver um avanço significativo e fundamental
na educação, nessa economia criativa, como S. Exª
sublinhou, e que penso ser o grande caminho. Não é
apenas produzir mais, é produzir de forma diferente
coisas diferentes, permitindo que o consumidor tenha
acesso a elas e saiba manejá-las.
Evoluímos em muitas áreas, como a das telecomunicações, nossa forma de nos conectar com as
pessoas com o telefone celular hoje e nele fazemos
milhares de coisas. E nós estamos entrando nesse
circuito da inovação, da economia criativa.
Por isso me alegra muito a manifestação de S.
Exª. E também repetindo um pouco aquilo do que falei
sobre a Isadora Faber, aquela menina de 13 anos, de
Santa Catarina, e o que ela fez para melhorar a qualidade de seu ensino. E também daquele líder da Associação Comunitária Rural de Croatá, que me entregou
um pedido para que uma escola rural seja colocada
naquele Município, num distrito lá do interior do Ceará.
Penso que, com o apoio do Senador Inácio Arruda e
também do próprio MEC, o Município vai fazer aquela
escola, que o Presidente dessa Associação Comunitária Rural vá conseguir, porque esse é o caminho.
Mas, Sr. Presidente Alvaro Dias, o Senhor, certamente, como eu – o Senador Cristovam não, porque
é um Senador do Distrito Federal e o Distrito Federal
não tem eleições municipais, mas nós, de Estados que
têm eleições municipais, e o meu Estado tem quase
500 Municípios, Senador Alvaro Dias –, neste final de
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semana, fiz uma visita a cinco Municípios do Vale do
Taquari, próximo de Porto Alegre, em campanha eleitoral para as prefeituras municipais, mas também, na
sexta-feira, fui presidir, em nome do nosso colega Waldemir Moka, uma audiência pública na 35ª Expointer,
lá em Esteio, que é a maior feira do agronegócio do
Brasil, uma audiência pública debatendo a aplicabilidade do Código Florestal Brasileiro à luz do que nós
decidimos no Congresso Nacional, com uma brilhante
exposição do Nelson Fraga e também de outros expositores do Ministério da Agricultura, do Ministério do
Meio Ambiente, da Confederação Nacional da Agricultura e também do Ministério Público do Rio Grande do
Sul. Penso que foi enriquecedor, e eu queria agradecer
novamente à TV Senado, que teve uma participação
muito decisiva, porque nós recebemos perguntas nessa
audiência pública vindas da Paraíba, de Minas Gerais,
do Pará, do Mato Grosso, do Paraná – do seu Estado
–, de Santa Catarina, e isso revelou exatamente a importância do tema.
Na ocasião, lá na Expointer, eu recebi uma notícia
muito importante e positiva do Secretário da Agricultura, Luiz Fernando Mainardi, de que a Expointer 2012
conseguiu movimentar um volume recorde de mais de
R$2 bilhões, superior, nesse montante financeiro, em
150% comparativamente ao que aconteceu no ano
passado, quando os negócios da Expointer 2011 somaram R$848 milhões. Isso ocorreu, caro Presidente,
mesmo com as limitações econômicas internacionais
e com os problemas climáticos, a seca violenta que
afetou várias regiões do Rio Grande do Sul, criando
prejuízos para os produtores de soja.
Mas, felizmente, o Governo foi precavido e resolveu reduzir em 2,5% a alíquota de financiamento ou a
taxa de juro para a compra de máquinas agrícolas, o
que ajudou muito nesse resultado, como reconheceu
o Presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas
e Implementos Agrícolas, Cláudio Bier. A comercialização de animais e também os pedidos de pivôs para
a irrigação, que são estruturas usadas na irrigação,
também pesaram favoravelmente para esse desempenho em volume de negócios, comprovando que a
redução de impostos ou dos juros para o agronegócio
se reverte em melhoria imediata para a dinâmica de
nossa economia, principalmente nos momentos de
alertas econômicos, como os vividos atualmente pela
Europa e pelos Estados Unidos.
Isso é mais uma prova de que as medidas antecipadas adotadas pelo Governo Federal, como a redução
do IPI para automóveis, ajuda na geração de riquezas
econômicas, ativando o PIB. Claro, é uma medida conjuntural, mas que precisa de outras para complementar
um processo de crescimento econômico sustentável.
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Outra ação, nesse sentido, foi a redução dos juros
em 7,5% pelo Banco Central, pela nona vez consecutiva, ajudando para que o custo do dinheiro, no Brasil,
fique cada vez menor. É uma importante sinalização
para diminuir os custos do nosso dinheiro, no cartão
de crédito e nos financiamentos em geral, estimulando,
dessa forma, o consumo, o mercado interno.
Mas, Senadores e Senadoras, nós ainda enfrentamos problemas estruturais e os investimentos em
infraestrutura precisam chegar logo, sejam do setor
privado, ou do setor público.
Sou autora de um projeto de lei, o PLS nº 374,
de 2011, que altera o regime jurídico dos portos secos,
desburocratiza as regras aduaneiras, permitindo o maior
fluxo de comércio e possibilitando maior investimento
da iniciativa privada nesse segmento. O projeto já foi
aprovado pela Comissão de Serviços de Infraestrutura
no Senado, mas ainda precisa ser aprovado em outras
duas comissões desta Casa.
É uma luta minha antiga, para tentar superar os
chamados gargalos que ainda enfrentamos na nossa
economia. Preocupo-me com essa questão, caro Presidente, e acho louvável o empenho do Governo em
anunciar medidas para melhorar a estrutura de ferrovias, rodovias e aeroportos noticiadas recentemente.
E o plano do Governo que será anunciado em breve,
para baratear o custo da energia no Brasil, também é
oportuno e caminha na direção do desenvolvimento
inteligente. Mas é preciso fazer mais e melhor.
Portanto, quero aproveitar, Senadores, que a Lei
Orçamentária, o PLN 24, de 2012, chegou ao Congresso Nacional para chamar a atenção aos investimentos que trarão melhorias à nossa economia. A
peça orçamentária, trazida na semana passada pela
Ministra do Planejamento, Mirian Belchior, aumentou
em quase 13% os investimentos públicos, ampliando
o Orçamento para pouco mais de R$249 bilhões. Na
Lei Orçamentária anterior, de 2012, o orçamento previsto para investimentos foi menor, quase R$221 bilhões. Apesar desse aumento, os Ministérios das Comunicações, da Justiça e de Minas e Energia ficaram
com menos recursos para investir no próximo ano. No
caso das Comunicações, o volume para investimentos,
que era de pouco mais de R$818 milhões, caiu para
R$788 milhões.
Quanto à pasta da Justiça, que cuida de programas de extrema relevância, como a segurança pública e também o controle de drogas e o contrabando
de armas e outros, o investimento diminuiu de pouco mais de R$4,670 bilhões para aproximadamente
R$3,786 bilhões.
Em relação ao Ministério de Minas e Energia, as
chamadas despesas discricionárias, que são os inves-
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timentos, caíram de pouco mais de R$924 milhões
para R$892 milhões.
Ou seja, esses números demonstram a dificuldade que o Governo Federal ainda enfrenta para ampliar
os investimentos, mesmo em áreas estratégicas e que
impactam diretamente na infraestrutura do País, como
os setores de comunicações e energia. É preciso, portanto, pensar o Brasil de forma sistêmica, interligada,
coerente, e com foco na “pavimentação” necessária
para evitarmos os problemas, as crises econômicas e
as dificuldades de renda que ainda virão.
Quero, por isso, usar esta tribuna e pedir o apoio
dos Deputados e Senadores que irão cuidar dessa
questão na Comissão Mista de Orçamento. Que o Senador Clésio Andrade e os Deputados Eliseu Padilha,
Augusto Coutinho e Wandenkolk Gonçalves, alguns dos
responsáveis pelos relatórios setoriais do Orçamento, incluam nos seus textos emendas que caminhem
nessa direção, a da ampliação dos investimentos em
infraestrutura, inclusive para a agricultura.
Sabemos que todos os anos muito do esforço
parlamentar não se reverte em ampliações muito significativas do Orçamento, nos investimentos públicos
do ano seguinte. Mas espero que até 22 de dezembro deste ano, consigamos avanços importantes nas
votações aqui no Senado e na Câmara, para termos
a opção de prevermos crescimentos do PIB muito
maiores que os 4,5% de crescimento estimados pela
equipe econômica do governo.
Se fizermos os ajustes necessários e urgentes
agora, os R$4,970 trilhões previstos de movimentação para a nossa economia poderão ser ainda outros
mais trilhões, trazendo benefícios aos empreendedores, que ficarão bem mais motivados para investir e
fazer negócios; aos governos, que poderão arrecadar
mais e aos consumidores, que poderão fazer planos e
investir seu dinheiro, gerando mais poupança e mais
riqueza no futuro.
Caro Presidente, Alvaro Dias, penso que discutir
esses assuntos não é apenas uma questão do Governo da Ministra Miriam Belchior, do Planejamento ou
do Ministro Guido Mantega. É um debate que deve
envolver todos os setores em nosso país.
No próximo dia 17, o seu Estado, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul estarão discutindo
o “Sul Competitivo”, que é um programa capitaneado
pela Confederação Nacional da Indústria que vai mostrar realmente todo esse desenho e esse diagnóstico
que nós conhecemos um pouco pelas informações que
recebemos das dificuldades que afetam e impactam o
negativamente o aumento da competitividade do setor produtivo. Além dos investimentos que falamos em
educação, é preciso que o Governo faça a sua parte. O
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empreendedor faz o seu dever de casa, melhorando,
avançando tecnologicamente, o produtor rural do seu
Estado do Paraná, as cooperativas do meu Estado, do
seu Estado, os empreendedores rurais, avançam, avançam, avançam. Da porteira para dentro, seja de uma
fábrica, seja de uma empresa de comércio ou de uma
propriedade rural, o esforço para melhorar é grande,
mas, da porteira para fora, quando entra a logística, as
coisas complicam muito, aumenta o custo da produção
e tira a competitividade. Por isso o Brasil está caindo,
não só por causa da crise da Europa. Existem fatores
internos, nossos, que estão, digamos, penalizando o
setor produtivo. Menos mal que o governo abriu o olho
e está tomando as providências necessárias para não
beneficiar apenas aqueles setores que têm um grande
poder político, como o setor automobilístico, porque as
montadoras têm sim uma presença forte, politicamente
falando, mas também aqueles que ajudam a economia,
como o setor de máquinas agrícolas. Então, desde
sempre o Governo deveria ter estimulado estes setores.
Nós vivemos uma perspectiva de projeção internacional, porque, no caso da soja, o seu Estado é um
grande produtor de soja, o meu Estado, também, os
preços do mercado internacional estão extremamente
atraentes, muitos produtores estão buscando transferir atividades para o setor da produção da soja, para
compensar os prejuízos que tiveram com a seca ou
com atividades que não estão sendo rentáveis, como
é a suinocultura ou a avicultura.
A propósito disso, aliás, Senador Alvaro Dias,
hoje recebi do Presidente da Associação Brasileira
dos Criadores de Suínos, Marcelo Lopes, um apelo
dramático, porque o milho que falta no Rio Grande
do Sul e em Santa Catarina, especialmente, não está
chegando. E eu queria fazer um apelo de público ao
Ministro Mendes Ribeiro Filho e à sua equipe no sentido de que a Conab disponibilize o milho do estoque
ali existente, senão vai inviabilizar a suinocultura e a
avicultura daquelas regiões do País, criando um sistema de financiamento para que eles mesmos venham
e peguem o milho que está estocado nos armazéns
credenciados pela Conab e assim resolver um grave
problema da competitividade no setor, sob pena de
aquelas medidas que foram tomadas, muito benéficas, com a ação decisiva do Ministro Mendes Ribeiro
Filho, acabem neutralizadas pela emergência de faltar a ração, que teve um preço majorado por conta do
aumento de preço especialmente do farelo de soja no
mercado internacional, impactando aqui dentro. Essas
providências todas terão mais significado quanto maior
for o investimento.
Neste momento em que o Rio Grande do Sul e
outros Estados brasileiros viveram o drama da seca,
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tornam-se inadiáveis os investimentos e a criação de
um marco regulatório para programas de irrigação,
à luz também do Código Florestal que acabamos de
aprovar, bem como as linhas de financiamento.
No Município de Maçambará, no meu Estado, os
produtores fizeram a irrigação. Só que há outro problema: não existe energia elétrica para puxar a água
para irrigação. Veja só, Senador Alvaro Dias, é muito
complicado, porque, como eu disse, ele faz a sua parte,
trata de inovar, trata de assegurar a garantia de safra,
de boa safra, mas falta a parte que compete ao Poder
Público, que é o fornecimento de energia, ou às concessionárias que não atendem a região. É necessário
trabalhar nessa direção.
Portanto, nós temos que continuar cobrando as
medidas do Poder Público, do Governo, para que possamos comemorar crescimento econômico melhor do
que o que vamos ter em 2012, que será muito pequeno, medíocre até se compararmos com as economias
próximas de nós, a economia do Chile, do México, da
própria Argentina e de outros países, uma vez que temos esse potencial enorme de empreendedores notáveis e corajosos que fazem o dever de casa, faltando
ao Governo cumprir com a sua missão.
Por fim, apenas falar da satisfação, como V. Exª
tem feito aqui, de ver, como cidadã, não só como Parlamentar, a independência com que o Supremo Tribunal
Federal vem trabalhando no julgamento do processo
conhecido como Mensalão. Já fiz esse registro, mas
não é de todo desnecessário realçar o trabalho que
os Ministros, com independência, com coragem, têm
demonstrado ao País, no sentido de que há, sim, uma
luz de esperança e um voto de confiança muito forte
no Supremo Tribunal Federal, que trouxe ao País a
perspectiva de acabar com a impunidade em todos
os setores.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. Bloco/PMDB
– PR) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Amélia.
V. Exª, apesar da campanha eleitoral em seu Estado,
com mais de 500 Municípios, está sempre presente,
a exemplo do Senador Paulo Paim, a quem passo a
palavra.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Alvaro Dias; Senadora Ana Amélia,
Srªs e Srs. Senadores, fizemos hoje pela manhã uma
audiência pública para discutir o direito de greve, com
a participação de dezenas de entidades. Foi uma reunião muito produtiva, e todos os líderes que estavam
lá, independentemente do setor que representam, encaminharam, ao final, as seguintes propostas.
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Primeiro, a importância da regulamentação que
assegure aos servidores públicos o direito a convenção coletiva, de acordo com a Convenção 151, da OIT,
ratificada em julho do ano passado pelo Congresso
Nacional. Reafirmaram a importância da data base da
categoria. Também pediram que houvesse uma política salarial para os servidores porque, se não houver
esse texto, toda vez que o Orçamento vem para esta
Casa, como é o caso agora, eles não estarão contemplados, e, na hora de se fazer o debate para buscar o
reajuste, a alegação será sempre que não há previsão
orçamentária para o reajuste dos servidores, algo semelhante ao que acontece com os aposentados. Mostraram, sim, não é novidade, que não há um ajuste,
uma concordância com o debate acelerado do projeto
de lei de greve, já que eles entendem que esse tema
está na Casa. Eu apresentei um projeto em 1991, a
ele foram apensados outros vinte lá na Câmara, e até
hoje não foi votado. Aqui no Senado, eu apresentei um
em 2007 que até hoje também não foi votado, apesar
de já ter recebido parecer, na Comissão de Assuntos
Sociais, feito pela nobre Senadora Ana Amélia, que
ora preside a sessão.
Quero dizer que, pelo que percebi, há de parte
dos líderes do movimento sindical a intenção de dialogar com todos os segmentos, sem nenhum sectarismo,
na retomada das negociações com aqueles que ainda
não chegaram ao entendimento sobre o movimento paredista. Por outro lado, construir uma saída de entendimento sobre a regulamentação desse direito. Claro,
como é natural, todos foram contra qualquer posição
que venha na linha de proibir o direito de greve, até
porque isso é assegurado pela própria Constituição.
Srª Presidente, quero ainda destacar que, como
eu havia anunciado, na sexta-feira, dia 31 de agosto,
estive na capital de Pernambuco, na grande Recife,
belíssima cidade, onde tive o privilégio de participar
de dois eventos e fazer duas palestras.
A primeira foi no Seminário Nacional de Acessibilidade – Um Caminho para Todos. Falei sobre o projeto
de nossa autoria, o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
já aprovado no Senado e em tramitação na Câmara.
A pergunta que todos lá fizeram foi: “Por que a
Câmara não o aprovou até hoje, já que aprovou todos
os outros estatutos praticamente? Só não aprovou o
Estatuto da Pessoa com Deficiência, que consta com
quase 300 artigos e vai trazer benefício para 46,5
milhões de pessoas no País que têm algum tipo de
deficiência.
O evento foi promovido pelo Tribunal de Contas
do Estado, Ministério Público de Contas e a Escola de
Contas Públicas Professor Barreto Guimarães.
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Foi um belíssimo evento, um momento de reflexão.
Eu só tenho a agradecer o honroso convite que me foi
feito por aqueles amigos de Pernambuco.
Lembro aqui alguns nomes que enobreceram o
evento: Drª Teresa Duere, presidente do Tribunal de
Contas de Pernambuco; Dr. Valdecir Pascoal, vice-presidente do mesmo Tribunal, Drª Eliana Maria Lapenda, procuradora-geral do Tribunal de Contas de
Pernambuco, Dr. Ricardo Alexandre, procurador do
Ministério Público de Contas; Dr. Romário Dias Pereira,
conselheiro daquele Tribunal, Prof. Barreto Guimarães,
diretor de contas; Dr. Manuel Alves da Rocha, desembargador do Tribunal de Justiça; Sr. Flaviano Mendes
de Oliveira, Presidente Regional da Associação de
Pais de Pessoas com Deficiência do Banco do Brasil,
e o engenheiro Antônio Borges dos Reis, que foi Diretor de Acessibilidade do Ministério das Cidades. Estes dois últimos que me antecederam nas palestras, o
Flaviano e o engenheiro Antônio Borges, foram muito
felizes e fizeram, também, ambos, duas palestras que
encantaram a todos.
Eu fiz a palestra que me coube naquela manhã,
falando muito do Estatuto, da história da Amanda, de
quando iniciei nessa caminhada... Foi um momento
belíssimo. Eu me senti muito feliz de estar em Pernambuco e agradeço a todos que lá estiveram.
À tarde, participei, como palestrante, do II Seminário sobre os Direitos do Idoso, promovido pela Ordem
dos Advogados do Brasil, de Pernambuco. Falei sobre
o Estatuto do Idoso, lei de nossa autoria; falei sobre o
rumo da Previdência e para onde vamos; falei do fim
do fator previdenciário, que estamos peleando para
aprovar na Câmara, pois já aprovamos aqui; falei do
meu entendimento de que tem que haver uma política
de reajuste para os aposentados, que já aprovamos
no Senado e se encontra na Câmara.
Cumprimento todas aquelas pessoas que estavam lá pelo carinho – eram centenas – na figura do
Dr. Henrique Neves Mariano, Presidente da OAB de
Pernambuco. Cumprimento o Dr. Petrúcio Granja, Presidente da Comissão do Idoso da OAB de Pernambuco; o Dr. José Maria, Vice-Presidente da Comissão do
Idoso da OAB de Pernambuco; a Drª Ângela Pereira
Ramos, integrante da Comissão do Idoso da OAB de
Pernambuco, e a Drª Cristina Sakaki, da Defensoria
Pública, assim como todos aqueles que participaram
do evento, como a cantora, que canta de forma belíssima e, no final, dançou, bailou e me deu um disco
que ela mesma escreveu. Eu agradeço muito a todos.
Jamais vou esquecer o carinho com que todos me trataram em Pernambuco, tanto na palestra no Tribunal
de Contas como na OAB.
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Foram momentos inesquecíveis e que, repetindo
o que eu disse lá, só fazem com que a gente retorne
ao Congresso, ao Senado com muito mais energia
para defender os interesses de todo o povo brasileiro.
Os convites que recebi lá, de delegações de
outros Estados, dentro do possível, eu os atenderei,
mas é claro que é difícil agora, devido ao ano eleitoral.
Minha Srª Presidenta, quero também informar que
esta Casa Legislativa recebeu das mãos da Ministra
Miriam Belchior, na última quinta-feira, 30 de agosto, o
Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2013. A proposta
de Orçamento prevê um crescimento do Produto Interno Bruto de 4,5%, em 2013, com um PIB nominal de
R$4,973 trilhões. A previsão da inflação para o próximo
ano é de 4,5%. A peça integra as iniciativas governamentais no montante de R$2,12 trilhões. Desse valor,
o Congresso Nacional tem a prerrogativa de alterar
uma pequena fatia, apenas 11,6%, correspondentes
a 249,4, são as chamadas despesas discricionárias;
os demais, 88,4%, correspondem às despesas obrigatórias que não podem ser emendadas. Os 249,4 são
bilhões. O projeto de lei traz a previsão do ganho real
do salário mínimo de 7,9% e assim o salário mínimo
vai se aproximar de R$671,00.
Os servidores públicos vão ter o reajuste de
15,8%, dividido em três anos, 2013, 2014 e 2015. São
beneficiados o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o
Ministério Público. Quase dois milhões de servidores
do Poder Executivo serão beneficiados, o que representa 93% do total.
Segundo a Ministra, as categorias que não assinaram o acordo com o Ministério terão de esperar até
2014. O projeto de lei prevê ainda o montante equivalente aos salários dos novos servidores. A previsão é
de que sejam abertas quase 50 mil vagas para novos
servidores.
Os militares foram beneficiados, terão um reajuste de 30% em seu soldo, escalonado em três anos.
Estão autorizados investimentos de maior vulto, eu
diria, a partir deste momento, na saúde e na educação.
Quero também dizer que lamento que, mais uma
vez, não foi destinado, pelo que previ ali e olhei hoje,
nada para os aposentados e pensionistas, a não ser
a inflação do período, o que vai fazer, naturalmente,
com que a gente trabalhe com uma emenda que já
está pronta, de minha parte, para inserir o reajuste
dos aposentados. E vamos trabalhar com essa ideia
junto aos membros da Comissão de Orçamento e ao
próprio Relator.
Quero, mais uma vez, destacar que o Regime
Geral da Previdência Urbana tem dado um superávit
na casa de 15 bilhões e que está previsto também lá

SETEMBRO 2012

45832 Terça-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que as desonerações para 2013 coincidam também
com 15 bilhões.
Eu quero dizer que dialoguei alguns especialistas
nesses momentos em que estive viajando por outros
Estados, e todos estão preocupados, porque, cada vez
mais, se diz que Previdência é deficitária e, ao mesmo tempo, na hora de reduzir as contribuições para a
Previdência, se diz que não é deficitária. Aí vão tirando 10, 15, 20. Se olharmos claramente, mais de 100
bilhões já desapareceram das contas da Previdência
pelas desonerações.
Quero ainda fazer outro registro. Inclusive, no
evento de que participei, foi-me perguntado, inúmeras
vezes, como está o projeto de minha autoria, nº 250,
de 2005, que garante aposentadoria especial para o
servidor público. Ainda hoje, pela manhã, recebi o Sr.
Manoel Euzébio Ribeiro e as Srªs Maria de Fátima Ribeiro e Célia Regina Pessoa, membros do Programa
de Apoio e Acessibilidade da Comissão de Responsabilidade Social do Senado Federal.
O encontro teve como pauta a preocupação desses líderes com a não aprovação ainda no Senado do
PL nº 250, de 2005, de minha autoria, que estabelece
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria especial aos servidores com deficiência.
É um projeto de 2005, que está parado na Comissão,
a exemplo do projeto de lei de greve, e, até hoje, não
tem relator. Vejam bem: é um projeto de 2005, estamos
em 2012 e o relator não foi indicado. O projeto de lei de
greve é de 2007 e, até hoje, não tem relator indicado.
Eu digo que algumas coisas estranhas acontecem e,
às vezes, duvidam. É só olhar, é só olhar.
Essa proposta de nossa autoria ainda é derivada de outra proposta de que participei ativamente, a
emenda chamada PEC Paralela, que garantiu uma
série de direitos aos servidores. Só que essa questão
precisa ser regulamentada. Por isso, apresentei o PLS
nº 250, de 2005, que trata da modificação do §4º, art.
40, que permite concessão de requisitos e critérios diferenciados para aposentadoria de servidores públicos
que são deficientes. A matéria deve ser veiculada por
lei complementar de âmbito nacional, o que afasta a
restrição de iniciativa sobre a matéria.
Efetivamente, caso se tratasse de lei complementar a ser editada por entes federativos, a discussão seria outra, mas não é o caso. No entanto, o constituinte
teve o cuidado de determinar que a regulamentação
fosse objeto de lei. Foi exatamente o que eu fiz.
De acordo com Vocabulário Jurídico, de De Plácido e Silva, lei complementar é aquilo que complementa
o dispositivo constitucional. Celso Ribeiro Bastos, em
seu livro Lei Complementar Teoria e Comentários, explica também que “as matérias de leis complementares
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federais são definidas na Constituição da República
enquanto as Constituições Estaduais se incumbem
de definir as matérias próprias de leis complementares estaduais”.
Como percebemos, não vejo motivo nenhum para
esse projeto não ser aprovado com rapidez, até porque as pessoas com deficiência não podem continuar
esperando. Essa ideia é ainda mais reforçada quando
se imagina a absoluta inconveniência de uma norma
que regulamenta a matéria em tela não ser nacionalmente unificada.
Essa Lei Complementar, Srª Presidenta, é fundamental. Os servidores estão a esperar por ela desde
2005. E, repito, não entendo por que, desde 2005, nem
relator foi indicado. Teríamos que fazer um ajuste na
Casa quando o relator não é indicado ou, se indicado,
não responde ao papel que deve fazer. Neste caso, ele
deveria devolver à comissão ou ao Plenário do Senado
para que este, então, tomasse as devidas providências.
Por isso, mais uma vez insisto na importância da
votação desse PL de nossa autoria.
Ainda registro que, no momento da minha participação lá no Seminário Nacional da Acessibilidade,
muitas pessoas com deficiência fizeram um verdadeiro
apelo para que a CCJ indique o relator e a matéria seja
votada com a urgência que o momento exige.
É inadmissível que uma questão tão importante
como essa continue engavetada e não seja votada.
Nem digo com rapidez, mas, pelo menos, no prazo
em que todos gostariam de ver essa matéria resolvida,
conforme aqui eu já falei por inúmeras vezes.
Por fim, quero ainda destacar a todos aqueles
que insistem na questão do fator e estão preocupados
com isso que o principal assunto em debate lá também
foi: como a Câmara não vota o fim do fator? Ninguém
consegue entender, porque ninguém explica por que
não vota; ninguém fala se o Regime Geral da Previdência da área urbana é deficitário. Quando eu digo
aqui que é superavitário, ninguém responde, mas não
votam o fim do fator.
Também os juristas que lá participaram comigo e
dialogaram estão convictos de que o Supremo Tribunal
Federal vai assegurar, de acordo com o projeto que já
apresentei aqui e está tramitando, e que também não
tem relator, há anos, o instituto da desaposentadoria.
E com isso o Governo vai ter mais um problema: as
pessoas que vão se aposentar, vão continuar trabalhando; lá na frente, vão entrar com o instituto da desaposentadoria e vão se aposentar com salário integral.
Então, digo que é um equívoco do Governo não
enfrentar de uma vez a questão do fim do fator e não
garantir uma política decente de reajuste dos benefícios
dos aposentados e pensionistas, quer seja vinculan-
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do o crescimento do aumento real ao crescimento da
massa salarial do País, que a Previdência mede todo
ano, ou mesmo ao PIB, se assim entenderem. Agora,
tem de haver uma política salarial para os aposentados e pensionistas. E vou mais além: se tivéssemos
uma política salarial para os servidores, com certeza,
não teríamos uma greve do porte dessa que vimos
recentemente, em que ainda algumas categorias estão em greve.
Agora, o aposentado não pode fazer greve, não
é? Ele está aposentado. Então, para mim, não dá
também para aceitar que, se o aposentado pudesse
fazer greve, com certeza, ele teria sido atendido na
sua reivindicação básica. Como ele não pode fazer
greve, simplesmente não se abre negociação, não se
conversa sobre a situação dos aposentados, não se
diz nada, e simplesmente se mantém somente com a
correção da inflação, enquanto o correto seria manter
o reajuste acompanhando o crescimento da massa salarial no País ou mesmo o PIB, porque, se o PIB cresce, é porque o País está dando certo e a economia vai
tão bem, vai tão bem que o Governo se dá ao luxo de
abrir mão de receitas, principalmente da contribuição
do empregador sobre a folha.
As informações que nós temos é que dezenas
de categorias já não pagam mais sobre a folha e mais
uma centena está lá na fila para dizer que não quer
mais pagar sobre a folha os 20%, que vai fazer com
que eles paguem 1%; 1,5% ou 0%. Aí, no futuro...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Vou terminar, Presidente.
No futuro, alguém vai ter de responder.
Quando hoje a gente diz que a Previdência urbana tem um superávit em torno de R$15 bilhões, todos
ficam quietos. Estamos respondendo ao órgão correspondente do Executivo. Daqui a uns anos, quando nós
viermos à tribuna e tivermos que dizer que, também, a
Previdência urbana vai estar com déficit, daí aqueles
que abriram mão da receita da Previdência vão ficar
com o nome escrito na história.
Eu quero dizer que estou alertando para isso há
alguns anos, que não dá somente para abrir mão de
receitas da Previdência. Com isso, não pagam o aposentado e aí, no futuro, ainda vão dizer que tem déficit.
Bom, só pode ter déficit mesmo. Se há uma caixa de
onde eu só retiro receita e não coloco, vai chegar um
dia em que essa poupança feita pelos trabalhadores
ao longo das suas vidas para pagar a sua aposentadoria de forma decente vai ter problema. E alguém vai
ter que, um dia, responder por isso.
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Quero, mais uma vez, dizer que alguém um dia
vai ter que responder. Eu desafio alguém que me diga
– mas desafio mesmo e dou o meu mandato – que a
Previdência urbana é deficitária, porque ali é que não
tem reajuste real, ali é que se aplica o fator previdenciário no Regime Geral da Previdência. Eu abro mão
do mandato – olha o que estou dizendo aqui – se alguém me provar que, no Regime Geral da Previdência,
a Previdência urbana é deficitária. Todos sabem que
ela é superavitária. É tão superavitária que eles ficam
abrindo mão de receita a toda hora. Mas, se continuarem abrindo mão de receita, vai chegar uma hora, é
claro, não tem receita e só tem despesa, daí poderá ser
deficitária. Mas, se parassem de abrir mão e dessem
o reajuste real que merecem os aposentados e pensionistas, eu não precisaria fazer um pronunciamento
nos moldes deste que fiz aqui. E faço aqui porque fiz
lá em Pernambuco. Não pensem que eu não fiz lá,
porque fiz. Fiz lá em Pernambuco, nos mesmos moldes do que estou fazendo aqui, relatando as minhas
preocupações para onde vai a Previdência.
A continuar essa desoneração sem medida, nós
teremos problemas, sim, no futuro, de uma Previdência – refiro-me à área urbana, que é superavitária. E
alguém vai ficar com o nome na história por ter quebrado, aí sim, a Previdência nos moldes do que está
acontecendo. Mas, se pararem de retirar o dinheiro da
Previdência com a tal de desoneração e deixarem que
as contribuições continuem, ela vai continuar superavitária e dá para dar o reajuste para os aposentados,
acompanhando o crescimento da massa salarial.
Era isso, e obrigado, Srª Presidenta.
Considere, na íntegra, os comentários que eu fiz
sobre os três pronunciamentos.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na última sexta-feira, dia 31 de agosto, eu
estive na capital do estado de Pernambuco, a bela e
histórica Recife.
Por lá tive o privilégio de proferir duas palestras:
A primeira foi no Semanário Nacional de Acessibilidade – Um Caminho para Todos.
Falei sobre projeto de minha autoria que institui
o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já aprovado no
Senado e tramitando na Câmara.
O evento foi promovido pelo Tribunal de Contas
do Estado, Ministério Público de Contas e Escola de
Contas Públicas Professor Barreto Guimarães.
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Foi um belo evento. Um momento de reflexão. Só
tenho a agradecer o honroso convite feito por aqueles
queridos amigos.
Lembro aqui de alguns nomes que enobreceram o evento: Dra. Tereza Dueki, Presidenta do TCE/
Pernambuco; Dr° Valdecir Pascoal, Vice-presidente do
TCE/Pernambuco; Dra. Eliana Maria Lapenda, Procuradora Geral do TCE/Pernambuco; Dr° Ricardo Alexandre, Procurador do Ministério Público de Contas; Dr°
Romário Dias Pereira, Conselheiro do TCE; Professor
Barreto Guimarães, Diretor da Escola de Contas; Dr°
Manoel Alves da Rocha, desembargador do Tribunal
de Justiça; Sr° Flaviano Mendes de Oliveira, Presidente Regional da Associação de Pais de Pessoas com
Deficiência do banco do Brasil; e o Engenheiro António Borges dos Reis, ex-diretor de Acessibilidade do
Ministério das Cidades.
Sr. Presidente, participei também como palestrante do Segundo Seminário sobre os Direitos do
Idoso, evento promovido pela Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), seccional de Pernambuco.
Falei sobre o Estatuto do Idoso, lei federal originária de projeto de nossa autoria. Os rumos da
Previdência Social, o fim do fator Previdenciário e o
aumento para aposentados e pensionistas também
foram abordados.
Registro aqui alguns nomes responsáveis pela
realização do evento: Dr° Henrique Neves Mariano,
presidente da OAB/Pernambuco; Dr° Petrúcio Granja,
Presidente da Comissão do Idoso da OAB, Dr° José
Maria, vice-presidente da Comissão do Idoso da OAB/
Pernambuco; Dra. Angela Pereira Ramos, integrante da
Comissão do Idoso da OAB; e a Dra. Cristina Sakaki,
da Defensoria Pública.
Os dois eventos foram abrilhantados pela participação do público. Em ambos tivemos mesas redondas
com perguntas e respostas.
Era o que tinha a agradecer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, esta Casa Legislativa recebeu, das mãos
da Ministra Miriam Belchior, na ultima quinta-feira, 30
de agosto, o Projeto da Lei Orçamentária Anual de
2013 (o PLOA 2013).
A atual proposta de orçamento prevê um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 4,5%
em 2013, com um PIB nominal de R$ 4,973 trilhões.
A previsão de inflação para o próximo ano é de
4,5%.
A peça integra projetos e iniciativas governamentais no montante de R$ 2,14 trilhões:
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DESTINAÇAO DO ORÇAMENTO 2013
Despesa
Participação no total
Amortização da dívida
34,4%
Benefícios
19,7%
previdenciários e
assistenciais
Despesas com pessoal 9,7%
e encargos sociais
Transferências a
9,3%
estados e municípios
Juros e encargos da
7,6%
dívida
Demais despesas
4,6%
financeiras
Demais despesas
2,7%
obrigatórias
Reserva de
0,3%
contingência primária
Despesas
11,7%
discricionárias
TOTAL
R$ 2,14 trilhões
Deste valor, o Congresso Nacional tem a prerrogativa de alterar uma pequena fatia, apenas 11,6%, o
que corresponde a R$ 249,4 bilhões, são as chamadas
despesas discricionárias.
Os demais 38,4% correspondem às despesas
obrigatórias às quais não podem ser emendadas.
O projeto de Lei traz a previsão do ganho real do
salário mínimo no percentual de 7,9%. Significa dizer
que o novo mínimo, a partir de janeiro de 2013, será
de R$ 670,95.
Os servidores públicos também não ficaram de
fora. O reajuste de 15,8%, dividido em três anos (2013,
2014 e 2015) beneficiará Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público.
Quase 1,7 milhão de servidores do Poder Executivo serão beneficiados, o que representa 93% do total.
Segundo a Ministra Minam Belchior, as categorias
que não assinaram acordo com o Ministério do Planejamento, terão de esperar até 2014 para obter o reajuste.
O projeto de lei prevê ainda o montante equivalente aos salários dos novos servidores, entre eles os
que deverão ingressar nos quadros da administração
em substituição aos terceirizados.
A previsão é de que sejam abertas 49 mil vagas
para novos servidores.
Os militares foram os mais beneficiados. Terão
um reajuste de 30% em seus soldos, também escalonados em três anos.
Fato relevante é a ampliação dos recursos para
a saúde e educação.
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Estão autorizados para a saúde R$ 79,331 bilhões, alta de 10,7% em relação ao montante destinado
no orçamento atual (2012), e R$ 38,093 bilhões para
a educação (alta de 14,4%).
Vale salientar ainda que os gastos do Programa
Brasil sem Miséria, programa federal de combate à
pobreza, contarão com R$ 29,929 bilhões, 16,3% a
mais que em 2012.
Lamentavelmente, a Presidente Dilma e sua equipe, mais uma vez, não priorizam os aposentados e
pensionistas do Regime Geral da Previdência Social.
Além de vetar a proposta aprovada por todos nós,
que garantia a negociação de um aumento real para
os benefícios acima do mínimo, não houve qualquer
preocupação da equipe econômica em contemplá-los.
Srªs e Srs. Senadores e Senadoras, a previsão é
que a Lei seja votada até 22 de dezembro, espero que
até lá possamos evoluir nessa questão, com o apoio
do Relator Geral, o Senador Romero Jucá.
Quero salientar que a proposta prevê R$ 15 bilhões em novas desonerações para 2013.
Uma clara evidência de que o aspecto econômico, mais uma vez, sobrepõe o social.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, hoje, pela manhã, recebi o Sr. Manoel
Euzébio Ribeiro e as Sras. Maria de Fátima Ribeiro e
Célia Regina Pessoa, membros do Programa de Apoio
e Acessibilidade da Comissão de Responsabilidade
Social do Senado Federal.
O encontro teve como pauta o Projeto de Lei
no Senado n° 250 de 2005, de minha autoria, que
estabelece requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos servidores públicos
com deficiência.
É um projeto de 2005 e, praticamente, todo o ano
de 2011 permaneceu sem a designação de relator na
Comissão de Constituição e Justiça - CCJ.
Ou seja, esta proposição tem por objetivo regulamentar uma importante alteração introduzida na Constituição pela chamada “emenda paralela” da Reforma
da Previdência, no regime próprio de previdência dos
servidores públicos.
Este é um motivo relevante para que, urgentemente, o PLS 250/2005 volte a tramitar na CCJ ou, talvez
em outra comissão, considerando o cumprimento dos
prazos do regimento interno desta Casa.
O PLS 250/2005, trata da modificação do § 4o,
do art. 40, da Constituição Federal, que permite a concessão de requisitos e critérios diferenciados para a
aposentadoria de servidores públicos portadores de
deficiência.
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A matéria deve ser veiculada por lei complementar
de âmbito nacional, o que afasta a restrição de iniciativa sobre a matéria, constante da alínea c do inciso
II, do § 1º do art. 61 da Constituição.
Efetivamente, caso se tratasse de lei a ser editada
pelos diversos entes federativos, a lei complementar
federal, por força do art. 61, § 1°, II, c, da Carta Magna, seria de iniciativa privativa do Senhor Presidente
da República, uma vez que disporia sobre servidores
públicos da União e Territórios.
No entanto, o constituinte teve o cuidado de determinar que a regulamentação fosse objeto de lei
complementar.
De acordo com o “Vocabulário Jurídico” de DE
PLÁCIDO E SILVA, lei complementar é aquela que
complementa o dispositivo constitucional.
CELSO RIBEIRO BASTOS, em seu “Lei complementar; teoria e comentário”, explica que as matérias de leis complementares federais são definidas na
Constituição da República enquanto as Constituições
Estaduais se incumbem de definir as matérias próprias
de leis complementares estaduais.
Neste sentido, uma análise sistemática da Carta
de 1988 nos indica que, em todos os momentos em
que o constituinte federal referiu-se, genericamente,
à lei complementar, pretendeu ele, tratar das leis que
complementavam a Constituição Federal. Isto pode ser
conferido em inúmeros artigos da nossa Constituição,
(a partir do art. 7o, CF).
Quando o constituinte federal tratou de leis complementares estaduais, ele foi expresso neste sentido,
nos arts. 18, § 4o, 25, § 3o, e 128, §§ 4° e 5°.
Essa ideia é mais reforçada; quando sé imagina
a absoluta inconveniência de uma norma que regulamente a matéria em tela não ser nacionalmente unificada, o que conduziria às sérias dificuldades em sua
implantação e poderia levar a tratamento não isonômico, ferindo um dos princípios fundamentais do nosso
Direito Constitucional.
Assim, o art. 40, § 4º, da Constituição exige lei
complementar, editada pela União Federal, para a
sua eficácia.
A esta lei complementar não se aplica o disposto
no art. 61, § 1º, II, c, da Constituição, por se tratar de
norma que regulamenta os regimes próprios de previdência de todos os servidores públicos ê não apenas
dos da União e dos Territórios, o que permite a sua
apresentação por parlamentar.
O presente projeto de lei tem por objetivo conceder direito à aposentadoria especial aos servidores
portadores de deficiência, após 25 (vinte e cinco) anos
de contribuição.
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Trata-se de concessão absolutamente justa, em
vista das limitações desses trabalhadores.
Sem sombra de dúvida, o servidor acometido de
deficiência tem que despender muito maior esforço para
o desempenho de uma atividade qualquer.
Todavia, frente a novas concepções quanto à manutenção da saúde física, como psíquica, aconselha-se uma postura ativa do portador de deficiência na
família e na comunidade, em busca da integração ao
meio social, sobretudo proporcionando-se condições
especiais de acesso a uma atividade profissional.
Entretanto, como reconhece a Lei Maior, na sua
nova redação, a situação de deficiência traz por decorrência um comprometimento mais acentuado das
funções orgânicas, não sendo justo submeter o deficiente a período de trabalho idêntico ao dos demais
servidores, que é de 35 anos.
Busca-se, aqui, então, assegurar ao servidor
portador de deficiência tratamento isonômico com os
demais funcionários, uma vez quê se atende o princípio da igualdade não apenas “quando se tratam os
iguais igualmente quanto “quando se tratam os desiguais desigualmente “.
Do exposto, estamos certo que a presente proposição não contém qualquer vício de inconstitucionalidade formal e, mais importante, permite que se
dê efetividade à alteração aprovada por esta Casa no
regime próprio de previdência dos servidores públicos.
Sr. Presidente! Srªs e Srs. Senadores!
Aproveito também para registrar, que no início
deste ano foi aprovado o substitutivo do Senador Lindbergh Farias ao PLC 40 de 2010, de autoria do Deputado Leonardo Mattos e que dispõe sobre a concessão
desaposentadoria especial à pessoa com deficiência,
filiada ao Regime Geral de Previdência Social.
Isto já foi uma vitória!
E, por questão de isonomia, vamos aprovar a
aposentadoria especial aos servidores públicos com
deficiência!
Outro registro que desejo fazer neste momento,
foi a minha participação no dia 31 de agosto, semana
passada, no Seminário Nacional de Acessibilidade –
Um Caminho.
Para Todos – organizado pelo Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco, onde mais uma vez ressaltei a importância de regulamentarmos esta proposição, bem como outros projetos em prol da melhoria
de condições ao cidadão deficiente.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Paulo Paim, na forma regimental, sua
solicitação será atendida.
Assino embaixo e concordo plenamente com essa
manifestação, até porque tenho reiterado que é tão séria quanto a questão do fator previdenciário a defasagem do reajuste dado aos aposentados que ganham
mais do que o salário mínimo. É uma injustiça social.
E, de fato, não há nenhum déficit na Previdência,
porque – o senhor e eu concordamos – o Governo, na
contabilidade, mistura assistência social, que não é
Previdência, com as contas da Previdência Social. E,
se não for feita uma correção nesse problema injusto
dos reajustes, daqui a muito pouco tempo todos ou
90% dos aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social estarão recebendo o equivalente a um
salário mínimo.
Então, conte comigo nas demandas que tratam
de melhorar e corrigir essa injustiça com os nossos
aposentados, Senador Paulo Paim.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Senador Paulo
Paim, nesta tarde, o Sul é o meu País no plenário do
Senado Federal.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Nossa! É verdade.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
Sul presente.
Srª Presidente, na sexta-feira passada, o IBGE
divulgou o resultado do segundo trimestre para o crescimento do PIB. O País avançou apenas 0,4% na comparação com os três primeiros meses do ano, quando
o crescimento – agora revisto – fora de apenas 0,1%.
Há dois anos, o Brasil patina sem sair do lugar.
As curvas, todas elas, apontam para baixo.
Indicadores econômicos anunciados por várias
instituições convergem para o mesmo resultado: o
Brasil caminha para o segundo ano de baixo crescimento econômico.
O País continua crescendo pouco. Pior que isso,
não exibe perspectiva confiável de que irá recuperar o
ímpeto mais à frente.
São anos de desacertos que cobram agora o
seu preço: vão desde opções equivocadas de política
econômica à irresponsabilidade exigida pela gestão
petista para eleger Dilma Rousseff.
A taxa de crescimento acumulada nos últimos
12 meses foi de 1,2%. Para todos os efeitos, é essa,
portanto, a velocidade na qual a economia brasileira
roda hoje.
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É interessante observar como esse indicador se
comportou nos últimos tempos. As conclusões são reveladoras. Seu ápice coincide justamente com o período
da eleição da Presidente Dilma. No terceiro trimestre
de 2010, o País acumulava 7,6% de crescimento em
12 meses. Desde então, sistematicamente, o indicador
desceu ladeira abaixo, até chegar a 1,2% – vale registrar que há apenas um ano estava em 4,9%.
O que significa isso? Significa, muito claramente,
o quanto a gestão petista acelerou artificialmente o País
para criar um clima de euforia e eleger a Presidente.
Resta claro que a exaustão cobrou seu preço e o
motor fundiu: o paradeiro atual é, evidentemente, fruto
da irresponsabilidade eleitoreira.
Nos 18 primeiros meses da gestão Dilma, o País
cresceu apenas 2%, mostrou o jornal O Globo. A Presidente coleciona uma série nada invejável de recordes.
O PIB teve o pior semestre desde 2009, com alta
de apenas 0,6%.
São quatro trimestres crescendo abaixo de 1%,
patamar considerado mínimo para o País decolar.
Trata-se do mais longo ciclo de baixo crescimento
desde o Plano Real.
Se o passado não brilha, o futuro apresenta-se
igualmente opaco.
O investimento na expansão da capacidade produtiva do País é cadente. Há quatro trimestres o indicador
cai: desta vez, o recuo foi de 0,7% frente ao primeiro
trimestre e de 3,7% sobre igual período de 2011.
Em proporção do PIB, a taxa de investimento
desceu a 17,9%, quando se sabe que o Brasil precisa
investir, no mínimo, 25%.
Não custa lembrar que, na China, a proporção é
de 45%, enquanto que, na Índia, é de 34%.
Parte importante deste mau resultado deve-se
ao frustrante desempenho das empresas estatais,
que não conseguem executar o que o Orçamento da
União prevê.
Um dos componentes mais fracos da economia
hoje é a indústria, que caiu 2,5% no trimestre em relação aos três primeiros meses do ano.
É bom destacar que a agricultura salvou o Governo. O crescimento seria ainda mais insignificante
nesse período. Ocorre que este trimestre é o trimestre
da agricultura.
Quando eu fui governador, Senadora Ana Amélia,
eu esperava o mês de maio com muita ansiedade, porque sabia que, no trimestre a partir de maio, a receita
estadual cresceria, alavancada pela produção agrícola.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Alvaro Dias, além de cumprimentá-lo,
porque penso exatamente como o senhor, queria só
interrompê-lo, e sei que V. Exª concorda, para saudar
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os alunos do curso de Direito da Universidade Paulista,
a Unip, da cidade de Sorocaba, em São Paulo.
Então, boas-vindas aqui.
Estão ouvindo o Senador Alvaro Dias, um dos
mais brilhantes representantes da Oposição. Ele é do
PSDB do Paraná.
Boas-vindas a vocês nesta visita ao Senado nesta segunda-feira.
Senador, com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Muito
obrigado, Senadora Ana Amélia.
Sejam bem-vindos. A Unip é uma grande universidade brasileira. Tenho tido a satisfação de comparecer anualmente, nos últimos anos, para concorrer com
meu blog ao melhor blog político, e tenho comparecido
à Unip, em São Paulo, todos os anos, no final do ano,
exatamente para participar da solenidade de entrega
do prêmio Unip aos melhores blogs do País em todas
as categorias. E tenho tido, Senadora Ana Amélia, a
satisfação de receber anualmente o prêmio de melhor
blog político oferecido pelos acadêmicos, o julgamento acadêmico. Portanto a nossa homenagem à Unip.
Prosseguindo, o setor que já respondeu por cerca de um terço da nossa economia hoje se encolheu
à dimensão que tinha antes da era JK. A participação
da indústria da transformação no PIB retrocedeu a
12,8%, menor índice já registrado pelo IBGE, segundo
o Valor Econômico.
O setor externo é outra decepção. Como a demanda ainda está aquecida à base de estímulos oficiais ao
consumo, e a indústria fraqueja, o mercado é atendido
por importações, que cresceram 1,9% no trimestre.
Ao mesmo tempo, as expor tações brasileiras não conseguem abrir espaço no mercado
internacional, enquanto produtos em que o País se
saía bem, como minério de ferro, açúcar e café, veem
seus preços caírem. Só isso retirou 0,7 ponto percentual do PIB no trimestre.
Por um longo tempo, Lula, Dilma, Guido Mantega e os porta-vozes oficiais disseram que o País
era uma ilha isolada do tsunami econômico que assola o mundo.
Nunca foi. Agora dizem que a culpa pelos
maus resultados é do exterior. Em parte. As condições
internas de produção no País estão piorando a olhos vistos. Se fossem apenas as condições externas que estivessem ruins, o Brasil não estaria crescendo tão abaixo
de todos os países de porte e perfil similares aos seus.
Entre os emergentes decepcionamos, entre os
BRICS ficamos no último lugar. Somos os piores. Entre
os 35 países que já divulgaram o resultado do seu PIB
no segundo trimestre, perdemos para todos os latino-
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-americanos e ocupamos na lista geral apenas a 23ª
posição, mostrou Austin Rating.
No ano passado, o Brasil cresceu decepcionantes
2,7%, foi considerado um “pibinho”. Neste ano, mantido
o ritmo atual, não ultrapassará 1,6%, segundo o boletim
Focus, do Banco Central, divulgado hoje pela manhã.
O mercado projeta alta de apenas 1,64% para
o PIB de 2012 – há uma semana, a previsão estava
em 1,73%.
Há muita gente competente achando que a economia brasileira não superará 1,3% em 2012.
Que nome dar a isso?PIB? Pibinho? Pibizinho?
Há alguns meses, um banco estrangeiro, o Credit
Suisse, previu que o Brasil só cresceria 1,5% neste ano.
Mantega, o Ministro das lentes cor-de-rosa, estrilou. Ficou bravo e disse que aquilo era “piada”.
Pois bem, o Ministro Mantega esteve, há algum
tempo, na Comissão de Assuntos Econômicos, e contestei as suas previsões. Afirmei que o Ministro previa
sempre com muito otimismo um crescimento econômico, e depois o crescimento previsto pelo Ministro não
se confirmava. E ele disse que não. Ele disse que as
previsões que fazia sempre eram confirmadas. E eu
lhe disse que registraria o índice de crescimento que
ele projetava para este ano. E o Ministro apostava em
4% o crescimento neste ano de 2012.
Como se vê, mais uma vez as previsões do Ministro não se confirmam. Creio que o Ministro precisa
rever o seu conceito em relação a crescimento econômico ou deixar de fazer previsões otimistas, como
vem fazendo. Colocar os pés no chão da realidade
econômica do nosso País.
Há alguns meses, como eu disse, já havia previsão no exterior sobre o crescimento pífio da economia
brasileira. O Ministro deve agora estar rezando para que
a pilhéria dos franceses se concretize, para que a palhaçada que comanda não fique ainda mais sem graça.
Há muito tempo o Governo vem insistindo numa
receita carcomida: o incentivo despudorado ao consumo. O motor do desenvolvimento sustentado, porém, foi
negligenciado: os investimentos continuam em marcha
lenta. O rol de ações para sair do atoleiro é conhecido,
com ações que melhorem a infraestrutura produtiva, desonerem a produção e alavanquem o investimento privado.
Só recentemente, depois de muita derrapagem,
a gestão da Presidente Dilma deu-se conta de que
estava trilhando a estrada errada. Algumas correções foram feitas, principalmente por meio da opção
pela privatização da infraestrutura viária – uma privatização envergonhada, é bom frisar.
Ainda vai demorar muito, contudo, para que o País
retome um caminho seguro rumo a futuro mais próspero.
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O que é preciso destacar, Srª Presidente, é que
esta é a realidade. O que procuramos descrever com
números oficiais é a realidade do crescimento econômico do nosso País, mas, se nós ligarmos a televisão,
vamos verificar que mesmo a publicidade privada de
grandes bancos que operam no nosso País alardeia
que vivemos um cenário de paraíso.
O Brasil, para essa propaganda oficial, estatal
ou privada, é um país que vive um momento ímpar de
crescimento acelerado, e a realidade é outra. E não é
de hoje que nós estamos dizendo isso. Há mais de oito
anos nós comparecemos a esta tribuna para dizer que
não entendemos o entusiasmo do Governo em relação
ao crescimento econômico do nosso País, porque, na
comparação com outros países, mesmo da América
Latina, nós ficamos devendo. E devendo muito. Deixamos a desejar em matéria de crescimento econômico.
O Governo prefere adotar a publicidade, que gera
a falsa expectativa, prefere adotar a farsa da publicidade enganosa a adotar medidas que possam corrigir
rumos e impulsionar o crescimento econômico do País.
A indagação que deve ser feita é elementar: o
que se fez no Brasil depois do Plano Real? Qual a
mudança? Qual a reforma do Plano Real?
Ainda ao final da Gestão Fernando Henrique Cardoso, já se discutia um novo salto de desenvolvimento econômico para o País. Lembro-me bem de que se dividiam
os economistas do PSDB em duas correntes: aqueles que
entendiam ser necessário permanecer com a política fiscal de manutenção dos parâmetros básicos do Real, mas
aqueles que já admitiam a necessidade de retomarmos o
desenvolvimento econômico de forma mais célere. Eram
chamados desenvolvimentistas. Os monetaristas de um
lado e os desenvolvimentistas do outro. Já existia esse fracionamento nas hostes do PSDB, nos quadros econômicos
do partido ao final da Gestão Fernando Henrique Cardoso.
Transcorreram-se dez anos e nós mantivemos,
nas duas gestões do Presidente Lula e agora, da Presidente Dilma, a política monetarista. Não se promoveu
o passo adiante, não se deu o passo adiante, não se
realizaram reformas essenciais para alavancar o crescimento econômico do País.
O Brasil possui potencialidades extraordinárias
e pode crescer muito mais, mas estamos amarrados
a estruturas ultrapassadas. É preciso que as reformas
aconteçam. A reforma tributária por exemplo. O povo
brasileiro não aguenta mais pagar tributos como vem
pagando. Há um comprometimento da capacidade
de gerar empregos, de promover desenvolvimento,
em razão da carga tributária que esmaga os setores
produtivos, mas isso vem sendo discutido há décadas
no Brasil, e essa reforma não acontece. O Governo,
administrativamente, faz reforma às avessas, porque,
ao invés de promover o enxugamento do Estado para
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reabilitar a sua capacidade de investimento produtivo,
aumenta as estruturas para atender a esse modelo.
Esse é o modelo, um modelo perverso, devastador da economia nacional. O modelo do aparelhamento
partidário do Estado, que tem como símbolo maior o
Mensalão, é o ninho dos chupins da República.
Não há como não afirmar desta forma, Senadora Ana Amélia. Pode ser ofensivo até àqueles que
sustentam esse modelo e dele participam. Mas é uma
realidade! O povo brasileiro trabalha, produz, paga impostos, e os recursos dos impostos pagos com tanto
sacrifício são desperdiçados para sustentar uma estrutura que se agigantou para atender ao apetite fisiológico dos partidos aliados ao Governo. E a Oposição
desapareceu! O Governo cooptou. Assim que o Presidente Lula assumiu, passou a cooptar os partidos
de oposição – partidos supostamente de oposição ou
partidos candidatos a fazer oposição. E a Oposição foi
minguando, foi desaparecendo.
Sempre me perguntam: “onde está a Oposição?”
O Governo a cooptou. Nós ficamos numericamente
limitados. Mas isso tem um preço, e quem paga esse
preço é o povo brasileiro. Paga caro. Não deveria estar pagando. O Mensalão é apenas símbolo, porque o
modelo está aí. O Supremo Tribunal Federal está julgando e condenando o Mensalão. Certamente é o que
espera o povo brasileiro. Pagarão por isso os mensaleiros, pagarão pelos crimes praticados os mensaleiros. Quem sabe alguns possam, inclusive, ser levados
à prisão, mas o modelo está presente, o modelo está
vivo, o modelo não foi destruído. Esse modelo tem que
ser desmontado em respeito ao povo brasileiro, que já
não suporta mais pagar tantos impostos.
Ainda hoje me pediram: “Não se esqueça dos
aposentados!” Os aposentados são vítimas. O Governo não possui recursos para atendê-los. Alega não
possuir recursos para atendê-los, porque a prioridade
do Governo é manter esse modelo, que é um modelo
perverso, é um modelo que estabelece uma relação
de promiscuidade do setor Executivo com o Legislativo
e partidos políticos. É o modelo responsável pela limitação da capacidade de investir do Estado brasileiro.
O meu está concluído Srª Presidente, e eu quero
agradecer esta concessão de tempo para dizer ao final:
o Governo brasileiro, a Presidente Dilma tem ainda a
oportunidade de mudar rumos, mas está na hora de nós
acabarmos com esta cultura política de que em nome
da governabilidade tudo é válido, em nome da governabilidade instala-se o balcão de negócios, em nome da
governabilidade adota-se esse modelo promíscuo que
tem o Mensalão como símbolo. Não dá mais para admitir que alguém que se eleja com a maioria dos votos dos
brasileiros em uma eleição de segundo turno, que exige
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maioria de votos, chegue ao poder e não tenha condições
de articular politicamente e não tenha condições de se
estabelecer uma relação ética com o Congresso Nacional para restabelecer a dignidade da função pública no
País. Não há como entender que isso não seja possível.
Que Deus inspire o povo brasileiro para que eleja
alguém que, assumindo o poder neste País, desmonte
essa perversa cultura da relação de promiscuidade em
nome da governabilidade.
Que governabilidade é essa? Governabilidade que
faz esgotar os recursos públicos em nome do projeto
de poder? Governabilidade que prioriza um projeto de
poder e não tem um projeto de nação? Esta é a governabilidade que tanto defendem, postulam, exigem
e pagam qualquer preço por ela? Não está não é a
governabilidade que honra o povo deste país.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Alvaro Dias pelo pronunciamento abordando a questão econômica e social,
nesse aspecto em relação aos aposentados. Aliás,
estamos juntos também na questão do Aerus Varig.
Felizmente, o Poder Judiciário está agora fazendo o
que deveria ser feito: justiça aos participantes do fundo Aerus. Cumprimento também V. Exª pela avaliação
sobre o desempenho da economia brasileira.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente
da República, as seguintes Mensagens:
– nº 383, de 2012, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 39,
de 2012 (nº 1.805/2011, na Casa de origem),
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho,
que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região e dá outras providências, sancionado
e transformado na Lei nº 12.709, de 2012; e
– nº 384, de 2012, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 41, de
2012 (nº 1.875/2011, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe
sobre a criação de cargos de provimento efetivo
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 18ª Região, sancionado
e transformado na Lei nº 12.710, de 2012.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Senhora Presidente da República adotou, em
29 de agosto de 2012, e publicou no dia 30 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 577, de 2012, que
dispõe sobre a extinção das concessões de serviço pú-
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blico de energia elétrica e a prestação temporária do
serviço, sobre a intervenção para adequação do serviço
público de energia elétrica, e dá outras providências.
Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1, de
2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do art. 10-A
do Regimento Comum, está assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria,
bem como estabelecido o calendário de sua tramitação:

PSD
Guilherme Campos
Fábio Faria
PSDB
Bruno Araújo
PP

Suplentes

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)
Ana Amélia
Romero Jucá
Sérgio Souza
Waldemir Moka

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

PR
Lincoln Portela
PSB
Givaldo Carimbão

Jayme Campos
Aécio Neves
3.

Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC)
Armando Monteiro
Gim Argello
PSD
Sérgio Petecão
*PSOL
Randolfe Rodrigues
* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PT

Jilmar Tatto
Janete Rocha Pietá

Beto Faro
Valmir Assunção
PMDB

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro

Glauber Braga
PDT

Teresa Surita
Antônio Andrade

Ângelo Agnolin
Bloco (PV/PPS)

Arnaldo Jardim

Sarney Filho
PTB

Jovair Arantes

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)

Kátia Abreu

Fábio Souto

André Figueiredo

Pedro Taques
Wellington Dias
Antonio Carlos Valadares
Lindbergh Farias

Eduardo Amorim
Alfredo Nascimento

Jerônimo Goergen

Davi Alcolumbre

Titulares

Lúcia Vânia
José Agripino
Flexa Ribeiro

Cesar Colnago

DEM

SENADORES

Walter Pinheiro
Lídice da Mata
Inácio Arruda
Eduardo Lopes

Eduardo Sciarra
Geraldo Thadeu

Arthur Lira

Composição

Renan Calheiros
Francisco Dornelles
Paulo Davim
Vital do Rêgo

Setembro de 2012

Arnon Bezerra
PSOL*

Chico Alencar

Ivan Valente

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Calendário:
–Publicação no DO: 30-8-2012
–Designação da Comissão: 3-9-2012(SF)
–Instalação da Comissão: 24 horas após designação
–Emendas: até 5-9-2012 (6 dias após a publicação)
–Prazo na Comissão: **
–Remessa do processo à CD: –Prazo na CD: até 26-9-2012 (até 28º dia)
–Recebimento previsto no SF: 26-9-2012
–Prazo no SF: de 27-9-2012 a 10-10-2012 (42º dia)
–Se modificado, devolução à CD: 10-10-2012
–Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 11-10-2012 a 13-10-2012 (43º
ao 45º dia)
–Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de: 14-10-2012 (46º dia)
–Prazo final no Congresso: 28-10-2012
**Declaração incidental de inconstitucionalidade
do caput do art. 5º da Resolução do Congresso
Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc –
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029
– DOU de 16/3/2012. Lida a comunicação do
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Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional na sessão do SF de 15 de março de 2012, e
feita a comunicação à Câmara dos Deputados
por meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

Titular
Suplente
Deputado Davi Alcolumbre Deputado Fábio Souto
Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto, Líder do Democratas.
Ofício nº 173/12-GLPSDB
Brasília, 31 de agosto de 2012

São os seguintes os Ofícios das lideranças:
Of. no 119/2012/BLUFOR/SF
Brasília, 30 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
Eduardo Amorim e Alfredo Nascimento, como membros
Titulares, e os Senadores Armando Monteiro e Gim
Argello, como membros Suplentes, para integrarem a
Comissão Mista para apreciar a Medida Provisória no
577, de 29 de agosto de 2012, que “Dispõe sobre a
extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço, sobre
a intervenção para adequação do serviço público de
energia elétrica, e dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
Ofício nº 48/2012-GLPSD
Brasília, 30 de agosto de 2012
Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória nº 577, de 2012.
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, em resposta ao
Ofício nº 360/2012–CN, encaminhado ao meu gabinete,
indico os Senadores Kátia Abreu e Sérgio Petecão, pelo
Partido Social Democrático – PSD, como membros titular
e suplente, respectivamente, para compor a Comissão
Mista que apreciará a Medida Provisória nº 577, de 2012,
para dispor sobre a extinção das concessões de serviço
público de energia elétrica e a prestação temporária do
serviço, sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica, e dá outras providências.
Respeitosamente, – Senadora Kátia Abreu, Líder do PSD.
Ofício nº 189/L–Democratas/12
Brasília, 30 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 577/2012.

Terça-feira 4

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os seguintes Senadores para integrarem a Comissão Mista para análise
da Medida Provisória nº 577, de 2012:
Titular
Senadora Lúcia Vânia
Senador Flexa Ribeiro

Suplente
Senador Aécio Neves

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
OF/LID/Nº 181/2012
Brasília, 31 de agosto de 2012
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Arnaldo
Jardim – PPS/SP, e Sarney Filho – PV/MA, para integrarem, como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP nº 577/12,
que “Dispõe sobre a extinção das concessões de serviço
público de energia elétrica e a prestação temporária do
serviço, sobre a intervenção para adequação do serviço
público de energia elétrica, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV/PPS.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Presidência designa os Senadores Wilder Morais,
como titular, e Jayme Campos, como suplente, para
integrarem a Comissão de Serviços de Infraestrutura,
conforme o Ofício nº 45/2012, da Liderança do Democratas, assinado pela maioria da respectiva bancada.
É o seguinte o Ofício:
OF. No 45/12-GLDEM
Brasília, 29 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição do
Senador Jayme Campos pelo Senador Wilder Morais
para ocupar, como titular, a Comissão de Serviços de
Infraestrutura – CI e indico o Senador Jayme Campos
para suplente da mencionada Comissão.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder
do Democratas no Senado Federal.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, dou por
encerrada a presente sessão.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 33 minutos.)
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Ata da 163ª Sessão, Não Deliberativa,
em 4 de setembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Cristovam Buarque, Paulo Paim, Cidinho Santos e Tomás Correia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 17 horas e 49 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs
499 a 517, de 2012, em conformidade com o inciso III
do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
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receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, as seguintes matérias:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A Presidência comunica ao Plenário que,
nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento
Interno, os Projetos serão apreciados terminativamente pelas Comissões competentes, podendo receber
emendas perante a primeira ou única comissão do
despacho pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos
do art. 122, II, c, da referida Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 802, DE 2012
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro que o Projeto de Lei do Senado nº 406, de 2005, do Senador Paulo Paim, que altera
o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, a Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente) e a Medida Provisória nº 2.178-36,
de 24 de agosto de 2001, para disciplinar a comercialização de alimentos nas escolas de educação básica
e a elaboração de cardápios do programa de alimentação escolar, e promover ações para a alimentação e
nutrição adequadas de crianças e adolescentes, volte
a ter tramitação autônoma, sendo desapensado dos
Projetos de Lei do Senado nºs 181, de 2007; 495, de
2007; 489, de 2008; e 106, de 2011.
Justificação
As cinco proposições que hoje tramitam em conjunto (Projetos de Lei do Senado nºs 406, de 2005; 181,
de 2007; 495, de 2007; 489, de 2008; e 106, de 2011)
visam a alterar o Decreto-Lei nº 986, de 1969. Todavia, o PLS nº 406, de 2005, tem escopo muito mais
limitado, pois se restringe à alimentação oferecida nas
escolas de educação básica, seja pelas próprias redes de ensino, seja pelas cantinas que funcionam no
interior dos estabelecimentos escolares. Sendo assim,
o projeto, ao contrário dos demais, não incide sobre a
produção e a comercialização de alimentos no País e,
deve, portanto, ser apreciado separadamente. – Senador Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – O requerimento que acaba de ser lidos
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº
94, de 30 de agosto de 2012, do Ministro de Estado
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
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em resposta ao Requerimento nº 390, de 2012, de
informações, da Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – O Senado Federal recebeu o Aviso nº
150, de 31 de agosto de 2012, do Ministro de Estado
de Minas e Energia, em resposta ao Requerimento
nº 512, de 2012, de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.
Cópia do Aviso foi encaminhada ao Requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.
Os Projetos de Lei do Senado nº 1 e 283, de 2011,
voltam a tramitar e vão às Comissões de Serviços de
Infraestrutura – CI, e de Assuntos Econômicos – CAE,
cabendo a esta a decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/PDT – DF) – O Senado Federal recebeu o Aviso
nº 1.291, de 29 de agosto de 2012, do Ministro de
Estado da Saúde, em resposta ao Requerimento
nº 465, de 2012, de informações, do Senador Aécio Neves.
As informações e o requerimento encontram-se à disposição do Requerente na Secretaria-Geral
da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/PDT – DF) – O Senado Federal recebeu o Aviso
nº 1.292, do Ministro de Estado da Saúde, de 29 de
agosto de 2012, em resposta ao Requerimento nº
250, de 2012, de informações, da Senadora Vanessa
Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
O requerimento vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A Presidência recebeu o Aviso nº 50,
de 2012 (nº 321/2012, na origem), do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o relatório com as
características das operações de crédito analisadas
no âmbito daquela Pasta, no mês de julho de 2012, a
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida
dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – O Aviso nº 50, de 2012, vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/PDT – DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº
605/2012, na origem, do Procurador-Geral de Justiça
do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul,
que encaminha o Ofício 1958/2012-PJEM, informando
que o Inquérito Civil nº 01175.00008/2012, da Promotoria de Justiça de Montenegro, recebeu promoção de
arquivamento e foi encaminhado ao Conselho Superior
do Ministério Público para exame e deliberação.
É o seguinte o Ofício:
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Of. Gab. nº 605/2012
Porto Alegre, 14 de agosto de 2012
Senhor Presidente:
Ao Cumprimentá-lo, encaminho a Vossa Excelência o Ofício nº 1.958/2012-PJEM, em atenção ao
pedido do Dr. Thomas Henrique de Paola Colletto,
Promotor de Justiça, informando-lhe que o Expediente IC.01175.00008/2012, da Promotoria de Justiça
de Montenegro, recebeu promoção de arquivamento
sendo encaminhado ao Egrégio Conselho Superior do
Ministério Público para exame e deliberação.
Ao ensejo, apresento-lhe minhas respeitosas
saudações. – Eduardo de Lima Veiga, Procurador-Geral de Justiça.
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – O Ofício nº 605/2012, juntado ao processado do Aviso nº 49, de 2011, vai ao Arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº 126,
de 2012, do Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, que
comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei da Câmara nº 191, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 126/2012-CCT
Brasília, 29 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno do
Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que
esta comissão aprovou em turno suplementar, em decisão terminativa, o Substitutivo, de autoria do Senador
Valdir Raupp, ao Projeto de Lei da Câmara nº 191, de
2010, que “Institui o Sistema de Proteção ao Programa
Nuclear Brasileiro-SIPRON e revoga o Decreto-Lei nº
1.809, de 7 de outubro de 1980”.
Atenciosamente, – Senador Eduardo Braga,
Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/PDT – DF) – Com referência ao Ofício nº 126, de
2012, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, fica aberto o prazo de cinco
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dias úteis para interposição de recurso, por um décimo
da composição da Casa, para que o Projeto de Lei da
Câmara nº 191, de 2010, seja apreciado pelo Plenário,
nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº 257,
de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, que comunica a apreciação, em caráter
terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 16, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 257/2012/CAE
Brasília, 28 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 16 de 2012,
que “Altera o § 7º do art. 23 da Lei nº 4.131, de 3 de
setembro de 1962, que disciplina o capital estrangeiro
e as remessas de valores para o exterior e dá outras
providências, para alterar o valor das operações de
câmbio que não necessitam de contrato de câmbio
para até dez mil dólares, conforme instituído pela Lei
nº 11.371, de 28 de novembro de 2006.
Atenciosamente, – Senador Delcídio Amaral,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/PDT – DF) – Com referência ao Ofício nº 257, 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 16,
de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 101
e 102, de 2012, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado
nºs 97, de 2008, e 405, de 2009, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 101/12-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 29 de agosto de 2012
Assunto: Decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação, com a Emenda nº 1-CAS-CCJ, do
Projeto de Lei do Senado nº 97, de 2008, que “Altera a
Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que institui
o FNSP – Fundo Nacional de Segurança Pública.”, de
autoria do Senador Renan Calheiros.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 102/12-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 29 de agosto de 2012
Assunto: Decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto
de Lei do Senado nº 405, de 2009, que “Acrescenta
parágrafo único ao art. 566 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), para limitar a solidariedade do locador às hipóteses de dolo ou culpa”, de
autoria do Senador Renato Casagrande.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Eunício Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Com referência aos Ofícios nºs 101 e
102, de 2012, fica aberto o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs 97, de 2008, e 405, de 2009, sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 329, DE 2012
Acrescenta o art. 320-A à Lei nº 9.503, de
13 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer que a aplicação da receita das multas
de trânsito em desacordo com o disposto
no art. 320 da mesma Lei configura ato de
improbidade administrativa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 13 de setembro de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 320-A:
“Art. 320-A. A aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito
em atividades e serviços não arrolados no
art. 320 configura ato de improbidade administrativa, nos termos art. 10, XI, da Lei
nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e sujeita o
responsável às penas previstas no art. 12, II,
da mesma Lei.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A iniciativa que ora submetemos à deliberação
desta Casa pretende estabelecer penalidades rigorosas para aplicação da receita das multas de trânsito
em desacordo com o disposto no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).
Com efeito, o art. 320 do CTB estipula que a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito
será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização
e educação de trânsito.
Ocorre que tal preceito não é observado pelos
responsáveis. A imprensa tem noticiado, por exemplo, que relatório do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo registra que dos mais de seiscentos
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milhões de reais recolhidos em multas no Estado
apenas cinco centésimos por cento foi destinado aos
fins previstos na lei.
É necessário, pois, modificar tal situação e para
tanto estamos propondo o acréscimo de novo artigo ao
CTB (art. 320-A), dispondo que a aplicação da receita
arrecadada com a cobrança das multas de trânsito em
atividades e serviços não arrolados no art. 320 configura ato de improbidade administrativa, nos termos
art. 10, XI, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e
sujeita o responsável às penas previstas no art. 12, II,
da mesma Lei.
Como é sabido, a Lei nº 8.429, de 1992, dispõe
sobre os atos de improbidade administrativa e trata
das respectivas penas e o seu art. 10, XI, define como
tal espécie de ato liberar verba pública sem a estrita
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Já o seu art.
12, II, estabelece entre as penas aplicáveis em caso
da prática de ato de improbidade definido no art. 10,
a perda da função pública e a suspensão dos direitos
políticos de cinco a oito anos, portanto penalidades
duras, mas que acreditamos adequadas em face da
desobediência à lei hoje que ora ocorre.
Em face do exposto, solicitamos o apoio de nossos Pares para a aprovação do presente projeto de
lei. – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Mensagem de veto
Vide texto compilado
(Vide Lei nº 12.619. de 2012)
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
O Presidente da República Faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
CAPÍTULO XX
Disposições Finais e Transitórias
Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança
das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente,
em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.
Parágrafo único. O percentual de cinco por
cento do valor das multas de trânsito arrecadadas
será depositado, mensalmente, na conta de fundo
de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito.
....................................................................................
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LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Texto compilado
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.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Seção II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Causam Prejuízo ao Erário
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades referidas no art.
1º desta lei, e notadamente:
....................................................................................
XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer
forma para a sua aplicação irregular;
....................................................................................
CAPÍTULO III
Das Penas
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo
com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº
12.120, de 2009).
....................................................................................
II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta
circunstância, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos;
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 330, DE 2012
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para obrigar
as operadoras de planos de saúde a garantir
atendimento de emergência em hospitais
de grande porte e estabelecer multa pelo
descumprimento da medida.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho
de 1998, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 12. .........................................................
.......................................................................
§ 4º Para fins de cumprimento da exigência
prevista na alínea c do inciso V do caput deste artigo, deverá ser colocado à disposição
do beneficiário o atendimento em hospital de
grande porte.
§ 5º O descumprimento do disposto no § 4º
será sancionado com aplicação de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à operadora, por cada evento em que for negada a
cobertura assistencial, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.
Justificação
A mais recente edição da publicação Foco – Saúde Suplementar, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mostra crescimento sustentado do
número de beneficiários de planos de saúde no País
ao longo da última década. O mercado de planos de
saúde quase dobrou de tamanho, exibindo também
aumento do percentual da população coberta. A análise superficial dessa evolução numérica pode sugerir
que as operadoras de planos de saúde têm oferecido
produtos cada vez melhores e, com isso, despertado
o interesse de uma quantidade crescente de consumidores.
No entanto, a realidade é que a expansão do
mercado de planos de saúde deveu-se exclusivamente
ao aumento do poder aquisitivo da população, de um
lado, e à deterioração dos serviços públicos de saúde,
de outro. As pessoas aderem a um plano de saúde por
absoluta necessidade, e não como uma opção realmente livre e esclarecida. A significativa elevação dos
índices de reclamação dos beneficiários junto à ANS
corrobora essa afirmação. Por isso, é necessário aprimorar a regulação dos planos de saúde, para proteger

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

os interesses da população e também das operadoras
idôneas. Afinal, um mercado desregulado e distorcido
não interessa a nenhuma das partes.
Um dos problemas que mais frequentemente tem
chegado ao meu conhecimento é a recusa de cobertura de atendimento de emergência durante o período
de carência do contrato de planos novos, em flagrante
desrespeito à Lei dos Planos de Saúde. Os pacientes
ou seus familiares são forçados a buscar o auxílio do
Poder Judiciário em face da negativa das operadoras,
o que nem sempre é factível em momentos de angústia provocados pela doença. O atraso no atendimento,
derivado dos entraves burocráticos criados pelas operadoras, pode resultar em sofrimento, morte ou sequelas
desnecessárias para muitos pacientes.
Outro sério problema relativo ao atendimento médico de emergência é o descredenciamento de serviços
mais qualificados, deixando como opções aos beneficiários apenas hospitais e clínicas de pequeno porte,
sem a estrutura e os recursos necessários para o manejo dos casos mais graves. Ou seja, as operadoras
formalmente oferecem o atendimento de emergência,
mas, na prática, os beneficiários estão desassistidos.
Dessa forma, propomos o endurecimento das
normas aplicáveis ao atendimento de emergência, estabelecendo multa para o descumprimento do dispositivo
legal relativo ao período de carência e exigindo que o
atendimento seja prestado em hospital de grande porte.
Considerando a relevância do tema, esperamos
contar com o apoio de nossos Pares para a aprovação do projeto de lei que ora apresentamos. – Senador
Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Texto compilado
Dispõe sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde.
....................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a
vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o
do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos
incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência
de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória
nº 2.177-44, de 2001)
I – quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número
ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
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b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico
e tratamento e demais procedimentos ambulatoriais,
solicitados pelo médico assistente;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico,
tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais,
solicitados pelo médico assistente; (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
II – quando incluir internação hospitalar:
a) cobertura de internações hospitalares, vedada
a limitação de prazo, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina,
admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;
b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação
de prazo, a critério do médico assistente;
a) cobertura de internações hospitalares, vedada
a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em
clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo
Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão
dos procedimentos obstétricos; (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
b) cobertura de internações hospitalares em
centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério
do médico assistente; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.177-44, de 2001)
c) cobertura de despesas referentes a honorários
médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e
elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, oxigênio, transfusões e sessões de
quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante
o período de internação hospitalar;
e) cobertura de taxa de sala de cirurgia, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do
paciente, comprovadamente necessária, para outro
estabelecimento hospitalar, em território brasileiro,
dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato;
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e
elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos,
anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões
de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do
médico assistente, realizados ou ministrados durante o
período de internação hospitalar; (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo
materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abran-
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gência geográfica previstos no contrato, em território
brasileiro; e (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
f) cobertura de despesas de acompanhante, no
caso de pacientes menores de dezoito anos;
III – quando incluir atendimento obstétrico:
a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho
natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho
natural ou adotivo do consumidor, no plano ou seguro
como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo
máximo de trinta dias do nascimento;
b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho
natural ou adotivo do consumidor, como dependente,
isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta
dias do nascimento ou da adoção; (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
IV – quando incluir atendimento odontológico:
a) cobertura de consultas e exames auxiliares
ou complementares, solicitados pelo odontólogo assistente;
b) cobertura de procedimentos preventivos, de
dentística e endodontia;
c) cobertura de cirurgias orais menores, assim
consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial
e sem anestesia geral;
V – quando fixar períodos de carência:
a) prazo máximo de trezentos dias para partos
a termo;
b) prazo máximo de cento e oitenta dias para
os demais casos;
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para
a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
VI – reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário, titular
ou dependente, com assistência à saúde, em casos
de urgência ou emergência, quando não for possível
a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pelas operadoras definidas no art. 1o, de
acordo com a relação de preços de serviços médicos
e hospitalares praticados pelo respectivo plano, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega à
operadora da documentação adequada;
VI – reembolso, em todos os tipos de produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei,
nos limites das obrigações contratuais, das despesas
efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde,
em casos de urgência ou emergência, quando não for
possível a utilização dos serviços próprios, contratados,
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credenciados ou referenciados pelas operadoras, de
acordo com a relação de preços de serviços médicos
e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada; (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
VII – inscrição de filho adotivo, menor de doze
anos de idade, aproveitando os períodos de carência
já cumpridos pelo consumidor adotante.
§ 1o Dos contratos de planos e seguros de assistência à saúde com redução da cobertura prevista
no plano ou seguro-referência, mencionado no art. 10,
deve constar:
I – declaração em separado do consumidor contratante de que tem conhecimento da existência e disponibilidade do aludido plano ou seguro e de que este
lhe foi oferecido;
II – a cobertura às doenças constantes na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização
Mundial da Saúde.
§ 2o É obrigatória cobertura do atendimento nos
casos:
I – de emergência, como tal definidos os que
implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração
do médico assistente;
II – de urgência, assim entendidos os resultantes
de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.
§ 1o Após cento e vinte dias da vigência desta
Lei, fica proibido o oferecimento de produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei fora das
segmentações de que trata este artigo, observadas
suas respectivas condições de abrangência e contratação. (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
§ 2o A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação de produtos de
que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas
segmentações de que trata este artigo, deverá constar
declaração em separado do consumidor, de que tem
conhecimento da existência e disponibilidade do plano
referência, e de que este lhe foi oferecido. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
§ 3o Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior,
é vedado o estabelecimento de carências superiores
a três dias úteis. (Revogado pela Medida Provisória nº
2.177-44, de 2001)
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais – decisão
terminativa.)

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/PDT – DF) – Convido o Senador Paulo Paim para
fazer uso da palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Concedida, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
agradeço se puder ser inscrito para uma comunicação
inadiável, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Perfeito. Está inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Cristovam Buarque, que preside a sessão, e Senador
Suplicy, inicio comentando: hoje pela manhã, tivemos
uma importante audiência pública na Comissão de
Direitos Humanos, em que todos os painelistas mostraram preocupação com a Previdência, mediante o
fato de que a gente vem abrindo mão das receitas da
Previdência, desde a Constituinte até hoje e, segundo
alguns, já ultrapassa a R$200 bilhões; só nos últimos
quinze anos, com certeza, mais de R$100 bilhões. Isso
aponta para um futuro incerto da nossa Previdência:
quando você vai desonerando a folha de pagamento
num volume cada vez maior, quem vai pagar a diferença no futuro para manter o benefício dos aposentados e pensionistas? Foi quase unânime para todos
os painelistas das mais variadas áreas que quem está
respondendo por grande parte da saída da crise no
momento – e sem que isso gere mais emprego, tanto
que já pediram uma audiência pública para discutir a
demissão nas montadoras – é a Previdência.
Discutiremos também, na próxima quinta agora, a
questão da precarização no mercado de trabalho, que
avança, e a alta rotatividade no emprego.
Mas, Sr. Presidente, hoje eu quero falar um pouco
sobre a educação inclusiva e paralimpíadas.
Venho a esta tribuna para refletir sobre um tema
que tem sido debatido constantemente, pela sua relevância. Falo da educação inclusiva. Educação inclusiva é aquela que contempla com o direito à educação
todas as pessoas, sem qualquer distinção.
No Brasil, estamos trabalhando para que isso
seja uma realidade, mas os dados ainda são preocupantes. O Censo Demográfico 2010 – Características
Gerais da População, Religião e Pessoas com Deficiência revela alguns dados.
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No levantamento feito, 95% das crianças com deficiência com idades entre 6 e 14 anos estão na escola,
patamar bem próximo ao verificado entre as pessoas
sem nenhuma deficiência. Por outro lado, 61,1% da
população de 15 anos ou mais, com deficiência, não
têm instrução ou cursaram apenas o fundamental incompleto. Esse percentual é de 38,2% para as pessoas
dessa faixa etária sem deficiência.
O Prof. Romeu Sassaki afirma que no futuro
não haverá mais a necessidade de se especificar, por
exemplo, escola inclusiva, afinal todas as escolas serão inclusivas.
Quando todas as escolas forem inclusivas, quando todas as escolas estiverem dispostas a rever suas
posturas padronizadas, quando a falta de preparo dos
professores e das instituições deixarem de ser uma
justificativa para a não inclusão das pessoas com deficiência do sistema regular de ensino, a escola brasileira será, sim, inclusiva, e o uso desse termo não
será mais necessário, afinal estará no princípio de
toda a educação.
É preciso refletir muito sobre esse tema e, conversando com algumas pessoas que convivem com essa
realidade, nós avançamos na nossa análise.
Luciano, por exemplo, é um dos meus assessores e tem deficiência visual. Perguntei a ele: por que a
inclusão ainda não é uma realidade em nosso País?
Ele respondeu que para isso é necessária uma mudança interna do ser humano que será acompanhada
de uma mudança cultural.
Disse ainda que é preciso acabar com o estigma
da anormalidade que a sociedade imputa às pessoas
com deficiência, e isso é um processo, um longo caminho a percorrer.
Sr. Presidente, a deficiência precisa deixar de
ser vista como uma tragédia pessoal e um problema
individual e doméstico.
Há uma nova maneira de se perceber a deficiência. Essa nova forma considera o corpo com determinados impedimentos, mas admite que as principais
barreiras que uma pessoa com deficiência enfrenta
estão fora do corpo, estão em uma realidade que não
considera as diferenças humanas.
Assim, nossas leis precisam apontar para a garantia de direitos, para a promoção da independência
da pessoa com deficiência.
As diferenças precisam fazer parte, como algo
natural, da vida diária de todas as pessoas, com ou
sem deficiência. Mas não basta que as escolas tenham
crianças com deficiência em sala de aula. É necessário
que os professores desenvolvam atividades em grupo,
algo que busque a cooperação entre os colegas de
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classe, algo que faça com que todos se sintam participantes desse aprendizado.
Nesse processo, Sr. Presidente, não são apenas
as crianças com deficiência que saem ganhando. Essa
interação influencia no aprendizado de todos.
Para as crianças com deficiência, o que muda é
o fato de se sentirem incluídas, respeitadas e participantes de um contexto social maior do que o de suas
deficiências. Para as crianças sem deficiência, o ganho
é o convívio com a diversidade, o desenvolvimento do
espírito de cooperação, a quebra de preconceitos e o
desempenho escolar, o amor de alma e coração.
A escola é o ambiente especial de convívio, de
referências e de inclusão social, de aperfeiçoamento,
de formação intelectual e moral.
Na escola, as crianças não apenas ampliam
seus conhecimentos, como também criam laços de
amizade, de convivência, de respeito, de dignidade
e de integração, que ajudarão a prepará-las para os
desafios futuros.
Necessitamos, Sr. Presidente, de aperfeiçoamento
permanente dos professores, de adaptações da estrutura física das escolas, da indispensável colaboração
dos pais e responsáveis e, enfim, de toda sociedade.
A melhoria dos equipamentos e da infraestrutura
física é também fundamental. Salas de apoio equipadas
com recursos educativos adequados, a adaptação do
espaço físico, a construção de rampas, a adaptação
de banheiros, entre outros diversos itens componentes
de uma estrutura material de apoio.
Um dos pontos mais importantes para a inclusão de crianças com deficiência é enfrentar e vencer
a barreira psicológica, que geralmente separa esses
alunos dos demais.
Trata-se de assunto que supera o campo educacional e pedagógico, pois adentra o campo dos direitos
humanos e as garantias e direitos assegurados pela
Constituição. Em pleno século XXI, não podemos mais
admitir esse tratamento atrasado e discriminatório.
O Irmão Flávio Azevedo, do Colégio La Salle, afirma que o ambiente físico não é o mais importante em
uma política inclusiva. O ambiente afetivo é que faz a
diferença. Rampas e elevadores dão acesso às instalações. Respeito, aceitação, carinho e compreensão
dão acesso ao coração, à alma, e é a esse ambiente
que as crianças com deficiência mais querem ter acesso, uma educação plural, diversa, rica, contemplando
todas as pessoas, com e sem deficiência.
Assegurar uma educação de qualidade é, certamente, a forma mais segura de se promover a inclusão
de todos em uma sociedade mais desenvolvida e justa.
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Sr. Presidente, quero falar de outro aspecto da inclusão social, falar de um espaço onde as pessoas com
deficiência mostram a sua capacidade de superação.
Desde 1960, em Roma, são disputadas as Paralimpíadas. De lá para cá tem aumentado bastante o
número de países participantes.
Também tem aumentado o espaço dessas competições na mídia. Não se trata de olhar aqui para essas
pessoas como super-heróis, mas do simples fato de
que essas pessoas têm um espaço para demonstrar
sua capacidade de competição e toda sua eficiência,
o mais puro espírito olímpico na expressão do pensamento do Barão de Coubertin: “O importante não é
vencer, mas competir. E com dignidade”.
O Brasil vem fazendo excelente papel. Até ontem, os nossos atletas contavam com sete medalhas
de ouro, três de prata e três de bronze.
Nesse sentido, a vitória é pessoal, mas é coletiva, vencendo os limites, vencendo os preconceitos.
Sr. Presidente, quero ainda, aproveitando o meu
tempo, falar de outro tema que me é muito caro: a
questão dos precatórios, a demora nos pagamentos.
Não é de hoje que a sociedade brasileira vem
contestando a realidade nada confortável envolvendo
os precatórios.
A demora burocrática na liquidação, bem como a
inversão injusta da ordem de pagamento, tudo leva a
um desânimo, a uma descrença cada vez mais crescente nas instituições democráticas de nosso País que
regem as finanças da União.
Na verdade, o desconforto deita raízes em motivações complexas. Longe do senso comum, não se
trataria de falta de leis, naturalmente. Pelo contrário,
trata-se de leis que se chocam nas intenções e se sobrepõem na ineficácia normativa, assim desatendendo
às finalidades fundamentais do Estado como exemplar
modelo de bom pagador.
Como é sabido, o sistema de precatórios deveria
consistir na garantia constitucional do cumprimento
de decisão judicial contra a Fazenda Pública. Isso se
define, por sua vez, em regras de natureza processual à efetividade da sentença condenatória transitada
em julgado por quantia certa contra entidade de direito público.
Do ponto de vista estritamente jurídico, além de
homenagear o direito de propriedade, prestigia, por
princípio, o acesso à jurisdição e à coisa julgada.
Todavia, Sr. Presidente, quando, para muitos,
parecia que a União tinha esgotado o repertório de
subterfúgios para abusar da paciência do cidadão em
benefício do Tesouro, descobre-se que a legislação
que regula os precatórios ainda mantém praticamente
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intocável sua injusta, arrastada e protelatória estrutura
operacional, o que é lamentável.
E, para piorar o panorama, quem tem mais a
perder com isso são, naturalmente, os credores mais
vulneráveis, ou seja, o nosso cidadão comum, pobre
e idoso.
Em contrapartida, porém, há de se reconhecer
que a situação dos precatórios se converteu em um
dos mais incisivos pesadelos vividos pelos entes federados. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
se veem às voltas com débitos além de sua capacidade
de pagamento, inviabilizando mesmo a prestação dos
serviços públicos à população.
Na busca inesgotável do equacionamento desse
problema, o Congresso Nacional tem editado sucessivas mudanças constitucionais, de modo a recomendar
um regime vacilante de precatórios, que vincula arbitrariamente sua quitação à disponibilidade orçamentária
da entidade federada.
Sem exagero, Sr. Presidente, não tardou muito
para que o regime constitucional de pagamento de
precatórios, engendrado em 1988, logo revelasse suas
deficiências. Por tal motivo, foi objeto de várias alterações, realizadas mediante as Emendas à Constituição
nº 30, de 13 de setembro de 2000, nº 37, de junho de
2002 e nº 62, de dezembro de 2009.
Todavia, tais modificações tampouco contornaram
os problemas pertinentes e, de modo claro, seguem incapazes de satisfazer aos interesses da sociedade brasileira, em especial dos credores da Fazenda Pública.
Historicamente, tal fenômeno não surgiu do acaso, mas sim de um longo processo administrativo marcado pelo desleixo e pela arbitrariedade irresponsável
de nossas autoridades públicas.
Na cronologia dos eventos históricos, convém
registrar que, desde a infância do País, o sistema já
emitia sinais controversos quanto à sua função. Ainda
ao longo do Brasil Colônia, sob o domínio de Portugal,
a liquidação das dívidas da Coroa regulava-se pelas
Ordenações Filipinas e se processava da mesma forma que a execução contra devedores particulares, cabendo penhora e alienação dos bens para pagamento
aos credores.
Posteriormente, um conjunto de leis foi editado
com o propósito de excluir da penhora os bens e rendas
dos nobres, ensejando, na sequência, o entendimento
de que os bens da Fazenda Nacional somente poderiam ser penhorados por decreto da Assembleia Geral.
Não por acaso, foi na Constituição do Império
que se consolidou o princípio da impenhorabilidade
dos bens públicos.
Nessa ordem, a falência de nosso sistema de precatórios pode ser vinculada à descrença dos cidadãos
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nas instituições democráticas, fato de imensa gravidade, uma vez conhecidos seus efeitos, não apenas no
plano institucional, mas também no social.
Os especialistas notam, ainda, que a experiência brasileira não conta com parceiros respeitáveis e
densos no plano internacional.
Ao contrário, em diversos países ditos desenvolvidos, escapa-lhes, simplesmente, a figura do precatório, como é o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra,
da Alemanha, da Itália, e da França. Mesmo nos países ibéricos, Portugal e Espanha, inexistem maiores
restrições ao cumprimento de ordens judiciais contra
a Fazenda.
No contexto do Brasil contemporâneo, arrastam-se o descaso e o improviso institucional, resultando
na injustiça violenta e cruel, olhando principalmente o
aspecto social. Pois bem, cabe reiterar, mais uma vez,
que o Congresso Nacional já havia alterado, por meio
da Emenda nº 62, de 2009, a forma como a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios efetuavam o
pagamento de suas dívidas originárias de precatórios.
Naquela oportunidade, foi instituído, entretanto,
um regime especial de pagamento de precatórios, visivelmente favorável aos devedores e, logicamente,
prejudicial aos credores dos entes federativos.
Sem dúvida, a criação de tal regime especial, à
época, decorreu, em larga medida, da situação de penúria por que passavam alguns Estados e Municípios.
Embora as precárias condições financeiras afetassem a capacidade do pagamento de suas dívidas, a
realidade é que foram estabelecidas situações altamente injustas para diversos credores, especialmente para
aqueles que firmaram obrigações junto aos próprios
entes federados e suas instituições oficiais de crédito.
Diante desse descalabro não mais socialmente
suportável, Sr. Presidente, decidimos agir.
Como forma de atenuar algumas dessas situações de injustiça, particularmente as daquelas pessoas que têm precatórios a receber e precisam de
financiamento habitacional, chegamos a encaminhar
no Senado Federal, bem recentemente, uma proposta
de inclusão da cessão de créditos oriundos de precatórios para pagamento de financiamentos habitacionais,
entre as possibilidades previstas no art. 100 da nossa
Carta Magna.
Verdade seja dita, Sr. Presidente, não se trata,
em absoluto, de concessão de vantagem, benefício ou
subsídio, mas, sim, de permissão ao cidadão credor do
Poder Público de utilizar seus próprios recursos para
pagar suas dívidas.
Na mesma linha de entendimento, ingressamos,
em 2011, com outra Proposta de Emenda à Constituição, reivindicando a concessão de prioridade no
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pagamento de precatórios não somente às pessoas
com 60 anos de idade ou mais, mas também a quem
dependa dessas pessoas para viver e às pessoas
com deficiência.
Em outras palavras, de modo mais justo e equânime, que a lei conceda aos dependentes e pensionistas
a mesma prioridade constitucional, contribuindo, assim,
para sanar uma gritante omissão legal.
Por isso mesmo, mais do que oportuna – senão
urgente – a iniciativa do Parlamento em propor uma
nova redação integral para o art. 100 da Constituição.
Sr. Presidente, na verdade, na esteira das outras
duas PECs por nós encaminhadas, resolvemos enviar
uma terceira com o exato propósito de consolidar um
texto mais consistente e coerentemente mais eficaz
que a edição vigente do mesmo artigo.
Em primeiro lugar, propomos que os pagamentos
devidos pelas Fazendas Públicas federal, estaduais,
distrital e municipais, em razão de sentença judicial,
far-se-ão no prazo de até um ano, contado a partir do
dia do recebimento da requisição judicial de pagamento, observados determinados critérios.
No meio desses critérios, cumpre destacar a prioridade sobre os créditos de natureza alimentar, assim
entendido todo o rendimento do trabalho assalariado
ou de outra fonte, mas que se destine a prover o sustento do trabalhador e de sua família.
Nesse caso, o pagamento da Fazenda deve ocorrer em até 90 dias a contar do recebimento da requisição.
Em segundo lugar, compete salientar a nova redação do § 2º, quando prevê que, vencidos os prazos
para o pagamento sem a satisfação do débito, e certificada tal circunstância, deve o juiz, imediatamente,
expedir mandado de bloqueio de valores, procedendo
à entrega da respectiva quantia a quem? Ao credor,
independentemente de recurso.
Por último, cabe ressaltar a relevância da nova
redação do § 5º, ao estabelecer que não se admitirá,
em hipótese alguma, o parcelamento de crédito alimentar, salvo anuência expressa do credor e desde
que demonstrada a ausência de prejuízo para este
junto ao órgão legal.
Apesar dos percalços, nem tudo está perdido. O
Estado parece emitir sinais de lucidez, enfim, e certa
agilidade.
Em fevereiro de 2012, no quesito das dívidas da
União, o Conselho da Justiça Federal (CJF) chegou a
divulgar o calendário para pagamento dos precatórios
ao longo do exercício atual.
Aproximadamente, por essa medida, 92 mil beneficiários deveriam receber precatórios federais em
todo o País. No entanto, tudo esbarra na esfera dos

494

46312

Quarta-feira 5

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tribunais regionais federais, quando, segundo cronogramas próprios, procedem à fase do depósito desse
valor nas contas dos beneficiários, em datas as mais
variadas possíveis.
De todo modo, os precatórios deverão ser pagos
de acordo com a sua natureza, alimentícia e não alimentícia, consignando prioridade para o pagamento
dos primeiros.
Por outro lado, visando à adequação da Lei de
Acesso à Informação, a Comissão Mista do Congresso
Nacional (CMO) divulgou, em junho último, a relação
de todos os precatórios devidos pela União e que devem ser pagos ainda este ano.
Segundo o Presidente da CMO, Deputado Paulo Pimenta, estão previstos no Orçamento da União,
aprovados no ano passado para serem pagos no decorrer deste ano, precatórios que vão alcançar a cifra
de R$10 bilhões.
O link, disponibilizado na página da Internet pela
Comissão, da qual faço parte, vai divulgar o número
do precatório, o órgão acionado na Justiça e o valor
inscrito no Orçamento.
O próprio Deputado Paulo Pimenta, Presidente
daquela Comissão, declarou, na ocasião, que muita
gente havia procurado a Comissão para conseguir informação sobre o que estaria previsto no Orçamento
para o pagamento do precatório.
Curiosamente – aí eu termino, Sr. Presidente –,
ele mencionará o caso de uma pessoa que havia caído
na malha fina da Receita Federal por não ter declarado no imposto de renda os precatórios supostamente
recebidos que não recebeu.
Segundo Pimentel, para espanto geral, essa pessoa lhe informara que só havia tomado conhecimento
da liberação dos precatórios por meio da notificação
da Receita em função da malha fina, senão ele nunca
ficaria sabendo que já poderia receber o seu precatório.
Ora, diante desse acontecimento, não há como
negar que algo visivelmente disfuncional estrangula o
sistema de precatórios no Brasil.
É por todas essas razões, e especialmente para
viabilizar a realização da justiça com os credores das Fazendas Públicas, que temos sistematicamente submetido
ao Senado Federal não só discursos, mas proposições
legislativas, com o objetivo de contornar os problemas
que atormentam o sistema de pagamento dos precatórios.
Sr. Presidente, no entanto, por mais urgentes
que sejam, tais iniciativas ainda não mereceram a indispensável apreciação dos eminentes colegas, dos
quais, gentilmente, solicitamos a atenção devida e o
apoio necessário para à sua aprovação.
Sr. Presidente, cabe-nos apenas ratificar o nosso compromisso e buscar, seja a que custo for, uma
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fórmula legislativa eficaz e justa para o sistema de
precatórios no Brasil.
Conforme uma de nossas PECs, devemos insistir
na reivindicação de uma posição prioritária para os credores mais idosos, seus dependentes, os deficientes,
com a convicção de que, por mais deficitárias as finanças da União, não devemos onerar ainda mais a vida
daqueles que tanto, tanto trabalharam por este País.
Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a tolerância de V. Exª. Eu aqui fiz, na
íntegra, meus dois pronunciamentos, falando sobre as
Paralimpíadas e também sobre a importância de agilizarmos os pagamentos dos precatórios.
Obrigado, Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho a esta tribuna para refletir sobre um
tema que tem sido debatido constantemente pela sua
relevância. Falo da educação inclusiva. Mas o que é
educação inclusiva
Educação inclusiva é aquela que contempla, com
o direito à educação, todas as pessoas, sem qualquer
distinção.
No Brasil estamos trabalhando para que isso seja
uma realidade, mas os dados ainda são preocupantes.
O Censo Demográfico 2010 – Características Gerais
da População, Religião e Pessoas com Deficiência,
revela dados preocupantes.
No levantamento feito, 95% das crianças com
deficiência com idades entre 6 e 14 anos estão na
escola, patamar bem próximo ao verificado entre as
pessoas sem nenhuma deficiência.
Por outro lado, 61,1% da população de 15 anos
ou mais, com deficiência, não tem instrução ou cursou
apenas o fundamental incompleto, esse percentual
é de 38,2% para as pessoas dessa faixa etária sem
deficiência.
O professor Romeu Sassaki afirma que no futuro não haverá mais a necessidade de se especificar,
por exemplo, escola inclusiva, afinal todas as escolas
serão inclusivas. É claro!
Quando todas as escolas forem inclusivas, quando todas as escolas estiverem dispostas a rever suas
posturas padronizadas, quando a falta de preparo dos
professores e das instituições deixarem de ser uma
justificativa para a exclusão das pessoas com deficiência do sistema regular de ensino, a escola brasileira
será inclusiva e o uso desse termo não será mais necessário, afinal, estará no princípio de toda educação.

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Tenho refletido muito sobre esse tema e conversado com pessoas que vivem essa realidade.
Luciano é um dos meus assessores e tem deficiência visual. Perguntei a ele por que a inclusão ainda
não é uma realidade em nosso país?
Ele respondeu que para isso é necessário uma
mudança interna do ser humano que será acompanhada de uma mudança cultural.
Disse ainda que é preciso acabar com o estigma
da anormalidade que a sociedade imputa às pessoas
com deficiência e isso é um processo, um longo caminho a percorrer.
Srªs e Srs. Senadores, a deficiência precisa deixar de ser vista como uma tragédia pessoal e um problema individual e doméstico.
Há uma nova maneira de se perceber a deficiência. Essa nova forma considera o corpo com determinados impedimentos, mas admite que as principais
barreiras que uma pessoa com deficiência enfrenta
estão fora do corpo, estão em uma realidade que não
considera as diferenças humanas.
Assim, nossas leis precisam apontar para a garantia de direitos, para a promoção da independência
da pessoa com deficiência.
As diferenças precisam fazer parte, como algo
natural, da vida diária de todas as pessoas, com ou
sem deficiência.
Mas não basta que as escolas tenham crianças
com deficiência em sala de aula, é necessário que os
professores desenvolvam atividades em grupo, algo
que busque a cooperação entre os colegas de classe,
algo que faça com que todos se sintam participantes
do aprendizado.
Nesse processo não são apenas as crianças
com deficiência que saem ganhando. Essa interação
influencia no aprendizado de todos.
Para as crianças com deficiência, o que muda é
o fato de se sentirem incluídas, respeitadas e participantes de um contexto social maior do que o de suas
deficiências.
Para as crianças sem deficiência, o ganho é o
convívio com a diversidade, o desenvolvimento do
espírito de cooperação, a quebra de preconceitos e o
desempenho escolar.
Sr. Presidente, a escola é o ambiente especial de
convívio, de referências e de inclusão social, de aperfeiçoamento, de formação intelectual e moral.
Na escola as crianças não apenas ampliam seus
conhecimentos, como também criam laços de amizade,
de convivência, de respeito, de dignidade e de integração que ajudarão a prepará-las para os desafios futuros.
Necessitamos de aperfeiçoamento permanente
dos professores, de adaptações da estrutura física

Quarta-feira 5

495

46313

das escolas, da indispensável colaboração dos pais e
responsáveis e de toda sociedade.
A melhoria dos equipamentos e da infraestrutura
física é de grande importância: salas de apoio equipadas com recursos educativos adequados, a adaptação
do espaço físico, a construção de rampas, a adaptação
de banheiros, entre outros diversos itens componentes
de uma estrutura material de apoio.
Um dos pontos mais importantes para a inclusão de crianças com deficiência é enfrentar e vencer
a barreira psicológica, que geralmente separa esses
alunos dos demais.
Trata-se de assunto que supera o campo educacional e pedagógico, pois adentra o campo dos direitos
humanos e as garantias e direitos assegurados pela
Constituição.
Em pleno século 21, não podemos mais admitir
esse tratamento atrasado e discriminatório.
O Irmão Flávio Azevedo, do Colégio La Salle
afirma que o ambiente físico não é o mais importante
em uma política inclusiva.
O ambiente afetivo é que faz a diferença. Rampas
e elevadores dão acesso às instalações.
Respeito, aceitação, carinho e compreensão dão
acesso ao coração, e é a esse ambiente que as crianças com deficiência mais querem ter acesso.
Uma educação plural, diversa, rica, contemplando
a todas as pessoas, com e sem deficiência. Assegurar
uma educação de qualidade é, certamente, a forma
mais segura de se promover a inclusão de todos em
uma sociedade mais desenvolvida e justa..
Senhoras e senhores, também quero falar de
outro aspecto da inclusão social, falar de um espaço
onde as pessoas com deficiência mostram a sua capacidade de superação.
Desde 1960, em Roma, são disputadas as Paralimpíadas. De lá para cá tem aumentado bastante o
número de países participantes.
Também tem aumentado o espaço dessas competições na mídia. Não se trata de olhar aqui para essas
pessoas como super-heróis, mas do simples fato de
que essas pessoas têm um espaço para demonstrar
sua capacidade de competição, o mais puro espírito
olímpico na expressão do pensamento do Barão de
Coubertin:“O importante não é vencer, mas competir.
E com dignidade”.
O Brasil vem fazendo excelente papel. Até ontem
os nossos atletas contam com 7 medalhas de ouro, 3
de prata e 3 de bronze.
Neste sentido a vitória é pessoal, vencendo os
limites, vencendo os preconceitos.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, não é de hoje que a sociedade brasileira
vem contestando a realidade nada confortável envolvendo os precatórios.
A demora burocrática na liquidação, bem como a
inversão injusta na ordem dos pagamentos, tudo leva
a um desânimo, a uma descrença crescente nas instituições democráticas que regem as finanças da União.
Na verdade, o desconforto deita raízes em motivações bem mais complexas. Longe do senso comum,
não se trataria de falta de leis.
Pelo contrário, trata-se de leis que se chocam
nas intenções e se sobrepõem na ineficácia normativa,
desatendendo às finalidades fundamentais do Estado
como exemplar modelo de bom pagador.
Como é sabido, o sistema de precatórios deveria
consistir na garantia constitucional do cumprimento de
decisão judicial contra a Fazenda Pública.
Isso se define, por sua vez, em regras de natureza processual à efetividade da sentença condenatória
transitada em julgado por quantia certa contra entidades de direito público.
Do ponto de vista estritamente jurídico, além de
homenagear o direito de propriedade, prestigia, por
princípio, o acesso à jurisdição e a coisa julgada.
Todavia, Sr. Presidente, quando para muitos parecia que a União tinha esgotado o repertório de subterfúgios para abusar da paciência do cidadão em
benefício do Tesouro, descobre-se que a legislação
que regula os precatórios ainda mantém praticamente
intocável sua injusta, arrastada e protelatória estrutura
operacional.
E para piorar o panorama, quem tem mais a
perder com isso são, naturalmente, os credores mais
vulneráveis, ou seja, o nosso cidadão comum e idoso.
Em contrapartida, porém, há de se reconhecer
que a situação dos precatórios se converteu em um dos
mais incisivos pesadelos vividos pelos entes federados.
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios se
veem às voltas com débitos além de sua capacidade
de pagamento, inviabilizando, mesmo, a prestação dos
serviços públicos à população.
Na busca inesgotável do equacionamento desse
problema, o Congresso Nacional tem editado sucessivas mudanças constitucionais, de modo a remendar
um regime vacilante de precatórios, que vincula arbitrariamente sua quitação à disponibilidade orçamentária
da entidade federada.
Sem exagero, Senhor Presidente, não tardou
muito para que o regime constitucional de pagamento de precatórios engendrado pela Carta de 88 logo
revelasse suas deficiências.
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Por tal motivo, foi objeto de várias alterações,
realizadas mediante as Emendas Constitucionais nº
30, de 13 de setembro de 2000, a de nº 37, de 12 de
junho de 2002 e, finalmente, a de nº 62, de 9 de dezembro de 2009.
Todavia, tais modificações tampouco contornaram
os problemas pertinentes, e, de modo claro, seguem
incapazes de satisfazer os interesses da sociedade
brasileira, e, em especial, dos credores das Fazendas Públicas.
Historicamente, tal fenômeno não surgiu do acaso, mas sim de um longo processo administrativo marcado pelo desleixo e pela arbitrariedade irresponsável
de nossas autoridades públicas.
Na cronologia dos eventos históricos, convém registrar que desde a infância do País o sistema já emitia
sinais controversos de funcionalidade.
Ainda ao longo do Brasil Colônia, sob o domínio
de Portugal, a liquidação das dívidas da Coroa regulava-se pelas Ordenações Filipinas, e se processava
da mesma forma que a execução contra devedores
particulares, cabendo penhora e alienação de bens
para pagamento aos credores.
Posteriormente, um conjunto de leis foi editado
com o propósito de excluir da penhora os bens e rendas
dos nobres, ensejando na sequência o entendimento
de que os bens da Fazenda Nacional somente poderiam ser penhorados por Decreto da Assembleia Geral.
Não por acaso, foi na Constituição do Império
que se consolidou o princípio da impenhorabilidade
dos bens públicos.
Nessa ordem, a falência de nosso sistema de precatórios pode ser vinculada à descrença dos cidadãos
nas instituições democráticas, fato de imensa gravidade, uma vez conhecidos seus efeitos não apenas no
plano institucional, mas também no social.
Os especialistas notam ainda que a experiência
brasileira não conta com parceiros respeitáveis e densos no plano internacional.
Ao contrário, em diversos países ditos desenvolvidos, escapa-lhes simplesmente a figura do precatório, como é o caso dos Estados Unidos, Inglaterra,
Alemanha, Itália e França.
Mesmo nos países ibéricos, Portugal e Espanha,
inexistem maiores restrições ao cumprimento de ordens judiciais contra a Fazenda Pública.
No contexto do Brasil contemporâneo, arrastam-se o descaso e o improviso institucional, resultando
na injustiça violenta e cruel.
Pois bem, cabe reiterar, uma vez mais, que o
Congresso Nacional já havia alterado, por meio da
Emenda Constitucional nº 62, de 2009, a forma como
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
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efetuavam o pagamento de suas dívidas originárias
de precatórios.
Naquela oportunidade, foi instituído, entretanto,
um regime especial de pagamento de precatórios visivelmente favorável aos devedores e, logicamente,
prejudicial aos credores dos entes federativos.
Sem dúvida, a criação de tal regime especial à
época decorreu, em larga medida, da situação de penúria por que passavam alguns Estados e Municípios.
Embora as precárias condições financeiras afetassem a capacidade de pagamento de suas dívidas, a
realidade é que foram estabelecidas situações altamente injustas para diversos credores, especialmente para
aqueles que firmaram obrigações junto aos próprios
entes federados e suas instituições oficiais de crédito.
Diante do descalabro não mais socialmente suportável, Senhor Presidente, decidimos agir.
Como forma de atenuar algumas dessas situações
de injustiça, particularmente as daquelas pessoas que
têm precatórios a receber e precisam de financiamento habitacional, chegamos a encaminhar no Senado
Federal, bem recentemente, uma proposta de inclusão
da cessão de créditos oriundos de precatórios para
pagamento de financiamentos habitacionais entre as
possibilidades previstas no artigo 100 da Carta Magna.
Verdade seja dita, não se trata, em absoluto, de
concessão de vantagem, benefício ou subsídio, mas
de permissão ao cidadão credor do Poder Público utilizar seus próprios recursos para pagar suas dívidas.
Na mesma linha de entendimento, ingressamos,
em 2011, com uma outra Proposta de Emenda Constitucional, reivindicando a concessão de prioridade no
pagamento de precatórios não somente às pessoas
com 60 anos de idade ou mais, mas também a quem
dependa dessas pessoas para viver.
Em outras palavras, de modo mais justo e equânime, que a lei conceda aos dependentes e pensionistas
a mesma prioridade constitucional, contribuindo, assim,
para sanar uma gritante omissão legal.
Por isso mesmo, mais do que oportuna – senão
urgente – a iniciativa do Parlamento em propor uma
nova redação integral para o artigo 100 da Constituição.
Na verdade, na esteira das outras duas PECs
por nós encaminhadas, resolvemos enviar uma terceira com o exato propósito de consolidar um texto mais
consistente e coerentemente mais eficaz que a edição
vigente do mesmo artigo.
Em primeiro lugar, propomos que os pagamentos
devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em razão de sentença judicial,
far-se-ão no prazo de até um ano, contado a partir do
dia do recebimento da requisição judicial de pagamento, observados determinados critérios.
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No meio destes critérios, cumpre destacar a prioridade sobre os créditos de natureza alimentar, assim
entendido todo o rendimento do trabalho assalariado
ou de outra fonte, mas que se destine a prover o sustento do trabalhador e de sua família.
Nesse caso, o pagamento da Fazenda deve ocorrer em até noventa dias a contar do recebimento da
requisição.
Em segundo lugar, compete salientar a nova redação do parágrafo segundo, quando prevê que, vencidos os prazos para o pagamento sem a satisfação
do débito, e certificada tal circunstância, deve o juiz,
imediatamente, expedir mandado de bloqueio de valores, procedendo à entrega da respectiva quantia ao
credor, independentemente de recurso.
Por último, cabe ressaltar a relevância da nova
redação do parágrafo quinto, ao estabelecer que não
se admitirá o parcelamento de crédito alimentar, salvo
anuência expressa do credor e desde que demonstrada a ausência de prejuízo para este.
Sr. Presidente, apesar dos percalços, nem tudo
está perdido, e o Estado parece emitir sinais de lucidez e certa agilidade.
Em fevereiro de 2012, no quesito das dívidas da
União, o Conselho da Justiça Federal (CJF) chegou a
divulgar o calendário para pagamento dos precatórios
ao longo do exercício atual.
Aproximadamente 92 mil beneficiários deveriam
receber precatórios federais em todo o País.
No entanto, tudo esbarra na esfera dos tribunais
regionais federais, quando, segundo cronogramas
próprios, procedem à fase do depósito desses valores nas contas dos beneficiários, em datas as mais
variadas possíveis.
De todo modo, os precatórios deverão ser pagos
de acordo com a sua natureza, alimentícia e não alimentícia, consignando prioridade para o pagamento
dos primeiros.
Por outro lado, visando à adequação à Lei de
Acesso à Informação, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional (CMO) divulgou, em junho
último, a relação de todos os precatórios devidos pela
União e que devem ser pagos este ano.
Segundo o Presidente da CMO, Deputado Paulo
Pimenta, estão previstos no Orçamento da União, aprovado no ano passado, para serem pagos no decorrer
deste ano, precatórios de quase 10 bilhões de reais.
O link disponibilizado na página da Internet pela
Comissão vai divulgar o número do precatório, o órgão
acionado na Justiça e o valor inscrito no Orçamento.
O próprio Deputado Paulo Pimenta declarou, na
ocasião, que muita gente havia procurado a Comissão
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para conseguir informações sobre se estaria previsto
no Orçamento o pagamento do seu precatório.
Curiosamente, ele mencionara o caso de uma
pessoa que havia caído na malha fina da Receita Federal por não ter declarado no imposto de renda os
precatórios supostamente recebidos.
Segundo Pimenta, para espanto geral, essa pessoa lhe informara que só havia tomado conhecimento
da liberação dos precatórios por meio da notificação
da Receita em função da malha fina.
Ora, diante desse acontecimento, não há como
negar que algo visivelmente disfuncional estrangula o
sistema de precatórios no Brasil.
É por todas essas razões e, especialmente, para
viabilizar a realização da justiça com os credores das
Fazendas Públicas, que temos sistematicamente submetido ao Senado Federal proposições legislativas, com
o objetivo de contornar os problemas que atormentam
o sistema de pagamento dos precatórios.
No entanto, por mais urgentes que sejam, tais
iniciativas ainda não mereceram a indispensável apreciação dos eminentes colegas, dos quais gentilmente
solicitamos a atenção devida e o apoio necessário à
sua aprovação.
Para concluir, Sr. Presidente, cabe-nos apenas
ratificar nosso compromisso em buscar, seja a que
custo for, uma fórmula legislativa mais eficaz e justa
para o sistema dos precatórios no Brasil.
Conforme uma de nossas PECs, devemos insistir na reivindicação de uma posição prioritária para
os credores mais idosos e seus dependentes, com a
convicção de que, por mais deficitárias as finanças da
União, não devemos onerar ainda mais a vida daqueles
que tanto trabalharam por esse País.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. Bloco/
PDT – DF) – Obrigado, Senador Paim.
Convido o Senador Suplicy para fazer uso da
palavra para uma comunicação inadiável.
E, ao mesmo tempo, cumprimento a presença
aqui, conosco, de, calculo, uns 40 alunos e alunas do
Colégio Jesus Maria José, de Taguatinga. Bem-vindos!
Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sejam bem-vindos os estudantes da Escola Jesus
Maria José, de Taguatinga.
Querido Presidente Senador Cristovam Buarque,
na tarde de ontem, 3 de setembro, acompanhamos o
que foi a 32ª ocorrência de incêndio em favela da grande São Paulo, somente computados os incidentes de
fogo deste ano. O fogo atingiu 285 barracos, deixando
três pessoas feridas, 1.140 desabrigados, da favela do
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bairro do Campo Belo, próxima à Avenida Jornalista
Roberto Marinho.
Em 2011, foram 79 ocorrências de fogo em áreas de favela de toda a cidade de São Paulo. A alta
temperatura, o clima seco e as condições precárias
de segurança das casas e da fiação elétrica nos postes são apontados como os principais motivos para a
ocorrência desses incêndios.
A polícia investiga as causas, considerando, inclusive, a possibilidade de motivação dolosa para a
sequência de acasos.
Esse grave problema não é novo. Em matéria da
Rede Brasil, postada hoje, a jornalista Sara Fernandes retrata que:
Um projeto implantado durante a gestão da
Prefeita Marta Suplicy (PT) na cidade de São
Paulo conseguiu, nos seus dois anos de atividade, controlar todos os focos de fogo em favelas
antes que se tornassem grandes incêndios. A
ideia se mostrou tão eficiente como simples:
equipar algumas casas com extintores e treinar
moradores para acabar com as chamas antes
que se propagassem para moradias vizinhas.
Apesar do custo reduzido e do sucesso nas
ações, ele foi extinto pelo Prefeito José Serra
(PSDB) em 2005, quando assumiu a prefeitura.
Em tempo, cabe lembrar que em 22 de dezembro
do ano passado, um grande incêndio atingiu a Favela
do Moinho, desabrigando 368 famílias, matando um
morador e ferindo, pelo menos, outros três. Sobre esses
tristes incidentes, recebi, da Srª Julia Azevedo Moretti,
gestora de projetos sociais do Escritório Modelo PUC/
SP, a informação de que há grande preocupação com
a burocracia para a liberação de recursos para o fornecimento de colchões e cestas básicas, bem como
para a formulação de alternativas para a concessão
de abrigos para as pessoas carentes.
Assim, eu me solidarizo com as famílias de moradores que têm passado pelas agruras de terem os
seus familiares feridos e de perderem todos os seus
bens, ao tempo em que peço ao Prefeito Gilberto Kassab que dispense toda a atenção necessária para a
tomada de providências que minimizem o sofrimento
dessas pessoas já tão carentes.
Eu assinalo aqui, inclusive, que a Srª Julia Azevedo Moretti, com quem há pouco conversei, a gestora de
projetos sociais do Escritório Modelo da PUC, informou
que tem havido muitas dificuldades, inclusive para os
moradores, as famílias da favela do Moinho, de terem
o diálogo necessário com a prefeitura e para terem os
atendimentos. E eu espero que tanto aqueles que, na
favela do Piolho, ontem foram atingidos pelo incêndio,
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como aqueles da favela do Moinho e de tantas outras
ocorrências possam ser atendidos com melhor atenção
e sem a burocracia que tem infelizmente acontecido.
Mas quero também hoje, Sr. Presidente Senador Paulo Paim, fazer uma reflexão e cumprimentar a
querida Presidenta Dilma Rousseff pela sua resposta
ao artigo escrito pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, no qual ele fez críticas ao governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Avalio que a Presidenta Dilma foi precisa, equilibrada em suas palavras, e
avalio que necessita de todo o meu apoio.
Aqui leio a nota da querida Presidenta Dilma
Rousseff.
Citada de modo incorreto pelo ex-Presidente
Fernando Henrique Cardoso, em artigo publicado neste domingo, nos jornais O Globo
e O Estado de S. Paulo, creio ser necessário
recolocar os fatos em seus devidos lugares.
Recebi do ex-Presidente Lula uma herança
bendita. Não recebi um País sob intervenção
do FMI ou sob ameaça de apagão.
Recebi uma economia sólida, com crescimento robusto, inflação sob controle, investimentos consistentes em infraestrutura e reservas
cambiais recordes.
Recebi um País mais justo e menos desigual,
com 40 milhões de pessoas ascendendo à
classe média, pleno emprego e oportunidade
de acesso à universidade a centenas de milhares de estudantes.
Recebi um Brasil mais respeitado lá fora graças às posições firmes do ex-Presidente Lula
no cenário internacional. Um democrata que
não caiu na tentação de uma mudança constitucional que o beneficiasse, o ex-Presidente
Lula é um exemplo de estadista.
Não reconhecer os avanços que o País obteve
nos últimos dez anos é uma tentativa menor
de reescrever a história. O passado deve nos
servir de contraponto, de lição, de visão crítica,
não de ressentimento. Aprendi com os erros
e, principalmente, com os acertos de todas
as Administrações que me antecederam. Mas
governo com os olhos no futuro.
Assim conclui a Presidenta Dilma Rousseff.
Quero salientar que a Presidenta Dilma Rousseff tem tido um comportamento de muito respeito e de
cortesia para com o ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso, a exemplo da carta muito respeitosa em que
cumprimentou pelos o Presidente Fernando Henrique
quando completou seu 80º aniversário. Também nas
ocasiões em que o recebeu no Palácio do Planalto,
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inclusive na cerimônia histórica em que estiveram presentes quatro ex-Presidentes da República, quando foi
designada, pela Presidenta Dilma Rousseff, a Comissão de Verdade, e, na ocasião, ela prestou o devido
tributo de respeito ao ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, e os dois conversaram de uma maneira
muito respeitosa.
Mas avalio que a Presidenta Dilma Rousseff, neste caso, precisou ser bastante assertiva e equilibrada
para colocar as coisas nos devidos lugares.
E eu, que tenho sempre tido uma relação de muito respeito com o ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso, até aproveito a oportunidade para aqui agradecer a menção que fez a mim próprio. Eu não estava
presente, mas, quando da sua exposição recente na
Bienal do Livro, na conferência que ali fiz, ao dialogar
com a plateia, pessoas que lá estavam presentes me
disseram que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
mencionou um reconhecimento a minha pessoa como
Senador que havia contribuído para que houvesse o
desenvolvimento dos programas sociais no Brasil, como
os Programas de Renda Mínima, do Bolsa Escola, do
Bolsa Família hoje, da perspectiva de um dia termos
a renda básica de cidadania.
E é fato que inclusive eu com o Presidente Fernando Henrique Cardoso interagi diversas vezes. Relembro
até que, em agosto de 1996, levei ao seu gabinete a
maior autoridade sobre a renda básica de cidadania,
o Professor Philippe Van Parijs. Ele transmitiu ao Presidente Fernando Henrique, ao Ministro da Educação
da época, Paulo Renato Souza, que seria bom um dia
chegarmos à renda básica incondicional, mas que um
bom passo seria caminharmos primeiro com a renda
mínina associada às oportunidades de educação. Isso
levou o Presidente Fernando Henrique Cardoso a dar
o sinal verde para aprovação do primeiro projeto pelo
qual o Governo Federal passaria a ajudar todos os
Municípios no Brasil que adotassem programas naquela direção, o que hoje se tornou o Programa Bolsa
Família, nos 6.525 Municípios brasileiros.
Assim, avalio que é importante que o diálogo
entre a querida Presidenta Dilma Rousseff e o nosso
Presidente Lula e o Presidente Fernando Henrique
Cardoso continue a se dar no melhor nível possível,
e que possa haver o reconhecimento das lições, tais
como diz aqui a Presidenta Dilma Rousseff no seu
parágrafo de conclusão:
Não reconhecer os avanços que o País obteve nos últimos 10 anos é uma tentativa menor
de reescrever a história. O passado deve nos
servir de contraponto, de lição, de visão crítica,
não de ressentimento. Aprendi com os erros
e, principalmente, com os acertos de todas as
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Administrações que me antecederam [claro
que aqui ela está se referindo aos governos
do Presidente Lula, do Presidente Fernando Henrique Cardoso]. Mas governo com os
olhos no futuro.
Muito obrigado, Presidente Paulo Paim.
Apenas gostaria de requerer a transcrição da carta
que o Sr. Max Mu enviou-me a respeito das dificuldades
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que, às vezes, as vítimas de incêndios em favelas em
São Paulo têm tido para serem devidamente atendidos.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Eduardo Suplicy, que participou,
inclusive, da audiência, hoje pela manhã, da Comissão
de Direitos Humanos, com a participação excelente do
Irmão Cechin – emocionante tanto ele como V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Parabéns a V. Exª por mais essa audiência da Comissão de Direitos Humanos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Obrigado, Senador.
Passamos a palavra de imediato, como orador
inscrito, ao Senador Cristovam Buarque.
Enquanto S. Exª o Senador Cristovam vem à tribuna, leio o seguinte Comunicado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Senhora Presidente da República adotou, em 31 de
agosto de 2012, e publicou no mesmo dia, mês e ano, a
Medida Provisória n° 578, de 2012, que permite a depreciação acelerada dos veículos automóveis para transportes
de mercadorias e dos vagões, locomotivas, Iocotratores e
tênderes que menciona, previstos na Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI.
Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução n° 1, de
2002-CN, da Resolução n° 1, de 2012-CN, e do art 10-A
do Regimento Comum, está assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria,
bem como estabelecido o calendário de sua tramitação:
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Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC)
Gim Argello
Eduardo Amorim

Alfredo Nascimento
João Vicente Claudino
PSD

Kátia Abreu

Sérgio Petecão
*PSOL

Randolfe Rodrigues
* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Essa é a composição.
O primeiro Bloco que eu li é o Bloco Parlamentar da Minoria.
Ainda, os seguintes Deputados:
Deputados
Titulares

Suplentes
PT

Jilmar Tatto
Janete Rocha Pietá
Henrique Eduardo Alves
Marcelo Castro
PSD
Guilherme Campos
Fábio Faria

Eduardo Sciarra
Geraldo Thadeu

Bruno Araújo

Titulares

Cesar Colnago
PP

Suplentes

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV)
Ana Amélia
Romero Jucá
Sérgio Souza
Waldemir Moka

Arthur Lira

Pedro Taques
Wellington Dias
Antonio Carlos Valadares
Lindbergh Farias

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
Jayme Campos
Paulo Bauer
Flexa Ribeiro

Jerônimo Goergen
DEM

Paulo Cesar Quartiero

Rodrigo Maia
PR

Lincoln Portela

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)

Alvaro Dias
José Agripino
Aloysio Nunes Ferreira

Teresa Surita
Antônio Andrade

PSDB

Senadores

Walter Pinheiro
Lídice da Mata
Inácio Arruda
Eduardo Lopes

Beto Faro
Valmir Assunção
PMDB

Composição

Renan Calheiros
Francisco Dornelles
Paulo Davim
Vital do Rêgo
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PSB
Givaldo Carimbão

Glauber Braga
PDT

André Figueiredo

Ângelo Agnolin
Bloco (PV/PPS)

Rubens Bueno

Sarney Filho
PTB

Jovair Arantes

Arnon Bezerra
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PHS*
José Humberto
* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Aqui tem todo o calendário, que nós apresentamos nesse momento.
Calendário
– Publicação no DO: 31-8-2012 (Edição Extra)
– Designação da Comissão: 4-9-2012(SF)
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação
– Emendas: até 6-9-2012 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: **
– Remessa do processo à CD: – Prazo na CD: até 27-9-2012 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 27-9-2012
– Prazo no SF: de 28-9-2012 a 11-10-2012
(42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 11-10-2012
– Prazo para apreciação das modificações
do SF, pela CD: de 12-10-2012 a 14-10-2012
(43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de: 15-10-2012 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 29-10-2012
**Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução do
Congresso Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de 16/3/2012. Lida
a comunicação do Supremo Tribunal Federal
ao Congresso Nacional na sessão do SF de
15 de março de 2012, e feita a comunicação
à Câmara dos Deputados por meio do Ofício
nº 102, de 2012-CN.
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício da liderança:
Ofício nº 190 -L-Democratas/12
Brasília, 3 de setembro de 2012.
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 578/2012.
Titular
Suplente
Deputado Paulo Cesar Quartiero Deputado Rodrigo Maia
Respeitosamente, – Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto, Líder do Democratas.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Enfim, Senador Cristovam. Com a palavra V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado Presidente Paim.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs. Senadoras,
o País não avança, se...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Cristovam, permita-me atrapalhá-lo de novo.
Quero registrar a presença do nosso Ministro Garibaldi, da Previdência, em plenário. Seja bem-vindo,
Ministro! (Palmas.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Sr. Presidente, como dizia, um país não avança
se não tem metas, se não tem metas de longo que
possam ser cumpridas e metas ousadas para o longo
prazo. O Brasil está sem metas de longo prazo, sem
metas ousadas e sem cumprir as metas do curto prazo que se traçaram.
Nós não temos metas de longo prazo, nem nas
coisas mais complexas, nem nas coisas mais simples.
Nós não temos uma meta no Brasil de em que ano
teremos erradicado o analfabetismo – coisa óbvia de
qualquer país do século XX. No primeiro ano do Governo Lula, definiu-se uma meta de quatro a cinco anos,
para a erradicação do analfabetismo; fez-se o esforço
em 2003 e, em 2004, não apenas se aboliu a ideia de
erradicação, se fechou a secretaria para erradicação
do analfabetismo, foi fechada, extinguida, deletada,
como se diz hoje.
De lá para cá, faz-se uma alfabetização num ritmo lento, sem metas, sem propostas, sem ousadia.
No lado mais complexo, nós não temos uma meta de
quando todos poderão ter um atendimento médico sem
fila. Nós não temos uma meta, Senador Suplicy, de
quando teremos a renda mínima do cidadão implantada em todo o Brasil, apesar de ser uma lei já de anos.
Nós não temos metas de longo prazo, não temos
meta de quando estaremos dominando toda a tecnologia de pesquisas espaciais, de tecnologia espacial,
que países muito menores do que nós e com mais dificuldades – como o Irã, a Coreia do Sul – estão construindo. Longe, na nossa frente, porque nós, lá atrás,
não definimos metas ousadas, corajosas, ambiciosas
e de longo prazo.
Mas eu nem quero ficar aqui nas metas ambiciosas, ousadas, de longo prazo, porque nós nos acostumamos tanto a não ter metas que, se eu começar a
sugerir algumas metas ambiciosas de longo prazo, as
pessoas vão achar que é um delírio – sem esse delírio de metas de longo prazo, ousadas e ambiciosas,
nenhum país avança.
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Eu quero hoje, Senador, falar das metas de curto prazo que nós não estamos conseguindo realizar,
metas em que nós ficamos para trás. São metas de
um mês para o outro, de um ano para o outro. Se nós
olharmos a meta de exportação, o Brasil tinha meta de
aumentar as suas exportações. O que vimos é que a
meta de chegarmos a 264 bilhões não passará neste
ano de 256 bilhões, nível similar ao de 2011.
Nós não vamos atingir essa meta imediatista,
que não é de longo prazo, e uma meta que nada tem
de ambição, modesta, de ampliar as exportações até
264 bilhões.
Isso se explica: é que nós baseamos as nossas
exportações em produtos primários, que dependem
da demanda externa. Nós não baseamos as nossas
exportações em bens de alta tecnologia, em que o
produtor é que define a demanda externa, porque ela
é, como se diz em Economia, elástica.
Não há problema de demanda de exportação
de equipamentos de alta tecnologia, mesmo quando
a China entra em crise. Agora, o Brasil exporta ferro,
exporta cereais. Isso depende de uma demanda, e essa
demanda externa está em crise como a gente sabe.
Temos um cenário adverso na China, na Europa, nos
Estados Unidos e no Japão. E temos uma economia
dependente, porque não definimos uma meta de independência na nossa lista de bens de exportação. Não
definimos em quantos anos vamos ser exportadores
de bens de alta tecnologia, como somos importadores.
As medidas adotadas pelo Governo de desoneração da folha de pagamentos em vinte setores e compensação de títulos aos exportadores não têm surtido
o efeito esperado, porque nós não temos aumentado
a competitividade do Brasil. Temos uma situação em
que a competitividade brasileira perde a cada dia para
outros países. Com isso, mesmo que haja desoneração, mesmo que haja todas as formas de apoiar como
compensações de tributos, o PIB não está crescendo.
Nossa meta para o Produto Interno Bruto foi modesta
para este ano, e nem esta modesta meta será cumprida.
Isso é de uma extrema gravidade que precisa
fazer despertar esta Casa, despertar o Congresso Inteiro, porque o Governo parece não querer despertar
para o problema que existe adiante e fica prisioneiro
do longo prazo.
No que se refere às exportações, entre agosto
de 2011 e 2012, caíram 14%. Um valor de 22,3 bilhões
a menos. Nós regredimos, ficamos para trás por não
termos tido a ousadia das metas de mudar o produto
de exportação, ficamos apenas com a meta de exportar mais do mesmo. E aí, quando entram em crises os
países que importam, nós entramos em crise também
nas nossas exportações.
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Falta a meta de mudar o produto que exportamos
e não apenas meta de ampliar as exportações. O superávit fiscal, o superávit de agosto de 2012 para cá
recuou 17%. Isso gera um problema sério de credibilidade no exterior, pela prova de que o Governo não
está conseguindo ter metas de controle de gastos e
cumpri-las. Isso gera um risco lá fora como vimos em
todos os países que estão em crise, por conta de terem
permitido o controle de seus gastos públicos ou permitido bolhas de investimentos, como no caso imobiliário,
que o Brasil também está vivendo, como hoje o próprio
Bom Dia Brasil mostrou, a crise que se avizinha sem
dizer isso, por conta do aumento nos preços que nós
temos dos nossos bens imobiliários. E os outros países
encolhendo as suas demandas: na China caiu 11,6%
em um ano; na Argentina, 18%; na União Europeia,
16,8% e o recuou nos preços das commodities já foi
de 20,8%, de janeiro a agosto deste ano, isso levando
em conta o aumento dos preços decorrentes da seca
dos EUA, que reduz a produção naquele país.
E a meta de inflação? A meta de inflação no Brasil é de 4,5. Nós estamos hoje com um IPCA de 5,2%.
Pode-se dizer que ainda está dentro da margem, que
é de 4,5 com dois para mais ou dois para menos, mas
de qualquer maneira, nós estamos acima da meta e o
risco de que isso saia do controle existe, embora não
acredito que seja uma luz já muito forte acendendo o
aumento dos preços, mas acende outra luz.
É que, quando a gente consegue cumprir e até
superar um sonho – não era meta; nunca foi meta clara –, mas um certo desejo de reduzir a taxa de juros,
até isso que nós conseguimos entra em crise, porque,
com os gastos crescendo, com o superávit diminuindo, com o índice de inflação aumentando, as taxas de
juros terão que voltar a crescer. Não haverá outra saída, a não ser o Governo trazer de volta o aumento da
taxa de juros ou tolerar uma taxa maior de inflação, a
não ser que reduza os gastos. E a gente sabe que a
redução de gastos tem não apenas dificuldades pelo
impacto que terá na economia, ao diminuir a folha de
pagamento, por exemplo, reduzindo o meio circulante que vai para isso, há ainda o risco muito claro de
inviabilizar os serviços públicos e trazer também um
processo inflacionário maior sem esse controle.
Nós estamos vivendo hoje o risco de, por conta
da perda de controle e redução do superávit, sermos
obrigados em 2013 a contingenciamento de dotações
no mesmo valor da redução que acontecerá no superávit. O perigo disso é que, ao deixar de gastar, se
controla, de certa maneira, a inflação, se volta a ter o
superávit, mas se reduz a eficiência dos serviços públicos. Geram-se pressões sociais muito grandes. Inclusive, o Brasil não pode esquecer as limitações para
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fazer reduções de gastos que são hoje vinculados na
própria Constituição.
A crise brasileira da economia, diferentemente da
de outros países, implicará, forçará uma crise constitucional. Por isso, é preciso despertarmos rapidamente
para a necessidade de cumprirmos as metas de curto
prazo, que não estamos cumprindo, e sonharmos, projetarmos, definirmos metas ousadas de longo prazo.
A tendência é reduzir o espaço fiscal do Brasil.
E isso leva a algumas constatações: o nível de investimento. O Brasil nunca definiu um nível de investimento claro para nossa economia no médio e no longo
prazos. E, no curto prazo, não estamos conseguindo
cumprir. Nossa poupança não chega a 18%. Por isso,
somos obrigados a buscar dinheiro no exterior, capital
estrangeiro, que está caindo. Em 2011, se esperavam
67 bilhões; este ano, 50 bilhões. É uma diferença de
17 bilhões a menos na poupança por conta da redução
da poupança de outros países em benefício do Brasil,
mas para o que o Brasil paga alto preço de juros e de
outras limitações.
Nós temos apenas 18%, e isso limita todas as
outras metas porque, sem investimento, não há possibilidade de cumprir metas, mesmo que não sejam
ousadas. País que se concentra na opção do consumo
é país que está condenado a não ter consumo alto no
futuro. Cada real não consumido hoje e investido corretamente são reais a mais para o consumo no futuro
graças ao investimento. Cada real consumido hoje,
em vez de poupado e investido, no futuro serão reais
a menos no próprio consumo.
Nós temos uma tragédia maior do que todas essas, que é a falta de metas para o aumento da competitividade. Nós temos uma competitividade extremamente
baixa. Para se ter uma ideia, nós últimos 20 anos, o
indicador de competitividade nos Estados Unidos aumentou 10%, e já era muito alto. A China aumentou
50% em 20 anos a sua produtividade, que produz a
competitividade. E não pensem que foi a campeã. A
Coreia do Sul aumentou em 60% a sua produtividade,
elevando a sua capacidade de competir no mercado
internacional e de baixar os preços no mercado interno.
São 10%, Estados Unidos; 50%, China; 60%,
Coreia. E o Brasil? Zero. O Brasil manteve o mesmo
nível de produtividade ao longo de todo esse tempo,
Senador Paim. Não tem futuro. Não tem futuro um país
que não tem um aumento da sua produtividade, daquilo
que produz cada trabalhador.
Ontem mesmo eu falei, Senador Paim – e o senhor estava aqui – sobre um artigo do empresário Paulo
Guedes, em que ele diz que a prosperidade de um país
é apenas outro nome para prosperidade da população.
Nós não vamos ter uma população próspera se não
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tivermos um país com competitividade. Na verdade, a
competitividade de um país é apenas outro nome para
a prosperidade de sua população.
Sem essa produtividade não há competitividade
e sem a competitividade não há capacidade de uma
economia sólida, robusta, como se costuma dizer hoje.
Isso nos leva à falta de outras metas.
Eu falei da falta de meta de erradicar o analfabetismo. Não há como ter um país com alta competitividade se nós jogamos fora 13,4 milhões de brasileiros que não sabem ler. São quase 14 milhões – 13,9
milhões – fora de qualquer chance de produtividade,
porque hoje a produtividade exige formação e formação exige, no mínimo, alfabetização. No Brasil há 14
milhões de pessoas acima de cinco anos, quase 10%
da população adulta, que não têm condições de ajudar
na produtividade, na competitividade do Brasil. Isso
sem falar do analfabetismo funcional, que representa
quase 30% da população. Os outros 47% têm nível de
alfabetização apenas básica. Não se pode chamá-los
de analfabetos funcionais, mas também não se pode
chamá-los, com letras maiúsculas, de alfabetizados
do século XXI. Até são capazes de ler, são capazes
de dizer o que leram, mas não são capazes de ter os
instrumentais matemáticos necessários para construir
uma sociedade de alta produtividade e, portanto, com
alta competitividade. Mas não temos meta para resolver esse problema.
Nossas metas, que até cumprimos, são de uma
modéstia que deveria envergonhar-nos como, por
exemplo, a média para o Ideb no ensino fundamental,
que era de 4,6. Nós chegamos a 5, mas 5 é uma nota
tão baixa que não dá para produzir impacto no nível de
produtividade, de competitividade. E dizem que a meta
para 2022, no segundo centenário da Independência,
vai ser de 6, porque era 6 a nota, alguns anos atrás,
em países desenvolvidos. Acontece que quando chegar
2022, a média desses países vai estar em 7,5 ou 8, e a
nossa, se cumprirmos a meta – nessa velocidade não
vamos cumpri-la –, vamos estar atrás deles. E vamos
estar atrás deles não apenas em educação, que é uma
coisa cuja importância poucos percebem tão subjetiva é a educação. Vamos estar atrás na capacidade
de cada brasileiro produzir mais – produtividade. Nós
vamos estar para trás na capacidade de competir com
os outros países por falta da produtividade.
Mas, se vamos ao ensino fundamental dos últimos anos, aí a situação é mais grave. Cumprimos a
meta. Sabem qual era a meta? Era 3,9. Cumprimos
chegando a quanto? A 4,1. Eu duvido que um pai de
família defina como meta da nota de seus filhos a nota
4,1. O pai que definir como meta para a educação de
seu filho a nota 4,1 é um pai irresponsável. Por isso o
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Governo brasileiro é irresponsável ao definir uma meta
tão pequena. E o pior é que é uma meta que não permite dar o salto porque não se está olhando lá distante.
Até se poderia dizer que é impossível subir depressa
a nota de um país inteiro, mas definamos como fazer
para que ela suba muito daqui a dez anos. Tem como.
Vou mais longe. A proposta que venho defendendo, rodando este Brasil, da federalização, permitiria dar
um salto muito alto no Ideb em cidades, não no País
inteiro. Mas, se fizermos a revolução por cidade, Senador Paim, o Brasil vai perceber como é possível ter o
Ideb dos melhores países do mundo nessas cidades, e
ao longo de 20 anos nós chegaremos ao Brasil inteiro.
E vamos ao ensino médio. No ensino médio a
meta é 3,7. Acreditam nisso? Cumprimos a meta.
Chegamos a 3,7, Senador Alvaro Dias. É possível um
país ter meta de 3,7? Onde está a ousadia? Repito a
pergunta: que pai responsável define como meta para
seu filho a nota 3,7 no ensino médio? Só um pai irresponsável. Nós não estamos tendo metas. Nós não estamos tendo metas ousadas. Nós não estamos tendo
metas de longo prazo. E não estamos cumprindo as
curtinhas, modestas, ridículas metas imediatistas de
um ano para o outro.
Eu venho aqui há algum tempo. Aliás, faz um ano
que publiquei um pequeno texto dizendo que a economia estava bem. Estava bem àquela época, mas não
vai bem no futuro. Passado um ano, é possível dizer
que a economia não está bem, porque os sinais de que
não vai bem são tão fortes que já se pode dizer hoje
que não vai bem. E, além disso, é possível ver como
estamos repetindo erros de outros países e deixando
de fazer os acertos de alguns. Não copiamos as coisas
boas e copiamos as coisas ruins, como, por exemplo, a
tolerância com essa bolha do setor imobiliário, que nós
percebemos hoje, quando, ao olharmos o que acontece no mercado imobiliário, percebemos que os preços
dos imóveis subiram 8,5% de janeiro a julho de 2012.
Espera-se, em 12 meses, continuando isso, 17,1%. Ou
seja, se conseguíssemos manter e cumprir a meta de
inflação de 4,5%, os preços dos imóveis teriam subido
2,5 vezes, aliás, quase quatro vezes, Senador, quatro
vezes mais! Isso estoura, isso não se mantém. Não há
base para manter isso, porque não há base para aumentar a produtividade na construção, porque não há
base para aumentar a renda na velocidade necessária.
Nos últimos 3 meses, subiu 86% o preço no setor
imobiliário. Uma entidade chamada Global Property
Guide, que analisa, no mundo inteiro, os preços dos
imóveis, coloca o Brasil muito à frente de mercados
como Xangai e Nova Déli, na Índia, pelos preços. Isso
não dura muito tempo.
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Foi isso o que levou países a quebrarem recentemente, pela bolha que explodiu no mercado imobiliário. Nós estamos continuando com essa situação,
tolerando, alguns até comemorando, porque o preço
dos seus imóveis aumentou. Há um limite claro adiante,
e se nós não despertarmos para isso, se não buscarmos solução para isso, corremos sérios riscos, como
países que, até pouco tempo atrás, eram exemplos
para o mundo inteiro, como Espanha e Portugal, e hoje
estão em profunda crise.
Não vamos sair dessa crise olhando apenas para
o curto prazo, como esses países europeus também
não estão saindo, porque ficam numa roda, olhando
só o momento imediato.
A Europa só vai ter saída quando perceber que
tem que buscar um novo modelo de produção, de
organização social, em que, em vez de aumentar o
produto e o consumo, aumente-se o tempo livre e o
bem-estar. O aumento do consumo pelo aumento da
produção está se esgotando. Está se esgotando por
razões ecológicas, por razões financeiras dos Estados,
pelo descolamento que o sistema financeiro criou em
relação ao setor produtivo. Está tendo limitações pela
megaconcentração de renda que hoje existe.
A Europa não é apenas um exemplo de um país
em crise. A Europa é o exemplo de um continente perplexo, pela prisão a curto prazo, pela falta de ousadia
de buscar um modelo para o longo prazo. E nós, que
teríamos a grande chance de ser um exemplo de solução, estamos repetindo esse mesmo erro no que se
refere aos aspectos negativos.
Eu lamento que não se veja hoje, nem nas lideranças, nem na população, a ideia de parar, de parar
um minuto e dizer como é que nós queremos que seja
o Brasil daqui a 50 anos, 30 anos, 20 anos – menos
do que isso já é o curto prazo. Definimos como queremos que seja o Brasil. Aí definimos como queremos
que seja a economia. Aí definimos como queremos
que seja a educação, para viabilizar a economia, para
viabilizar o Brasil.
Não estamos trabalhando nessa perspectiva. Estamos prisioneiros do imediato, numa roda viva de que,
a cada pacote, surja a necessidade de outro pacote. E
cada pacote adiando a crise, mas não construindo o
novo. É preciso sair dessa visão amarrada de adiar a
crise e entrar numa visão abrangente, de longo prazo,
numa visão de ir além do que a gente vem buscando,
de aumentar o bolo, para distribuir depois ou, como alguns dizem, de distribuir antes para aumentar depois.
Nós temos que definir que tipo de país nós queremos,
qual o sabor do bolo que representa a produção e o
estilo de vida da sociedade brasileira.
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Os dados mostram que estamos no caminho errado, que o Governo está errando, que o Governo está
errado por falta de uma estratégia de médio e longo
prazo, que ele não consegue levar adiante sozinho. Ele
poderia nos chamar – o Congresso – e dizer do que precisa, inclusive quais sacrifícios são necessários, hoje,
no consumo, para construir um país melhor no futuro.
Ainda é tempo, antes de uma grande crise. Se
não, vamos ter que entrar na busca de soluções, como
hoje vive a Grécia, a Espanha, Portugal. Não é isso o
que o nosso povo merece. Não é disso que as nossas
crianças precisam na construção de um país que atenda aos seus anseios no longo prazo. Nós precisamos
despertar, Senadores e Senadoras. E é nessa tentativa
que eu venho aqui, doido para que alguém diga que
eu estou completamente errado, que o mundo está
azul e que o Brasil está no paraíso. Doido que digam
que eu estou errado. Enquanto não me mostrarem
isso, vou continuar insistindo neste ponto e dizendo:
a economia não está tão mal, mas ela vai para um
caminho muito mau.
Sr. Presidente, era isso que eu tinha para falar.

Setores do Partido não desistem de instituir o controle da mídia.
Reporto-me a comentário do competente jornalista Josias de Souza.
Ele diz o seguinte:

Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cidinho Santos.

Sr. Presidente, é incrível! É uma atitude atrevida,
descabida do Presidente de um partido que está no
Governo e que deveria ter maior responsabilidade ao
fazer afirmações dessa natureza; declarações irresponsáveis, desequilibradas, que demonstram o desatino da cúpula de um partido que, lamentavelmente,
sujou-se no escândalo do mensalão.
Aí há falta de compromisso com postulados da
democracia. Há escárnio com as instituições democráticas, com o órgão máximo do Poder Judiciário e
com a oposição. Isso não se coaduna com o ambiente
democrático. Mas, em relação à oposição, o despropósito é cabal, absoluto, porque nos leva a refletir sobre
uma contradição.
A oposição está limitada numericamente. É a menor oposição da nossa história recente; é a menor oposição da América Latina na atualidade. A oposição, no
Brasil, é proporcionalmente menor do que a oposição
na Venezuela. Hugo Chávez tem uma oposição mais
forte do que tem o Governo brasileiro. E a oposição é
responsável pela condenação de João Paulo Cunha
e dos mensaleiros.
Olha, eu até ficaria feliz, se isso fosse verdadeiro,
se a oposição fosse forte, não teria cometido o equívoco
que cometeu em 2005, ao não propor o impeachment
do Presidente Lula. Caberia a uma oposição forte, em
2005, propor o impeachment do Presidente Lula, e não
apenas a condenação dos atuais mensaleiros.
A oposição é generosa com este Governo, generosa demais. Somos criticados pela generosidade;

O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR–
MT) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Passo a palavra agora para o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o objetivo hoje é fazer
algumas observações sobre o Orçamento apresentado
ao Congresso Nacional pelo Governo para o ano de
2013. No entanto, é preciso antes fazer um registro de
natureza política.
As declarações do Presidente do Partido dos
Trabalhadores (PT), Rui Falcão, com virulência estapafúrdia, representam a palavra da insensatez.
Ao discursar no ato de lançamento do substituto
de João Paulo Cunha na disputa pela Prefeitura de
Osasco, o Presidente do PT afirmou que houve um
golpe da oposição e da elite “conservadora, suja e
reacionária”, por intermédio da mídia e do Poder Judiciário, para destruir o PT com a condenação do Deputado João Paulo Cunha no julgamento do mensalão.
E disse mais: “Não mexam com o PT, porque,
quando o PT é provocado, ele cresce, reage.”
Ora, essa postura nos remete ao estilo de Hugo
Chávez. O Presidente do PT desqualifica a Suprema
Corte e o papel da oposição no regime democrático.
A mídia já é objeto permanente dos ataques petistas.

É ofensivo porque atribui à Suprema Corte do
país pendores golpistas. É tolo porque ignora
que não foi “a elite suja” quem enfiou a mão
nas valerianas cumbucas. Quem beliscou R$50
mil foi o companheiro limpinho. É desconexo
porque supõe um golpe do PT contra o PT.
Investigado pela PF de Lula, o mensalão foi
denunciado por procurador indicado por Lula
e está sendo julgado por um STF majoritariamente composto sob Lula.
Presente ao ato de campanha de Osasco, o
prefeito petista da cidade Emídio de Souza
ecoou Falcão: “O que reina aqui é: mexeu com
um, mexeu com todos.” Beleza [diz o Josias
de Souza]. O prefeito, por solidário, talvez se
anime a acompanhar João Paulo caso a pena
inclua uma temporada no xilindró.
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às vezes, pela ausência; algumas vezes, justamente, outras, injustamente. Injustamente, especialmente, quando há generalização, quando não se reconhece que há quem, na oposição, procura cumprir o
seu dever, e procura cumpri-lo com persistência, com
constância, e não uma vez ou outra. Por exemplo, a
oposição não pediu o impeachment do Presidente da
República, mas houve quem o propusesse. Apresentei
à CPMI dos Correios um voto em separado propondo
o impeachment do Presidente da República. Portanto,
a generalização nunca é sábia. A generalização não
estimula jamais; desestimula.
Mas ao Presidente do PT eu diria que este Governo e o seu Partido deveriam ser gratos à oposição
brasileira, porque se tivéssemos uma oposição forte,
certamente, o impeachment teria sido instaurado em
agosto de 2005, a partir do momento em que Duda
Mendonça, na CPMI dos Correios, confessou crimes
e denunciou crimes praticados durante a campanha
eleitoral e depois dela, no exercício já do mandato do
Presidente Lula.
Portanto, esse era o registro que eu gostaria de
fazer.
Repito, a oposição tem sido generosa demais,
as críticas que assacam contra ela muitas vezes são
justificáveis. E, repito, algumas vezes injustas, porque
marcadas pela generalização e porque muitas vezes
cumprindo o seu dever a quem não tenha repercussão dos seus atos, mas que os atos de oposição são
praticados são, nem sempre com a repercussão que
se deseja.
O nosso repúdio às declarações do presidente do PT. Demonstra despreparo para o exercício da
democracia. A sua declaração guarda resquícios de
autoritarismo que todos nós desejamos sepultar definitivamente no Brasil. Não há mais espaço para esse
comportamento autoritário, de quem se coloca acima
do bem e do mal e que tem o Poder Judiciário como
desafeto, quando ele cumpre exemplarmente o seu
papel de julgar, e julga de forma implacável aqueles
que corromperam e foram corrompidos e se envolveram no atrevido e complexo esquema de corrupção
que se denominou chamar de mensalão, considerado
o maior escândalo político recente no Brasil.
Dito isso, Sr. Presidente, faço a abordagem que
preparei sobre o orçamento encaminhado ao Congresso Nacional. A proposta prevê investimentos de
R$186,9 bilhões no próximo, ante R$165,7 bilhões no
Orçamento de 2012. Desse total, R$110,6 bilhões serão investidos pelas empresas estatais federais, com
a Petrobras respondendo por R$89,3 bilhões e a Eletrobrás com R$10,1 bilhões.
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A proposta prevê também o crescimento de 4,5%
do PIB. E aí nós já verificamos que o Orçamento é
mesmo uma peça de ficção.
A taxa de juro (Selic) média de 8,03%; taxa de
câmbio média de R$2,03 por dólar; inflação de 4,5%
ao fim do ano e de 4,85% na média do ano.
A meta do superávit primário para o setor público
consolidado foi fixada em R$155,9 bilhões, o equivalente a 3,1% do PIB.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) permite
abater do superávit primário até R$45,2 bilhões, mas
a proposta orçamentária considera o uso de R$25 bilhões (0,5% do PIB).
Do total de investimentos da União, previstos para
2013, cerca de R$65,8 bilhões, R$52,2 bilhões estão
alocados na rubrica do PAC.
Esse é um breve resumo da proposta de Orçamento.
Na verdade, não dá para deixarmos de usar os
velhos jargões: o Orçamento não passa de uma mera
“carta de intenções”. Não passa de mais uma peça de
ficção. É uma obra para o deleite dos especialistas e
enfeite das bibliotecas do Governo, porque a execução orçamentária é sempre, lamentavelmente, pífia.
Não podemos deixar também de fazer algumas
observações preliminares sobre a proposta apresentada. A principal delas diz respeito à meta do crescimento prevista para 2013, fixada em 4,5%. Muito embora
essa previsão tenha sido de 5,5 %, por ocasião da
LDO, até pouco tempo, o Ministro Mantega fazia essa
previsão de 4,5% para este ano. Ontem mesmo, ocupei
esta tribuna para tratar desse assunto, mostrando que
o País avançou apenas 0,4% na comparação com os
três primeiros meses do ano, quando o crescimento
foi de apenas 0,1%.
Em um ambiente internacional completamente
desfavorável, com crises se sucedendo umas às outras, me parece que o Governo continua a insistir em
previsões excessivamente otimistas. Ontem, já falamos
sobre isso, das previsões malsucedidas do Ministro
Mantega, das previsões não confirmadas.
O Relatório Focus do Banco Central de ontem,
por exemplo, traz uma estimativa de crescimento de
4% para 2013.
Fica o alerta dado pelo jornalista Celso Ming, em
seu artigo de ontem no Estadão.
Essa insistência em querer fazer a cabeça do
mercado a qualquer preço está corroendo a
credibilidade tanto do Ministro como do Governo Dilma. E um Governo com baixa credibilidade corre o risco de piorar as coisas em
vez de melhorá-las – como pode estar ocorrendo agora.
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Mais um ponto que merece atenção, e que é um
sinalizador, no mínimo, decepcionante, diz respeito à
inclusão, na proposta, de dotação da ordem de R$15,2
bilhões para novas desonerações tributárias.
Isso indica que o Governo vai insistir nessa política de benefícios setoriais, distribuindo benesses e
favores para setores organizados da economia, em
detrimento daqueles que não têm poder de pressão
sobre os dirigentes máximos da nossa economia.
Essa política de estimular o consumo via desonerações pontuais não consegue mais nem manter
as pífias taxas de crescimento que verificamos nos
últimos meses.
Ela se esgotou e ainda não perceberam isso. Falta
é capacidade criativa à equipe econômica porque esse
modelo faliu. Sem contar que o povo está no limite do
endividamento, o que inibe de maneira significativa a
sua propensão marginal a consumir.
Infelizmente, o Governo não enxerga que a economia precisa mesmo é de mudanças estruturais, e
não pontuais.
Mais uma vez cito o jornalista Celso Ming:
Se todo o sistema produtivo enfrenta suas limitações e se todo o mercado de trabalho é
prejudicado por uma crise, por que apenas
meia dúzia de setores pode contar com desonerações ou reduções tributárias?
Não podemos, Sr. Presidente, deixar também de
mencionar que essa política de benefícios localizados
está asfixiando os Estados e Municípios que perdem
receitas com os benefícios que são concedidos com
tributos que são compartilhados.
O País precisa de um planejamento de longo
prazo, com reformas estruturantes que viabilizem a
eliminação dos gargalos enfrentados pelo setor produtivo da economia.
Aqui abro um parêntese para destacar que muitos
cobram projetos da Oposição. Indagam: qual é o projeto
da Oposição para o País? Ao invés de cobrar projeto
do Governo, cobram da Oposição. A constatação é que
quem não tem projeto é o Governo. E alguns teimam
em cobrar projetos da Oposição. Cabe à Oposição
cobrar os projetos do Governo, e não o contrário. E é
o que estamos fazendo aqui, rotineiramente, todas as
semanas, cobrando os projetos do Governo, as reformas que não acontecem.
Por exemplo, o sistema tributário é caótico, impostos e taxas que pesam com força nos custos de
produção, logística ultrapassada e ineficiente. Esses
pontos, sim, deveriam merecer a atenção do Governo.
Qual o projeto do Governo para um novo modelo
tributário para o País? Onde está esse projeto? Qual
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iniciativa foi anunciada? Quem lidera essa proposta?
E, olha, que nós vivemos sob a égide de um presidencialismo forte, o que implica dizer que reformas
só ocorrem quando há interesse e iniciativa da Presidente da República.
Medidas pontuais, que vigoram por tempo determinado, podem até surtir algum efeito durante sua
validade, mas deixa um rastro como o do caranguejo
que anda de lado.
Entre outros, cabe destacar, de forma negativa, os
seguintes pontos da proposta orçamentária para 2013:
1. Repetindo as propostas orçamentárias anteriores, o projeto encaminhado não contempla dotações
necessárias à compensação da isenção do ICMS sobre
as exportações (Lei Kandir) e o fomento (auxílio financeiro) aos Estados exportadores de produtos primários.
Tal fato decorre do veto presidencial à iniciativa
do PSDB de inserir no texto da LDO de 2013 dispositivo determinando ao Poder Executivo encaminhar
a proposta orçamentária, prevendo recursos para o
atendimento dessas despesas.
A Presidente deixou para o Congresso Nacional
o ônus de encontrar tais recursos. Isso é também inusitado. O Poder Executivo, que tem a chave do cofre,
que planeja ou, pelo menos, deveria planejar, exige do
Parlamento a busca criativa de recursos para atender
determinadas necessidades.
O Governo foge da sua responsabilidade e onera
ainda mais os demais entes da Federação.
2. A proposta também carece de mecanismos para
compensar as perdas salariais dos aposentados que
ganham acima de um salário mínimo. Esse dispositivo
foi aprovado pelo Congresso e vetado pela Presidente, dando uma clara demonstração da falta de compromisso para essas pessoas que tanto contribuíram
para o Brasil enquanto ativas no mercado de trabalho.
3. Faltam também dispositivos que deem mais
transparência na fiscalização das obras públicas. O
excesso de corrupção no Governo deixa evidente que
os atuais instrumentos estão desatualizados. A população exige um melhor acompanhamento desses gastos.
4. Também não posso deixar de mencionar a falta
de instrumento que permite a atualização na Internet
da relação das programações orçamentárias do PAC
e do Plano Brasil sem Miséria. O Governo não quer
transparências nos gastos públicos. Isso fica evidente.
É o Governo fazendo vistas grossas à corrupção
desenfreada que assola o Poder Executivo e que derruba ministros num efeito dominó.
5. Faltam à peça orçamentária mecanismos que
tratam da racionalidade e a transparência na gestão
dos recursos federais.
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Enfim, é aguardar e acompanhar a tramitação
dessa peça de ficção, esperando que do Congresso
Nacional saia algo melhor do que aquilo que chegou
por aqui, encaminhado pelo atual Governo. E, certamente, nós vamos assistir ao mesmo espetáculo de
todos os anos: o debate sobre a peça orçamentária,
as pressões exercidas pelo Governo sobre Parlamentares da base aliada, que acabam sempre instalando
um balcão de negócios para facilitar a aprovação do
orçamento da forma como deseja o Governo.
É a política do toma lá, dá cá, que se reaviva todos os anos no momento de se debater e aprovar o
orçamento, que vai se consolidando no Brasil como a
peça de ficção que todos nós conhecemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Obrigado, Senador Alvaro Dias, pelas lúcidas palavras e pela preocupação, realmente, com
a questão do orçamento. Enquanto nós não tivermos
um orçamento impositivo, estaremos nessa situação.
Viajei pelo interior do Estado do Mato Grosso,
sou do municipalismo, Senador Alvaro, e sei das dificuldades por que passam os Municípios com a desoneração que o Governo tem feito sobre o IPI, e quem
está sendo mais atingido é a parte menor, que são os
Municípios, e é muito fácil você dar tirando do próximo.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg.
Enquanto o Senador está chegando, quero registrar a presença da dupla sertaneja do Estado de
Mato Grosso, que começa a fazer sucesso em todo o
Brasil, JB e Rodrigo. Obrigado pela presença aqui no
plenário do Senado Federal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, Senador Cidinho, Srªs e Srs. Senadores, subo à tribuna, na tarde de hoje, para fazer
dois registros. Primeiro, já tive oportunidade de registrar, na semana passada, mas quero fazer uma avaliação da criação da Comissão Especial que vai tratar
da atualização do Código de Defesa do Consumidor,
apreciando três projetos que foram apresentados por
uma Comissão de Juristas nomeada pelo Presidente
José Sarney e que tem como Presidente o Ministro Herman Benjamin. Já o fiz e faço novamente, parabenizo
essa Comissão pela qualidade do trabalho da maior
importância, no momento em que nos aproximamos,
no dia 11 de setembro, de comemorar os 22 anos de
aprovação do Código de Defesa do Consumidor, sem
dúvida um dos instrumentos legais mais avançados
que temos no Brasil, reconhecido mundialmente como
instrumento de defesa do consumidor.
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Mas assomo à tribuna na qualidade de Presidente eleito da Comissão, o que muito me honrou, e tive
a oportunidade de expressar essa minha opinião hoje
ao Senador Ricardo Ferraço, que será o Relator, na
Comissão, desses três projetos de lei em que a Comissão Especial deve focar, no sentido de atualizar o
Código de Defesa do Consumidor, nesses três aspectos apresentados pelos três projetos de lei, a saber:
a regulamentação do comércio eletrônico, a proteção
ao superendividamento e a regulamentação das ações
coletivas para buscar direitos do consumidor. E por que
me refiro à atualização? E por que me refiro a que devemos focar apenas nesses três projetos?
Porque nós não podemos correr o risco, sob hipótese alguma, de permitir qualquer tipo de retrocesso no Código de Defesa do Consumidor, em função
do que ele hoje representa no marco legal brasileiro.
E, portanto, devemos apenas buscar atualizá-lo, em
relação a temas que não estavam presentes, quando
da sua apreciação e votação, em 1990. Por exemplo,
naquela época, não havia, no Brasil, comércio eletrônico, e este é um segmento que vem crescendo de forma
extremamente significativa no País nos últimos anos.
Nós já somos o terceiro país do mundo em operações na Internet, em operações por meio do comércio
eletrônico via Internet. E das pessoas que acessam
a Internet, algo em torno de 74 milhões de pessoas,
96% já realizaram algum tipo de compra eletrônica, o
que mostra a importância da regulamentação do comércio eletrônico.
Por outro lado, se nós temos no País uma economia que, nos últimos anos – e este ano, provavelmente, não crescerá nem isso, como não cresceu no
ano passado –, em anos recentes, chegou a crescer
4%, 5%, nós temos anos em que o comércio eletrônico
cresceu mais de 25%, o que demonstra uma necessidade rigorosa de regulamentação do comércio eletrônico
para proteção e defesa do consumidor. Proteção, por
exemplo, da sua privacidade, para garantir que seus
dados não sejam utilizados sem autorização; garantia
de que você tenha o direito, como você tem no mercado
presencial, de desistir de uma compra; que você tenha
todas as informações necessárias para realizar uma
compra com segurança; enfim, uma série de aspectos
que foram muito bem estudados por essa Comissão
de Juristas, que são pessoas que, além de terem uma
grande experiência jurídica e um grande compromisso
com a causa de defesa do consumidor, alguns deles,
inclusive participaram da elaboração do Código de
Defesa do Consumidor em vigor.
Outro tema é a proteção ao superendividamento.
Nós tivemos – a Presidenta Dilma inclusive se referiu
ontem, na carta em que responde o artigo publicado
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pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, como
uma grande conquista do País, uma grande conquista
representada pelo governo do Presidente Lula, nos
seus oito anos de mandato – uma incorporação de 40
milhões de brasileiros. A classe média brasileira hoje
já perfaz a maioria da população brasileira, e é claro
que isso trouxe diversos aspectos positivos, a maioria
positivos, mas é claro também que essa ampliação da
classe média, acompanhada também da ampliação do
acesso ao crédito, vem gerando problemas de superendividamento que não estavam presentes naquela
ocasião, há 22 anos, quando foi aprovado o Código de
Defesa do Consumidor, que precisam ser regulamentados de forma cuidadosa e profunda, sempre tendo
em vista o lado mais fraco dessa cadeia de relação
comercial que é o consumidor brasileiro.
Portanto, esse é o outro tema fundamental que
precisa ser regulamentado.
E a outra questão, enfim...
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Senador, peço licença.
Antes de falar sobre o terceiro tema, registro a
presença dos jovens participantes do Programa Aprendiz Legal, do Centro de Integração Empresa-Escola
(CIEE), aqui, de Brasília, Distrito Federal, sua terra natal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Muito obrigado, é uma honra receber aqui os
estudantes, futuros estagiários ou já estagiários, do
CIEE, uma instituição da maior representatividade e
da maior credibilidade. Parabéns, é uma honra tê-los
aqui no Senado Federal.
O terceiro ponto, Sr. Presidente, se refere às ações
coletivas e é também proposto por este grupo de juristas. Tais ações passariam a tramitar em regime de
prioridade em relação a outras ações individuais, com
algumas exceções, o que eleva o direito do consumidor
a um patamar maior e coloca sempre que é o consumidor o lado mais frágil dessa relação, devendo assim
também ser entendido pela Justiça. Esse é um outro
ponto extremamente importante, relevante e inovador
em relação ao atual Código de Defesa do consumidor.
Portanto, na minha opinião – é claro que essa
decisão será tomada coletivamente pela Comissão
Especial, composta de 11 Senadores titulares e 11
Suplentes e que tem o Senador Ricardo Ferraço como
Relator –, mas, no meu entendimento, nós deveríamos
buscar essa estratégia de focar, até pela complexidade
do tema, nesses três pontos, o que já é muito trabalho,
permitindo a essa Comissão apresentar um trabalho
para ser apreciado pelo Plenário do Senado, em três
projetos distintos, como foi proposto pela Comissão
de Juristas.
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E é claro que, nesse debate, nós precisamos
envolver novamente esta Comissão de Juristas, que
teve oportunidade de ouvir, mas é importante que o
Senado ouça, de forma profunda, sobre todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Importante registrar que nós agora temos uma
Secretaria Nacional do Consumidor, muito bem ocupada
pela Srª Juliana Pereira, que é a Secretária; nós temos
todo o sistema de Procons no Brasil, que precisam ser
ouvidos, e eu aqui expresso uma preocupação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor no que se
refere aos três projetos, ou seja, o Sistema Nacional
como um todo também defende essa tese que estou
defendendo de que nos limitemos à atualização do
Código de Defesa do Consumidor nesses três pontos
abordados pela Comissão de Juristas, para que não
corramos o risco de termos retrocessos nesse marco
legal, extremamente importante para a defesa dos
consumidores brasileiros.
Portanto, era esse o primeiro registro que eu
gostaria de fazer.
Vamos ao segundo, Sr. Presidente.
Eu tive oportunidade de me referir, há algumas
semanas, a uma visita que fiz a um projeto desenvolvido pela Sudeco em parceria com o Instituto Federal de
Brasília, um instituto de ciência e tecnologia de Brasília,
de qualificação de mulheres para a construção civil,
especialmente ao que se refere ao aproveitamento na
área de pintura e azulejaria.
E me chamou atenção, naquela ocasião, dado
apresentado pelo Presidente do Sinduscon, Sr. Júlio Cesar Peres, de que temos na Construção Civil,
no Distrito Federal, algo em torno de 90 mil pessoas
empregadas e apenas 3% desse total são mulheres.
Portanto, são cerca de 2.700 mulheres. E haveria um
potencial enorme da expansão da mão de obra feminina no Distrito Federal. Eu fico imaginando o que
significaria se expandíssemos para todo o Brasil, para
o Distrito Federal, para a região do Entorno e de todo
Centro-Oeste, como é desejo da Sudeco neste primeiro momento. Mas entendo que, como as ideias boas
precisam ser disseminadas, deveríamos implementar
isso em todo o Brasil.
O Presidente do Sinduscon se referiu à possibilidade de dobrar rapidamente o número de vagas
ocupadas por mulheres, inclusive citando algumas
vantagens, como o fato de não haver resserviço, porque as mulheres são muito caprichosas; por haver uma
assiduidade maior, pois as mulheres faltam menos ao
trabalho, além do fato de o ambiente de trabalho se
tornar mais ameno com a presença feminina.
Mas eu aproveito esse gancho – e me comprometi a fazê-lo – para registrar a importância do Insti-
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tuto Federal de Brasília, a importância dos institutos
federais de ciência e tecnologia, que estão sendo implantados no Brasil de alguns anos para cá, desde o
início da gestão do Presidente Lula e, agora, tendo
continuidade com a Presidenta Dilma Rousseff, pela
importância desses institutos federais na formação de
mão de obra qualificada.
Nenhum país do mundo consegue sustentar um
crescimento, como nós desejamos sustentar um crescimento brasileiro de 5% ou de 6% ao ano, se não tiver mão de obra qualificada. Esse é um dos grandes
gargalos para o desenvolvimento nacional, junto com
outros, como o preço da energia, a logística, a infraestrutura. Mas a questão da mão de obra se torna um
desafio dos maiores.
E nós queremos saudar, porque o Distrito Federal, historicamente, Brasília ficou muito relegada a um
segundo plano no que se refere às escolas técnicas,
ao ensino técnico e tecnológico, que é da maior importância para o desenvolvimento da cidade.
O IFB é uma instituição pública que oferecem
cursos gratuitos, que vão desde o ensino técnico de
nível médio até pós-graduação. Foi criado em 2008,
portanto, muito recentemente, por meio da Lei 11.892,
e compõe a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, com os IFETs.
O importante é registrar que atualmente IFB conta com seis mil alunos matriculados em todos os seus
campi aqui no Distrito Federal e a previsão é de que,
quanto estiver todo estruturado, o IFB esteja com cerca de dezessete mil estudantes.
No Distrito Federal, hoje nós temos oito campi
estruturados: em Brasília, na Asa Norte; Gama; Planaltina; Riacho Fundo; São Sebastião; Samambaia;
Taguatinga e Taguatinga Centro. E, em seu plano de
expansão, pretende instalar mais dois, um na Estrutural
e outro na Ceilândia, além de 18 polos de educação
a distância, com previsão de funcionamento ainda no
ano que vem.
É importante registrar que há uma reivindicação
da cidade como um todo para que nós tenhamos um
campus do IFB em todas as cidades do Distrito Federal. E não apenas nas cidades do Distrito Federal, eu
considero da maior importância também a expansão
dos Institutos Federais de Brasília para a região do
Entorno. Onde há uma necessidade enorme de qualificação de mão de obra, onde nós temos uma renda
per capita anual baixíssima e, portanto, a qualificação
profissional ainda se torna mais importante.
Mas hoje, no Distrito Federal, são oferecidos 24
cursos técnicos e de graduação, nas mais diversas
áreas, desde de eventos, a comércio e informática, até
gestão e serviço público, agroindústria, agronegócio,
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eletromecânica e de especialização em edificações.
Além dos cursos técnicos e de graduação, o IFB também opera com cursos a distância e cursos de rápida
qualificação, incluindo ações na Estrutural, Ceilândia,
Brazlândia. E com me referi há pouco nesses cursos
de qualificação de mão de obra feminina para a construção civil, em Samambaia são cursos de 205 horas.
No que se refere à rede de escola técnica no
Distrito Federal, nós temos, no DF todo, 34 escolas
profissionalizantes, sendo 21 privadas e apenas 13
públicas. Sendo cinco do Distrito Federal, e oito da
União. Algumas já implantadas, outras, precisando de
muito apoio. Aliás, todas elas no âmbito do Distrito Federal, precisam de muito apoio, a exemplo da Escola
de Música de Brasília, que é uma referência nacional
na formação de músicos, mas sempre vive com muita
dificuldade, precisando de um apoio muito mais efetivo do Governo do Distrito Federal para cumprir a sua
missão extremamente importante de formar músicos,
o que é uma característica da nossa cidade.
Se observarmos os números do último censo
do IBGE, do ano de 2010, podemos ver que o Distrito
Federal tem 656 mil brasilienses com o ensino médio
completo e superior incompleto. Ao mesmo tempo,
apenas 162 mil desses jovens frequentam o ensino
superior, o que nos leva à conclusão de que temos
algo em torno de quase 500 mil pessoas, em plena
Capital do País, excluídas, pela mais variadas razões,
do curso superior, que poderiam se beneficiar dessa
formação técnica.
Temos um outro dado que é extremamente relevante e mostra uma distorção em relação à carência
de mão de obra técnica no Brasil. O Brasil é um país
que tem pouquíssimos engenheiros. Deveríamos ter
um número muito maior de engenheiros do que temos.
Nós temos quatro engenheiros no Brasil para uma mão
de obra técnica, de nível secundário, quando em todos
os países do mundo essa relação é invertida, há mais
formação técnica e menos engenheiros. E o Brasil,
que tem um número pequeno de engenheiros – repito, nós deveríamos estar investindo muito para suprir
os desafios do nosso desenvolvimento sustentável
na formação de engenheiros, nas diversas áreas da
engenharia –, ainda assim, tem mais engenheiros do
que técnicos, o que demonstra mais uma vez a necessidade de ampliar a formação técnica no nosso País.
É importante registrar também que, Brasília e diversas outras cidades brasileiras, como é o exemplo
da sua Cuiabá, Sr. Presidente, vão receber grandes
eventos. Eventos, no caso de Brasília, como a Copa
das Confederações, a Copa do Mundo, uma parte
das Olimpíadas, e precisamos qualificar mão de obra
para aproveitarmos todas essas oportunidades de
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recebermos esses eventos e para transformarmos
efetivamente todas essas cidades, posteriormente à
realização desses eventos, em grandes centros de
atração turística. Só teremos sucesso se tivermos capacidade de qualificar adequadamente essa mão de
obra. Isso demonstra mais uma vez a necessidade de
maiores investimentos na formação técnica e tecnológica do nosso País.
Registro aqui uma visita no ano passado do Presidente da maior fabricante de eletrônicos e computadores do mundo, a Foxconn, que registrou naquele
momento que um dos quesitos fundamentais para a
definição de onde seria alocada a fábrica para a produção de telas sensíveis ao toque seria exatamente o
local onde tivéssemos mão de obra qualificada.
Brasília tem um projeto de parque digital, parque tecnológico, capital digital, que até hoje não saiu
do papel; é questão extremamente importante para
a cidade e, mais uma vez, vamos nos deparar com
a necessidade de mão de obra qualificada para que
possamos aproveitar as oportunidades que projetos
como este podem oferecer. Além de outros que estão
em gestação na cidade, como o parque tecnológico de
biotecnologia, o parque tecnológico na área de saúde.
Esses parques tecnológicos são vocações de Brasília
que precisam ser implementadas, vão precisar de mão
de obra de altíssima qualidade e de mão de obra técnica para dar sustentação a esses projetos.
Portanto, eram esses registros, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, que eu gostaria de fazer na
tarde de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg.
Dois temas de fundamental importância: a questão da
Comissão aqui do Senado do Código de Defesa do
Consumidor, esperamos que tenha êxito – boa sorte
ao senhor e a todos os membros da Comissão – e a
questão da qualificação da mão de obra, os IFETs são
hoje excelentes exemplos de qualificação de mão de
obra dos nossos jovens.
Senador Fernando Collor, eu havia falado que
seria o senhor, mas chegou o Senador Tomás Correia,
que já permutou com o Senador Vital do Rêgo.
Então, agora com a palavra o Senador Vital do
Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente
queria agradecer a generosidade do Senador Tomás
Correia, que, atendeu à minha solicitação de permuta,
tendo em vista reunião administrativa com os Líderes
na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que te-
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mos a honra de presidir. Em virtude dessa reunião foi
necessário avançar um pouco no horário para pronunciar-me nesta tribuna na tarde de hoje.
Senador Collor, quero tratar de um assunto que,
a meu ver, não tem recebido a devida atenção da imprensa, especialmente se levarmos em consideração
o imenso potencial de dano que a situação que trago
à consideração de V. Exªs pode causar à população .
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a saúde
privada do Distrito Federal está em processo avançado de se tornar objeto de um monopólio certamente
inédito em nosso País.
E esse processo, muito provavelmente, está ocorrendo também em outras cidades e Estados brasileiros,
às escondidas, sem o conhecimento do grande público
e envolvendo valores que desconhecemos por completo.
Em abril deste ano, a Rede D’Or adquiriu o Hospital Santa Luzia e o Hospital do Coração do Brasil,
em Brasília.
A operação nem havia sido aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, quando,
em maio, a mesma Rede D’Or adquiriu mais cinco
hospitais privados no Distrito Federal: o Hospital Santa Lúcia, o Hospital Santa Helena, o Prontonorte, o
Hospital Maria Auxiliadora e o Hospital Renascer. Já
havia adquirido outros e adquiriu imediatamente, em
menos de dois meses, mais cinco.
É fato notório, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que a Rede D’Or é controlada diretamente pelo Banco
BTG Pactual, o qual, por meio da Rede D’Or, é agora
o proprietário de mais de 50% dos leitos em hospitais
privados no Distrito Federal, além de ser dono de clínicas e redes de farmácias adquiridas recentemente
pelo Banco BTG Pactual.
Não é tão notório, porém – e é importante que se
diga ao País –, o fato de que a Rede D’Or e o Banco
BTG mantêm uma relação de sociedade com a Amil,
grupo que, por sua vez, já controla o Hospital Brasília,
o Hospital das Clínicas e o Hospital JK. Em outras palavras, temos uma instituição financeira, o Banco BTG
Pactual, controlando, direta ou indiretamente, 90% de
todos os leitos em hospitais privados do Distrito Federal.
Uma única instituição financeira, com dois grupos, a
Rede D’Or e o Grupo Amil, comprou 90% de todos os
leitos hospitalares da rede privada do Distrito Federal.
Senador Tomás, imagine onde estamos, dentro
da Capital brasileira, da República brasileira.
Os bancos e as instituições financeiras similares,
Sr. Presidente, são organizações fundamentais nas
economias modernas – todos sabemos disto e não
sou eu que vou negar esse fato –, mas todos sabemos
também que o banco tem no lucro, e apenas no lucro,
sua atividade primordial. E pelo fato de uma instituição

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dessa natureza monopolizar uma área tão crítica, tão
sensível quanto a saúde, que devemos questionar. O
monopólio da saúde por qualquer banco, qualquer instituição financeira que tenha como iniciativa eminentemente o lucro, por si só é questionável.
A bem da verdade, esse tipo de monopólio deve
ser evitado independentemente da natureza da instituição controladora. O fato de essa instituição ser um
banco apenas torna o monopólio mais evidente, mais
grave e mais escandaloso.
Toda essa situação vem sendo acompanhada de
perto pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito
Federal, órgão que me procurou recentemente.
Em resposta a uma consulta do Cade, o CRM
do Distrito Federal encaminhou, no final de agosto,
relatórios completos sobre o assunto para os diversos órgãos, entre eles a Procuradoria da República
no Distrito Federal, o próprio Cade e a Secretaria de
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, apontando os principais fatos e demonstrando a
preocupação daquele Conselho com o futuro da saúde
do Distrito Federal e do Brasil.
Srs. Senadores, uma das funções primordiais do
Senado é exatamente fiscalizar os atos e – eu iria além
– as omissões dos órgãos públicos brasileiros, especialmente aqueles atos ou omissões que envolvem os
serviços essenciais voltados para os cidadãos, como a
educação, a saúde, o transporte e a segurança pública.
Nesse sentido, faço uma crítica – e estranho, de
forma sincera e aberta – ao Conselho Administrativo
de Defesa Econômica e à Secretaria de Acompanhamento do Ministério da Fazenda, que estão cientes
de tudo isso que acabo de narrar a V. Exªs, mas, por
motivos insondáveis, não impediram o surgimento desse verdadeiro monopólio com a devida e necessária
antecedência.
O CRM do Distrito Federal já demonstrou sua
preocupação com essa situação. O Sindicato dos Médicos do Distrito Federal – colegas médicos, que tenho a
honra de ter podido recepcionar esses companheiros,
alguns paraibanos, como eu – já representou contra
essas operações de compra, mas o Cade ainda não
tomou as necessárias e efetivas providências que visem a interromper e a reverter esse processo flagrantemente ilegal, que afronta, entre outras normas, a Lei
nº 12.529, de 2011, que proíbe quaisquer fusões ou
aquisições que possam causar danos substanciais e
irreparáveis ao mercado. Noventa por cento dos leitos hospitalares de Brasília das instituições privadas
adquiridas por uma só rede é efetivamente um dano
irreparável ao mercado.
Se não bastasse o Banco Pactual estar dominando o mercado de saúde brasileiro, adquirindo hospitais,
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drogarias e clínicas, a origem desses bilhões de reais,
utilizados para as mais de trinta aquisições – trinta
aquisições nos últimos três anos! – precisa ser investigada. Faço essa afirmação, Sr. Presidente, porque nós
temos o art. 199, §3º, da Constituição Federal, que,
claramente, diz que empresas ou capitais estrangeiros
não podem participar, direta ou indiretamente, na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos
em lei. Tal vedação também possui amparo legal na
disciplina do Sistema Único de Saúde, na Lei do SUS.
Em outras palavras, o Banco BTG Pactual pode
estar canalizando recursos estrangeiros para a aquisição desses hospitais, numa clara violação à Constituição. Nós precisamos ter a clareza dessas operações.
Foram mais de 30 aquisições em apenas três anos!
O setor da saúde, caros companheiros e colegas
Senadores, é tão importante para o povo brasileiro
que não pode ficar à mercê de estrangeiros à margem
da lei. Estávamos conversando, agora há pouco, com
o Senador Tomás a respeito disso. Esta Casa deve
cumprir o seu papel institucional e investigar a urgente
questão sobre a qual o Cade ainda não se pronunciou.
Feitas essas considerações e considerando que
sou um homem que busca ações, tomarei duas medidas
com o objetivo de reverter essa tendência perigosíssima para a saúde brasileira, que não trará benefício
algum a nenhum dos grupos envolvidos. Pelo contrário,
o monopólio e a consequente falta de concorrência,
fatalmente, resultam em prejuízos aos consumidores,
em insatisfação das classes profissionais, no estrangulamento de empresas de pequeno porte e, por fim, na
queda brutal da qualidade dos serviços prestados ao
público consumidor. Nesse sentido, minhas providências visam à proteção a pacientes que procuram esse
sistema, pacientes de planos de saúde, como também
a proteção a colegas médicos que são empregados
desses hospitais e a funcionários de hospitais privados.
A primeira das medidas que estamos tomando será
uma sugestão que estamos fazendo à Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, para que ofereça uma
representação ao Cade, denunciando o presente caso de
domínio de mercado e de lesão à livre concorrência e à
livre iniciativa no setor de prestação de serviços hospitalares do Distrito Federal. Seria, pois, uma representação
da Comissão de Assuntos Econômicos ao Cade. Nessa
representação, a CAE deve sugerir ao Cade que, em
primeiro lugar, adote medidas preventivas que impeçam
a compra de novos hospitais pela Rede D’Or, e que, em
segundo lugar, determine que a Rede D’Or venda suas
participações societárias nessas redes hospitalares do
Distrito Federal, para resguardar o mercado.
A segunda medida que tomarei, desta vez usando as minhas prerrogativas de Senador da República,
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será um requerimento para que se realize uma audiência pública, no âmbito também da CAE, para discutir
toda essa situação que acabo de narrar. Deverão ser
convocados representantes do Cade, da Secretaria
de Acompanhamento Econômico, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), da Rede D’Or, do
Banco BTG Pactual, do Sindicato dos Médicos do DF,
do Procon e do Conselho Federal de Medicina.
Com essas medidas, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, espero contribuir, principalmente, para que
atinjamos dois objetivos: em primeiro lugar, lançar uma
luz sobre o assunto, cujas principais operações não
estão sendo feitas com a transparência necessária;
e, em segundo lugar, reverter esse processo que já
concentra um poder absurdo nas mãos de um único
grupo, caracterizando uma postura monopolista que
deve ser combatida a qualquer custo, especialmente
em uma área tão sensível quanto a saúde pública e a
prestação de serviços hospitalares.
Quero juntar a este pronunciamento os dois requerimentos: o primeiro requerimento refere-se à representação que peço que a Comissão de Assuntos Econômicos
faça; e o segundo solicita a convocação de uma audiência pública na CAE com todos esses entes envolvidos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, nesta
tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senador Vital do Rêgo. Os seus requerimentos serão atendidos na forma do Regimento.
Eu o parabenizo pela colocação da preocupação
com o monopólio, com a questão da saúde pública no
Distrito Federal. Esperamos que o Cade tome as devidas providências.
Agora, o Senador Tomás Correia cede a palavra
ao Senador Fernando Collor, em permuta com S. Exª.
Com a palavra o Senador Fernando Collor.
Antes de o senhor começar, só quero dizer, Presidente, que, para mim, que sou lá do Estado do Mato
Grosso, é uma honra estar presidindo o Senado Federal com o senhor usando a tribuna.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado a V. Exª, Presidente Cidinho Santos,
pelas suas palavras generosas.
Exmo Sr. Presidente desta sessão, Senador Cidinho Santos; Exmas Srªs Senadoras, Exmos Srs. Senadores, em todos os pronunciamentos que tenho feito
sobre a CPMI das ações desvendadas pelas Operações Vegas e Monte Carlo, fiz questão de trazer uma
série de afirmações e fatos relativos à atuação do
Procurador-Geral da República e de outros membros
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do Ministério Público, assim como de alguns servidores e chefes da revista Veja.
Em meu mais recente discurso nesta tribuna, no
último dia 27 de agosto, afirmei que, à medida que as
investigações evoluem e novos fatos vêm à tona, tudo
vai se encaixando, tudo vai se revelando.
Só para relembrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a informação de que disponho, e que aqui já
relatei, é a de que, articulada pelo Procurador-Geral
da República, a Drª Léa de Oliveira, Procuradora, e os
Procuradores Daniel Salgado e Alexandre Camanho de
Assis estiveram, pela manhã do último dia 2 de março
deste ano de 2012, na Procuradoria-Geral da República,
e depois, por volta do meio dia, foram ao encontro dos
jornalistas Gustavo Ribeiro e Rodrigo Rangel, para os
quais entregaram, nas imediações da sede da revista
Veja, especificamente no Edifício Meliá Brasil 21, em
Brasília, os autos dos inquéritos das Operações Vegas
e Monte Carlo, que corriam em segredo de justiça.
Cumprida a missão, retornaram à Procuradoria-Geral para prestar contas ao Chefe maior, Sr. Roberto
Gurgel Santos. Naquela oportunidade do meu último
pronunciamento, Sr. Presidente, reproduzi trecho do
depoimento na CPMI, no dia 21 de agosto, da Procuradora Léa Batista de Oliveira, em que ela relata
os seus compromissos no dia 2 de março deste ano.
Questionada por mim que foi sobre a participação
dela e de mais dois Procuradores – Daniel de Resende
Salgado e Alexandre Camanho de Assis – no vazamento
dos autos dos inquéritos das Operações Vegas e Monte
Carlo aos jornalistas de Veja Gustavo Ribeiro e Rodrigo
Rangel – vale dizer, a mando do Procurador-Geral da
República, Sr. Roberto Gurgel Santos –, a Procuradora disse que, naquele dia 2 de março, ela teria estado,
por duas vezes, na Procuradoria-Geral da República.
Reproduzo aqui as exatas palavras da Drª Léa
de Oliveira, palavras estas pronunciadas na Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito – abro aspas:
Neste dia que o senhor fala [referindo-se ela
a mim] da reunião, no dia 2, eu estive acompanhada do motorista oficial, nos seguintes
locais: na parte da manhã, estive na Procuradoria-Geral da República, depois estive no
Conselho Nacional de Justiça novamente. (...)
E, depois, retornei à Procuradoria-Geral da
República e, depois de ter voltado à Procuradoria-Geral da República, à tarde, ela afirma,
voltei para Goiânia. “
Pois bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
no dia 30 de agosto, quinta-feira da semana passada,
recebi a resposta oficial da Procuradora aos requerimentos que fiz, com base na Lei de Acesso a Infor-
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mações, sobre os seus compromissos institucionais
na semana que incluía o dia 2 de março
Para a minha surpresa – vejam a gravidade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores –, nesta reposta oficial de
uma Procuradora da República, ela omite uma de suas
idas à Procuradoria-Geral da República, como afirmara
na CPMI. E aqui, mais uma vez, faço questão de reproduzir fielmente o que ela mesma alega em seu documento
que, de antemão, peço à Mesa seja publicado em sua
íntegra. Peço a V. Exª que determine isso, Sr. Presidente Cidinho Santos. Está anexo ao meu pronunciamento.
Diz a Procuradora Drª Léa Batista de Oliveira
neste ofício que me encaminhou, respondendo às indagações que fiz a ela, Procuradora:
Dia 2/3/2012 (Sexta-feira) – Período Matutino,
diz a Drª Léa – reunião com o Juiz Auxiliar Nicolau Lupianhes Neto no Conselho Nacional de
Justiça para entrega do pedido de segurança
acima mencionado [Ela se refere a uma solicitação de segurança pessoal para este Juiz num
dos dias anteriores ao dia 2 de março]; Período
vespertino – Reunião com o Corregedor do MPF
na sede da Procuradoria Geral da República e
após reunião com a equipe da Operação Monte
Carlo na sede da Polícia Federal em Brasília –
DF; Dia 3/3/2012 (Sábado) – Retorno a Goiânia.
Vejam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quantas contradições! Na CPMI ela disse que esteve
duas vezes na Procuradoria-Geral da República, omitiu ter estado na Polícia Federal e disse que retornou,
no mesmo dia, a Goiânia.
Já na resposta que deu por escrito, ela alega que
esteve na Procuradoria-Geral da República apenas uma
vez. Afirma ter ido à Polícia Federal à tarde e que só retornou a Goiânia no dia seguinte, 3 de março. Ou seja,
a única convergência dos dois testemunhos prestados
pela mesma pessoa, a Procuradora Léa de Oliveira, foi
sua reunião, a reunião que ela teve no Conselho Nacional de Justiça. Seria uma mera confusão da Procuradora
ou uma oportuna – e extremamente oportuna, mas que
terá consequência grave – revisão feita por ela?
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, o que há de
fato por trás disso tudo? Por que essas contradições?
Em que momento a Procuradora faltou com a verdade:
no relato verbal e espontâneo da CPMI ou na resposta
por escrito ao meu requerimento? E o relato verbal,
que digo aqui espontâneo, foi porque ela o fez antes
que eu solicitasse, mas ela não fez de improviso; ela
fez lendo o documento que me pareceu ser o que ela
estaria por me encaminhar em resposta às indagações
que a ela fiz no requerimento enviado.
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Outro detalhe: por que a Procuradora, na CPMI,
fez questão de dizer que aqueles seus compromissos
foram cumpridos não só num veículo oficial, mas também com motorista oficial? Num determinado dia, ela
disse: “Eu vim a Brasília com o carro oficial”. E, no dia
2 de março, quando houve esse encontro dela, dos
Procuradores, outros que aqui citei, com os jornalistas
da revista Veja, ela diz: “Vim de Goiânia com o motorista oficial”. O que isso significa, Sr. Presidente? Isso
significa que ela veio com o carro descaracterizado, e
com motorista oficial.Teria ela, portanto, se deslocado
para outros lugares em Brasília nesse carro descaracterizado, particular, ainda que com motorista oficial
para evitar o registro de uso de veículos cuja sigla é
RUV, que serve para o controle do Ministério Público
na utilização dos veículos pelos seus procuradores?
Enfim, Sr. Presidente, estou certo de que há muito
para ser esclarecido. Muito!
Devo lembrar também, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que o mesmo requerimento de informações
encaminhei aos dois outros Procuradores, Daniel Salgado e Alexandre Camanho de Assis. Deles ainda não
obtive resposta, mas, quando as tiver, farei o cotejo
minucioso das agendas e, juntamente com as informações e dados outros que detenho e que também
já requeri, certamente teremos novidades e maiores
esclarecimentos quanto a esse triste episódio envolvendo membros do Ministério Público.
E aqui sempre ressalto que nada a ver com a instituição Ministério Público, essa grande conquista dos
Constituintes de 1988, que constituíram o Ministério Público representante na defesa da sociedade brasileira,
mas que vem sendo deslustrada por alguns poucos integrantes que devem ser rapidamente apeados de onde
se encontram, para que não maculem essa instituição
tão importante para a vida democrática do nosso País.
Outra prova cabal de tudo que tenho dito nesta
Casa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, veio à
tona nos últimos dias com maiores detalhes. Desta
feita, refere-se ao Sr. Policarpo Júnior, chefe em Brasília da Revista Veja.
No último dia 29 de agosto chegou à CPMI o Ofício nº 034, de 2012, do Delegado da Polícia Federal
responsável pela Operação Vegas, Dr. Raul Alexandre
Marques de Souza, que, na Comissão, em depoimento, no dia 10 de maio, desmentiu categoricamente a
Subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, esposa do
Procurador-Geral da República, quanto à versão que
ela ofereceu à época de que a decisão de sobrestar
o inquérito daquela Operação havia sido tomada em
conjunto com o Delegado da Polícia Federal.
Aliás, não só o Delegado desmentiu a Procuradora; a própria Polícia Federal fez questão de, no dia
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seguinte ao depoimento do Delegado, divulgar nota
oficial confirmando toda a versão do Dr. Raul Alexandre.
Pois bem, Sr. Presidente, por meio do Ofício n°
34/2012, o Delegado encaminhou à CPMI o depoimento por escrito (OFÍCIO/GABJU n° 31/2012) prestado
pelo Juiz Federal Alderico Rocha Santos à 5ª Vara da
Seção Judiciária do Estado de Goiás, no dia 26 de
julho, referente à ameaça que lhe fez a Srª Andressa
Mendonça, esposa do Sr. Carlos Cachoeira.
Em determinado trecho às fls. 2 do documento
e 24 do processo, o Dr. Alderico Rocha Santos declara: “Ato incontinente à ausência da servidora, a Srª
Andressa falou que o seu marido Carlos Augusto tem
como empregado o jornalista Policarpo, vinculado à
revista Veja, que este teria montado um dossiê contra
a minha pessoa e que estaria divulgando-o em data
próxima. Porém poderia evitar a divulgação caso este
Juiz revogasse a prisão do seu marido ou apressasse
o julgamento, absolvendo-o”.
E mais adiante:
“(...) Este oficiante (no caso, o Juiz Alderico)
respondeu que a mesma (a Srª Andressa) poderia ligar para o repórter Policarpo e autorizar
o mesmo a divulgar o referido dossiê na mencionada revista, pois nada tinha a temer (...)”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a esposa
do chefe da organização criminosa é quem disse: o
jornalista Policarpo Júnior é empregado de Cadinhos
Cachoeira. Repito, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que reproduziu o Juiz Federal Alderico Rocha
Santos: Carlos Cachoeira tem como empregado o jornalista Policarpo Júnior. Ou seja, a revista Veja é um veículo do Sr. Carlos Augusto, vulgo Cachoeira. Portanto,
o editor da Editora Abril e Presidente do Conselho de
Administração da Abril S.A., Sr. Roberto Civita, segue
as ordens do chefe de uma organização criminosa. E
eu pergunto: isto não configura uma ação criminosa?
Por isso não é de hoje que afirmo e reafirmo: o
vínculo empregatício entre o Sr. Policarpo Júnior e a
revista Veja com o esquema criminoso do Sr. Carlos
Cachoeira data de uma década. Essa relação laboral,
como disse a esposa do chefe da organização, e a
íntima cooperação estão mais do que provadas nos
diálogos interceptados pelas operações da Polícia
Federal. Basta aqui citar alguns poucos trechos dos
inúmeros diálogos existentes.
E, por falar em diálogos existentes que estão na
CPMI à disposição das Srªs e dos Srs. Senadores, eu
gostaria de informar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores e Senadoras, que hoje a CPMI recebeu 1,5
terabyte. São mil megabytes de gravações que faziam
parte da chamada videoteca do Sr. Carlos Cachoeira.
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Ou seja, ele mantinha em casa, como alguns de nós
temos em nossas casas a nossa biblioteca com os livros que nós compulsamos e lemos, uma videoteca
em que arquivava todas as gravações feitas de forma
ilegal para constranger ou coagir seus inimigos ou
seus desafetos. Essa videoteca tem 1,5 terabyte de
extensão e chegou hoje à CPMI.
Então, imaginem os senhores, Sr. Presidente,
imaginem, Srªs e Srs. Senadores, o trabalho que nós
não teremos daqui por diante para verificar e analisar
todas essas gravações.
Mas dizia eu, a respeito dessa relação laboral entre a Editora Abril e o Sr. Policarpo Júnior com o grupo
do Sr. Carlos Cachoeira, que bastaria aqui citar alguns
poucos trechos desses inúmeros diálogos que já existem. Eu citaria um específico: diálogo de 15 de agosto
de 2011 entre Carlos Cachoeira e Policarpo Júnior.
Carlos Cachoeira: “Fala, Junior.” [Como nós
sabemos, o Sr. Policarpo Júnior era tratado
por “Júnior”, “Poli”, “Caneta”, enfim, e outros
apelidos afins.]
Diz o Sr. Carlos Cachoeira: “Fala, Júnior”.
O Sr. Policarpo: “Tudo bem?”
O Sr. Carlos Cachoeira: “Tudo bem. E aí?”
Policarpo Júnior: “Eu vou deletar aqueles outros telefones seus que eu tenho aqui. Acho
que não são mais seus, não é?”
Carlos Cachoeira: “Não. Só esse aí agora”.
Policarpo Júnior: “Porque atendem umas mulheres aí (risos)”.
E continua Policarpo Júnior:
Policarpo Júnior: Porque atendem umas mulheres aí (risos). Tudo certo lá?
Carlos Cachoeira: Amanhã eu tô aí, vamos
falar?
Policarpo Júnior: Vamos, mas me diga só uma
coisa, tá tudo certo?
Carlos Cachoeira: Dificílimo, tá tudo OK, tá?
Policarpo Júnior: Ah é? Então, maravilha.
Carlos Cachoeira: Tá, um abraço.
Esse diálogo refere-se às gravações de vídeo pedidas, encomendadas pelo Sr. Carlos Cachoeira, vídeos
ilegais, encomendados pelo Sr. Policarpo Júnior ao Sr.
Carlos Cachoeira no Hotel Naoum, onde vários políticos
e autoridades outras estavam indo conversar com um
dos hóspedes do Hotel Naoum naquela ocasião. O Sr.
Policarpo Júnior solicitou que fosse feita essa gravação
ilegal. Ela foi feita. E é sobre isso que o Carlos Cachoeira diz aqui: “foi dificílimo conseguir isso, mas consegui”.
Depois, entregou ao Sr. Carlos Cachoeira e, na semana seguinte a esse diálogo, que foi no dia 15 de agosto
de 2011, na edição seguinte, a revista Veja traz uma
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reportagem com todas aquelas fotos das autoridades
que estavam nos corredores do Hotel Naoum visitando
autoridades que ali estavam hospedadas.
Em outro dialogo entre Carlos Cachoeira e Cláudio
Abreu, de 7 de maio de 2011, fica ainda mais patente
essa relação íntima:
Carlos Abreu: Você leu aí? [referindo-se à revista Veja]
Carlos Cachoeira: Li nada não, aqui não tem
Ipad aqui não, só amanhã agora. Mas isso aí
é normal, né, Cláudio? Pessoal só mete pau.
Tem que falar com o Policarpo, pô! Se você me
fala esse trem antes, eu falava com o Policarpo,
que é o chefe deste Hugo [referindo-se a um
jornalista, que é um canalha de quinto escalão,
referindo-se a Hugo Marques, também servidor
da Veja. Esse comentário é meu, a respeito de
ser o Sr. Hugo Marques um canalha.] O Policarpo é muito amigo meu, ele manda e-mail
para mim, manda mensagem de telefone...[e
segue o diálogo]. t
Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que
questiono é se é ou não verdade que a revista Veja se
utiliza de ações escamoteadas e embuçaladoras, sempre na sanha de criar escândalos e destruir reputações?
É ou não é verdade que o jornalista Policarpo Júnior e
sua equipe mantiveram, por cerca de uma década, relações estreitas com o Sr. Carlos Cachoeira? É ou não
é verdade que mantinha ele, o Poly – como é chamado
na intimidade pelo grupo criminoso –, encontros, digamos “fortuitos”, com o Sr. Cachoeira em charutaria de
hotel, em bancas de churrasquinho, e ainda no quarto
1.103 do Hotel Meliá, aqui em Brasília? Quero apenas
que me respondam: é ou não é verdade? Quem vai me
provar o contrário do que aqui estou dizendo?
E mais: como saber dos verdadeiros objetivos
desses encontros? Como saber o conteúdo dessas
conversas pessoais, não gravadas, não interceptadas?
Até que ponto foram, de fato, meras relações entre um
repórter e uma fonte? Essas são relações entre criminosos, bandidos – o Sr. Policarpo Júnior é um bandido.
Até que ponto foram, de fato, meras relações entre um
repórter e uma fonte? Não foram. Qual o nível dessa
verdadeira coabitação criminosa? Ou seja, Sr. Presidente, o Sr. Policarpo faz jus ao seu nome: produz muitos
frutos, porém todos eles podres. Trata-se de um ser polispérmico, de sementes envenenadas, um polirrizo, com
inúmeras raízes para o crime. E a revista Veja? É ou não
é um polipeiro, nutrindo-se todos eles – direção, editoria e jornalistas – como uma espécie de poliporáceas?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, e o que diz
o Sr. Roberto Civita sobre tudo isso? Já vou encerran-
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do, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª. a paciência.
Vão ele e os amigos de sempre da mídia continuar
remoendo aspectos que não convencem mais, como
o sigilo da fonte e o cerceamento da liberdade de imprensa? Será que a questão realmente se resume ao
sigilo da fonte ou se trata de uma afronta pelo sigilo?
Por que na mais sólida e tradicional democracia
do mundo, o Reino Unido, editores e jornalistas são
processados por escutas ilegais e aqui no Brasil isso
não pode acontecer?
Por que lá, na Inglaterra, veículos de comunicação
são fechados e seus responsáveis vão para a cadeia
e aqui no Brasil não pode? Qual o limite entre a ética
jornalística e o uso de fontes criminosas? Até onde essas relações lançadiças, rastejantes, enquadram-se no
conceito da legitimidade da fonte de informação? Será
que realmente sabem distinguir o certo do errado? E
por que continuar resguardando ou acobertando uma
fonte sobre a qual já não existe mais nenhum sigilo?
Ou será que o Sr. Policarpo, ou PJ, ou Júnior, ou Poly,
ou Caneta – como lhe chamavam – continua se relacionando com o Sr. Cachoeira no presídio da Papuda?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores e todos aqueles que nos ouvem neste momento, o que mais dizer
sobre um veículo que se diz de imprensa, mas que, na
prática, se comporta como uma autêntica organização
criminosa, a ponto de manter em sua sede da redação
em Brasília – vejam só! – um blazer, um paletó e uma
mala receptora especialmente preparados para uso dos
repórteres em ações de gravações clandestinas dos seus
interlocutores? Que credibilidade pode possuir uma revista que mais se parece com um escritório de arapongagem? Com que legitimidade, com que legalidade e com
que “ética jornalística e reflexão permanente” se reveste
um veículo de imprensa com esse modelo de atuação?
A verdade é que todas essas questões e suas
consequências só poderão ser contestadas e investigadas a fundo na própria CPMI. Para tanto, é necessário
o depoimento, o testemunho, o relato do Sr. Policarpo
Júnior, dos demais servidores da Veja envolvidos e de
seu chefe maior, Roberto Civita. Por isso, já apresentei
requerimento solicitando a quebra do sigilo telefônico
e de mensagens dos citados servidores, bem como
dos procuradores responsáveis pelos inquéritos e a
convocação do procurador Alexandre Camanho de
Assis, factótum do Sr. Procurador-Geral da República.
Somente assim, Sr. Presidente, poderemos debater e tratar desses assuntos com a acuidade que se
recomenda, o respeito que se aconselha e, principalmente, com a devida seriedade que merecem instituições basilares de nossa democracia, a começar pelo
nosso Parlamento, passando pelo Ministério Público
e finalizando com a verdadeira imprensa brasileira.
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Era o que tinha a dizer, por enquanto, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, não antes sem agradecer a gentileza de S. Exª, o Sr. Senador Tomás Correia,
que, muito gentilmente, me cedeu o seu horário de
fala. Muito obrigado a V. Exª pela sua compreensão.
Muito obrigado, Srªs. e Srs. Senadores.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FERNANDO COLLOR EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/
PR – MT) – Obrigado Senador Fernando Collor, a sua
solicitação para incluir o documento na transcrição da
Casa será atendida na forma do Regimento.
Registro a presença, no Plenário do Senado, dos
alunos do ensino médio do Colégio Sagarana, aqui de
Brasília. Sejam todos e todas muito bem-vindos.
Dando sequência, com a palavra o Senador Tomás Correia, para o uso da palavra, finalmente.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores
da TV Senado, da Rádio Senado, ouvintes, gostaria,
Sr. Presidente, de fazer um registro lamentável do meu
Estado, Estado de Rondônia. Presidente Cidinho, lá,
na semana passada, no final de semana, registramos
um fato grave da agressão ao jornalista do meu Estado, Jornalista Rubens Coutinho, dono do site Tudo
Rondônia, um dos sites mais conceituados do Estado.
Trata-se de uma agressão inteiramente injustificável,
traiçoeira e totalmente covarde. O jornalista estava com
amigos, participando de um jantar, ou coisa semelhante,
quando foi traiçoeiramente atingido por um cidadão que,
lamentavelmente, é um médico, que tem a obrigação
de defender a vida, de cuidar da saúde, mas que, neste
caso, lamentavelmente agrediu de forma absolutamente
covarde o jornalista. Trata-se do médico Sérgio Melo, ex-diretor de um hospital, em Porto Velho. Essa agressão
decorreu, exatamente, do fato de o jornalista tecer algumas críticas à sua atuação frente ao hospital.
E agora verificamos que essa agressão foi grave,
o jornalista teve que parar no pronto-socorro. Foi agredido fisicamente, moralmente e, depois de caído, foi
chutado. Imagine V. Exª que o porte físico do médico
é bastante superior ao do jornalista e, por cima, ainda
é lutador de jiu-jitsu. Não precisava usar a covardia de
usar a traição. Mesmo assim, bateu pelas costas, de
forma a não permitir a defesa da vitima.
Queria, em nome do Diretório do PMDB de Rondônia, como seu Presidente, trazer a minha solidariedade ao jornalista Rubens Coutinho e, em nome
dele, a todos os jornalistas do Estado de Rondônia e
do Brasil, porque uma agressão dessas também é um
atentado inegável à liberdade de imprensa e a toda
democracia no País.
Portanto, ao jornalista Rubens Coutinho registramos e lamentamos esse episódio, deplorável para a
democracia, deplorável para a liberdade de imprensa,
ocorrido no meu Estado, Estado de Rondônia.
Feito esse registro, Sr. Presidente, pretendo abordar na Casa também um assunto relativo ao meu Estado. É um ofício que encaminho ao Procurador-Geral
de Justiça, Dr. Héverton Alves de Aguiar, solicitando
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de S. Exª as providências a respeito da Emenda Constitucional nº 80, de 2012, que visa retirar poderes do
Governador de Estado de nomear o Procurador-Geral
de Justiça daquele Estado.
Vazado o ofício nos seguintes termos, Sr. Presidente:
Senhor Procurador-Geral,
Tomamos conhecimento de que, no decorrer da
semana passada, a Assembléia Legislativa do nosso
Estado de Rondônia aprovou a Emenda Constitucional
n° 80, que altera dispositivos que tratam da competência do Governador do Estado no que versa sobre
nomeação de autoridades.
Como sempre atento às questões que envolvem
o interesse do Estado de Rondônia e dos cidadãos daquela localidade, estranhou-nos a aprovação da referida
Emenda Constitucional, uma vez que a Constituição Federal, enquanto lei maior do País, é clara ao determinar
as hipóteses que cabem ao chefe do Poder Executivo
dos Estados e do Distrito Federal nomear autoridades.
Preocupados com a questão, solicitamos à Consultoria Legislativa do Senado Federal uma nota técnica sobre o texto desta emenda.
Por considerarmos oportuno, passamos a transcrever na íntegra, para conhecimento de V. Exª, o estudo
realizado pelo ilustre Consultor Legislativo do Senado
Federal, Arlindo Fernandes de Oliveira, sobre a referida emenda constitucional.
Trata-se de emenda aprovada pela Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia à Constituição daquele Estado.
Aquela Constituição, entre os dispositivos que
tratam da competência do Governador do Estado, assim dispõe em seu art. 65, XI:
Das atribuições do Governador do Estado:
Art. 65, da Constituição – Compete privativamente
ao Governador do Estado:
XI – nomear os Desembargadores, os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, o Procurador-Geral de Justiça e o Defensor Público Geral, na forma
prevista nesta Constituição.
Essa redação decorreu da Emenda Constitucional
nº 43, promulgada em 14 de junho de 2006. O texto do
legislador constituinte derivado estadual, na sua forma
original, previa apenas a competência do governador
para nomear os desembargadores e os conselheiros
do Tribunal de Contas.
Observe-se o que determina o art. 128, § 3o, norma da Constituição Federal, que trata da organização
do Ministério Público de cada Estado:
Art. 128. .......................................................
§ 3o – Os Ministérios Públicos dos Estados e
do Distrito Federal e Territórios formarão lista
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tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu
Procurador-Geral, que será nomeado pelo
Chefe do Poder Executivo, para mandato de
dois anos, permitida uma recondução.
Por sua vez, a Lei n° 8.625, de 12 de fevereiro
de 1993, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a
organização do Ministério Público dos Estados e dá
outras providências. Lei de iniciativa do Presidente da
República, por força do disposto no art. 61, § 1o, inciso II, alínea “e”, que estabelece normas gerais para
a organização do Ministério Público e da Defensoria
Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, sendo, portanto, lei nacional de observância
obrigatória pelo estados-membros.
De acordo com o seu art. 9o:
Art. 9o Os Ministérios Públicos dos Estados formarão lista tríplice, dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha
de seu Procurador-Geral, que será nomeado
pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução,
observado o mesmo procedimento.
§ 1o A eleição da lista tríplice far-se-á mediante voto plurinominal de todos os integrantes
da carreira.
§ 2o A destituição do Procurador-Geral de Justiça, por iniciativa do Colégio de Procuradores,
deverá ser precedida de autorização de um
terço dos membros da Assembléia Legislativa.
§ 3o Nos seus afastamentos e impedimentos o
Procurador-Geral de Justiça será substituído
na forma da Lei Orgânica.
§ 4o Caso o Chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça,
nos quinze dias que se seguirem ao recebimento
da lista tríplice, será investido automaticamente
no cargo o membro do Ministério Público mais
votado, para exercício do mandato.
Entendemos, em síntese, com relação a essa
matéria, que a competência do Chefe do Poder Executivo estadual, para designar e nomear esses agentes
públicos, decorre diretamente da Constituição Federal,
de seus princípios relativos à separação dos Poderes
e ao sistema brasileiro de freios e contrapesos entre
os poderes, que realiza esse princípio.
Trata-se de hipótese de aplicação, igualmente do
princípio da simetria, pelo qual o legislador constituinte
estadual, originário ou derivado, é obrigado a respeitar
determinadas normas fundamentais da Constituição Federal. Algumas dessas normas e princípios de respeito
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obrigatório pelo legislador constituinte estadual dizem
respeito à organização dos Poderes. Cabe assinalar,
nesse passo, que a violação dos chamados princípios
constitucionais, sensíveis àqueles adotados pela União,
que as unidades da Federação devem necessariamente
respeitar, importa a possibilidade de intervenção federal, conforme o art. 34 da Constituição da República.
Entre tais princípios está “o livre exercício de qualquer
dos Poderes das Unidades da Federação”.
A Emenda à Constituição n° 80, de 2012, embora sem dizer de forma expressa, sugere a retirada da
competência do Governador do Estado de nomear o
Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público estadual, sem indicar de forma clara como se fará
esse procedimento. O intento de alterar o sentido da
Constituição e seus princípios fundadores torna-se mais
claro na redação conferida ao art. 99 da Constituição
de Rondônia pela mesma Emenda nº 80, de 2012, pela
qual o novo chefe do Ministério Público rondoniense
será “empossado pelo colégio de Procuradores”.
Não se trata, aqui, de discutir o mérito de tal iniciativa, cujo propósito evidente é fortalecer a independência e a autonomia do Ministério Público estadual.
Trata-se, no entanto, de observar em que medida as
disposições relativas a essa matéria devem atender e
respeitar princípios e normas da Constituição Federal.
Finalmente, ainda que se entenda que não cabe,
na espécie, o entendimento de que os princípios da
Constituição Federal relativos à matéria não respeitam
o seguimento obrigatório pelo legislador constituinte
derivado do Estado, a norma sob apreço desrespeita,
de modo frontal, dispositivo específico da Constituição
Federal, que dispõe não sobre os critérios de designação do chefe do MP Federal, que seria extensível ao
MP Estadual. A norma diz respeito, de forma expressa,
à designação do chefe do Poder Executivo estadual.
Assim, a norma constante da Emenda Constitucional n° 80, de 2012, à Constituição do Estado
de Rondônia não apenas conflita com determinados
princípios da Constituição Federal que podem ser tidos como de observância obrigatória pelas unidades
federadas, pelo fato de tratarem de matéria relativa à
separação dos Poderes e, nesse passo, insuscetíveis
de emenda constitucional. Cuida-se, no caso, de uma
norma que conflita diretamente com a letra da Carta
Magna. Não apenas com o seu espírito. É contra expressamente dispositivo constitucional.
Polêmica seria uma eventual proposta de emenda à Constituição que venha a alterar o dispositivo da
Constituição Federal que dispõe a esse respeito. Como
é de amplo conhecimento, emendas à Constituição
Federal estão também sujeitas a controle de constitucionalidade e podem ser declaradas nulas pelo Su-
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premo Tribunal Federal, caso afrontem os princípios e
normas materialmente insuscetíveis de modificação
por esse meio, as chamadas “cláusulas pétreas” da
Constituição da República.
Entre eles, importa recordar, está a separação
dos Poderes, nos termos do art. 60, § 4º, inciso III, da
Carta Magna. Como expõe a doutrina, de forma reiterada e pacífica, não é inconstitucional apenas uma
emenda à Constituição que diga “é extinta a separação
dos Poderes”, mas também qualquer uma que proponha um critério diverso de organização dos Poderes,
seja na perspectiva funcional, como é o caso, seja no
plano federativo, que se ponha em conflito com o que
dispõe a Carta Constitucional.
José Afonso da Silva é didático e muito claro ao
discutir essa matéria em seu Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 69: “É claro que o texto não proíbe
apenas emendas que expressamente declarem: ‘fica
abolida a Federação ou a forma federativa de Estado’,
‘fica abolido o voto direto’, ‘passa a vigorar a concentração de Poderes’, ou ainda ‘fica extinta a liberdade
religiosa, ou de comunicação, ou o habeas corpus, o
mandado de segurança’” etc.. A vedação atinge a pretensão de modificar qualquer elemento conceitual da
Federação, ou do voto direto, ou indiretamente restringir a liberdade religiosa, ou de comunicação, ou outro
direito e garantia individual. Basta que a proposta de
emenda se encaminhe, ainda que remotamente ‘tenda’
(emendas tendentes, diz o texto) para a sua abolição.
O próprio pretório excelso, o Supremo Tribunal
Federal, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade
n°s 466, 926 e 939, já firmou também entendimento
no mesmo sentido. Nessa última, julgando ação contra
a Emenda à Constituição n° 3, de 1993, que instituiu
imposto sobre a movimentação financeira, assim se
manifestou o Supremo Tribunal Federal: “Uma Emenda à Constituição, emanada, portanto, de Constituinte
derivada, incidindo em violação à Constituição originária, pode ser declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, cuja função precípua é de guarda da
Constituição (art. 102, I, a, da CF)”.
A Constituição é igualmente clara ao estabelecer,
em seu art. 102, inciso I, alínea “a”, a competência do STF
para o controle de constitucionalidade de leis estaduais,
o que inclui, claro, as emendas à Constituição estadual.
Poder-se-ia argumentar, na espécie, que a norma
não determina de modo expresso que não se encontraria mais na competência do governador do Estado
indicar e nomear, na lista tríplice, o procurador-geral
de Justiça. Nesse caso, cabe a indagação: qual o propósito da Emenda à Constituição n° 80, de 2012, se
é mantida a norma que se abrigava no texto que vigia
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anteriormente? Seria o caso, questionado pela doutrina,
de uma norma jurídica destituída de conteúdo jurídico?
Caso se dê à norma interpretação conforme a
Constituição, para dizer que ela apenas refere à disciplina da posse do novo Procurador-Geral, para situá-lo
no colégio de procuradores, caberia notar a desnecessidade de emenda à Constituição apenas para tal propósito. Caso se entenda, entretanto, que a competência
para designar o procurador-geral não mais pertence
ao governador do Estado, estaríamos diante de clara
inconstitucionalidade material, por ofensa à letra, ao
espírito e aos princípios da Constituição da República.
Em face do exposto, Sr. Presidente, a recém-promulgada Emenda Constitucional n° 80, de 2012,
à Constituição do Estado de Rondônia é, na interpretação mais favorável, inócua, ou flagrantemente
inconstitucional, se subtrair do Governador do Estado a competência para nomear o Procurador-Geral
de Justiça, dentre os nomes de lista tríplice formada
pelo Ministério Público estadual, por força do disposto
no § 3o, do art. 128 da Constituição Federal e do art.
9o, da Lei n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, lei de
iniciativa do Presidente da República, que cumpre o
que determina o art. 61, § 1o, inciso II, alínea e, que
estabelece normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios, sendo, portanto
lei nacional de observância obrigatória pelo Estados-membros – já concluo, Sr. Presidente.
São as considerações e informações que entendemos pertinentes à matéria.
Assim posto, Sr. Procurador-Geral, faça um estudo elaborado pela Consultoria Legislativa do Senado
Federal, Casa esta que representa a Federação e da
qual temos a honra de fazer parte. Ao que nos parece,
a Emenda Constitucional Estadual nº 80 fere a nossa
Carta Magna, além de não observar as normas e os
princípios constitucionais.
Em razão disso, solicito a V. Exª, Sr. Procurador,
providências no sentido de analisar a possibilidade de
arguir sobre a mesma a inconstitucionalidade, para
que a nossa Constituição estadual possa devidamente
respeitar e observar normas e diretrizes da Lei Maior.
Aproveito a oportunidade, para renovar a V. Exª
protestos de estima e consideração.
Sr. Presidente, apenas para encerrar, quero dizer a V. Exª que é totalmente descabido uma emenda
constitucional estadual mudar a Constituição Federal
no sentido de não permitir que o governador nomeie
o procurador-geral de Justiça. Isso fere de forma absolutamente frontal o que está na nossa Carta Constitucional (art. 128, § 3º), que é expresso no sentido de
dizer que a nomeação do procurador-geral de Justiça
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é da competência privativa, exclusiva do governador
do Estado.
Portanto, deixo aqui a minha preocupação e lamento que a Assembleia do Estado de Rondônia, embora com as melhores intenções no sentido de fortalecer
o Ministério Público, faça uma emenda constitucional
totalmente contrária a uma norma expressa da nossa
Carta Magna.
Portanto, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª e deixo
aqui a nossa preocupação para o nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senador Tomás Correia. O senhor
tem autoridade em dizer, porque é membro do Ministério Público, embora já na reserva. Mas eu queria só
acrescentar que, no Estado do Mato Grosso, o Senador
Blairo Maggi, já em 2003, deu autonomia total ao Ministério Público, e uma emenda estadual fez com que
os próprios promotores e procuradores elegessem seu
procurador-geral e, numa lista tríplice, o governador,
então, fizesse a escolha. Esse modelo do Mato Grosso, que dá autonomia financeira e orçamentária ao
Ministério Público Estadual, é um exemplo para o País.
Obrigado.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Fora do microfone.) – Sr. Presidente, peço licença para
esclarecer V. Exª...
(Interrupção do som.)
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
(...) e o Estado de Rondônia foi pioneiro, no País, em
dar ao Ministério Público as garantias constitucionais
que hoje a Constituição Federal prevê. Nós, lá no Estado
de Rondônia, já garantíamos a eleição do Procurador,
autonomia financeira, autonomia administrativa, enfim,
bem como as garantias constitucionais de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos.
Então, nós temos lá, em Rondônia, uma tradição
de fortalecer o Ministério Público; porém, aqui, no caso
específico, é óbvio que se trata de uma medida totalmente inconstitucional, com a qual não podemos concordar.
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – É verdade!
Obrigado, Senador Tomás Correia.
Agora, o último orador inscrito da tarde, Senador
Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, queria, antes de tudo,
desejo cumprimentar a todos os que nos acompanham
pela TV Senado, pela Rádio Senado, pela Internet, e
dizer que venho à tribuna para fazer um registro de uma
excepcional audiência que acabo de ter, acompanhan-
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do o Governador Tião Viana, meu irmão, ex-Senador,
que com tanta dedicação governa o Acre, bem como
o Senador Anibal Diniz, com a Senhora Presidenta da
República, Dilma Rousseff.
Foi quase uma hora de conversa sobre o Brasil e
sobre o Acre. O Governador Tião Viana foi agradecer
à Presidenta Dilma – e nós estávamos juntos com ele
– pela maneira carinhosa, pela atenção e pelo comprometimento que ela tem com o desenvolvimento do Acre.
Comprometimento este que se traduz por um apoio que
tem dado na consolidação da infraestrutura do Estado,
especialmente na conclusão da BR-364; na infraestrutura do programa de saneamento básico que temos no
Acre, e especialmente no Programa Cidade do Povo.
O Governador Tião Viana mostrou, entregou CDs,
nós conversamos longamente sobre a experiência de
saúde, de educação e de habitação do Acre. O Senador Anibal estava com um conjunto de fotografias. E
tratamos também da ponte sobre o Rio Madeira.
Porque vejam: não há sentido... Quantos discursos
já fiz aqui da tribuna, quantos requerimentos apresentados, audiências com colegas, tanto aqui do Senado,
como da Câmara – e agora mesmo surgiu um movimento
no Acre que vem com o próprio líder do Governo à frente
–, pedindo providências ao Ministério dos Transportes
para que, definitivamente, conclua a ponte sobre o Rio
Madeira. É a ponte que liga Porto Velho, que conclui a
BR-364 no trecho Porto Velho-Rio Branco. Não há sentido: fizemos todas as pontes dentro do Acre, aquilo que
era responsabilidade do nosso Governo; fizemos a Estrada do Pacífico, pela qual é possível ir de Rio Branco
até Lima, no Peru, sem atravessar nenhum rio por balsa, mas, quando se chega ao trecho entre Rio Branco
e Porto Velho, lá temos um problema grave.
Sabemos que há ali interesses que não são explicitados, como, por exemplo, os da empresa que
trabalha na travessia, que sempre encontra uma maneira de retardar a construção da ponte. E como é um
trecho após Porto Velho, já quase na fronteira com o
Acre, termina que nós não podemos intervir, porque
não é no Acre, e, de fato, ao longo desses anos todos,
o Estado de Rondônia não conseguiu também fazer a
pressão necessária, e a obra está na responsabilidade do DNIT. Então, é óbvio que nós temos que cobrar.
A Presidenta Dilma ligou na mesma hora para o
Ministro Paulo Passos, e ele, obviamente, deu a explicação de que o projeto está sendo refeito, de que a
licitação está sendo refeita, mas faz mais de 15 anos
que estamos à espera dessa obra.
Certamente, agora a última etapa da BR-364 o
Governador Tião Viana está concluindo, depois do trabalho intenso do Governador Binho Marques, mas nós
ainda deixamos para trás, lá em Rondônia, algo que
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estrangula a BR, que dificulta, uma vez que há períodos em que se tem mais de mil caminhões para fazer
essa travessia, principalmente agora nesse período
em que as águas estão mais baixas.
Vou ouvir com atenção o aparte do colega Tomás
Correia, mas quero antes reportar que, na referida audiência com a Presidenta Dilma, o Senador Anibal fez
questão de frisar bem, de apresentar fotografias, bem
como o Governador Tião Viana, e a Presidenta Dilma,
por sua vez, determinou ao Ministro que se reportasse
a mim, ao Senador Anibal, que falasse conosco, dando
satisfação a todos nós que estamos envolvidos, a toda a
bancada do Acre, que luta por isso – e agora, inclusive, a
bancada da Assembleia Legislativa. Mas o mais importante é que saia essa ponte, que haja um esforço comum
e que ela possa ser iniciada e concluída o quanto antes.
A Presidenta também pediu ao Ministro que se
reportasse sempre ao Governador de Rondônia, já que
a obra é dentro do Estado de Rondônia.
Concederei o aparte com satisfação, mas quero
fazer o registro dos demais temas tratados na audiência
com a Presidenta Dilma. Foi uma audiência que nos
deixou mais animados, saímos estimulados, porque,
se ela já ajudou tanto o Acre até aqui, ela assumiu que
vai organizar a agenda e pretende ir ao Acre ainda no
mês de novembro, atendendo a um convite do Governador Tião Viana, do Senador Anibal e meu.
É bom a gente ver que a Presidenta quer estar
junto com o povo acreano, quer acompanhar de perto
as ações de seu Governo num Estado que tem sido um
grande parceiro. Desde a época do Presidente Lula,
nós tínhamos uma ação muito intensa nessa parceria
Governo Federal e Governo do Estado, talvez a mais
exemplar parceria tenha sido a do Estado do Acre.
Mas, é com satisfação que ouço meu colega Tomás Correia.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Senador Jorge Viana, na verdade, passei nessa ponte
há menos de um ano.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Na travessia, na balsa.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Sim,
perdão, na balsa. Paguei, por uma caminhonete, cerca
de vinte e poucos reais.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – É o melhor negócio do mundo para quem tem uma...
O Sr.Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Imagine
V. Exª que ali estava uma fila quase chegando a um distrito
próximo. Então, veja V. Exª: é um negócio altamente rentável, com toda sinceridade! V. Exª está falando de um tema
hoje que eu já havia pensado em tratar, que é a restauração da BR-364, e pensei em incluir também no discurso
a questão da ponte sobre o Rio Madeira, ligando o Acre a
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Rondônia. Temos três comunidades ali – Vista Alegre do
Abunã, Extrema e Nova Califórnia –, que são do Estado
de Rondônia e que sofrem também, tanto quanto o Acre,
todas as conseqüências da falta dessa ponte. Então, para
não tomar o tempo de V. Exª, que presta contas ao seu
Estado, o Acre, da audiência que teve com a Presidenta
Dilma Rousseff, parabenizo-o e friso que estamos juntos
com V. Exª nessa luta. Falo aqui, com certeza, por toda a
bancada do Estado de Rondônia, pelos três Senadores,
pela bancada dos oito Deputados Federais, pelos vinte e
quatro Deputados Estaduais e pelo Governador Confúcio
Moura. Pode ter certeza de que vamos somar esforços
para resolver o mais rápido possível essa questão da ponte; vamos somar esforços com a bancada do Acre, com V.
Exª, com o Governador Tião Viana, para que possamos
tirar o povo daquele lamentável sofrimento, que é ter de
pagar o custo do frete, enfim, de uma porção de coisas.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – O tempo, as dificuldades, a fila, a fome.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Tudo
isso. Não me cabe avaliar, não quero tomar o tempo
de V. Exª, que tem coisas tão importantes quanto esta
para tratar. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador.
De fato, nós já tivemos uma audiência com todos
os Senadores do Acre e de Rondônia, com a bancada
federal, e o Governador Confúcio, que tem sido um aliado, mas, no fundo, tem de ter uma decisão do Ministério
dos Transportes. Hoje, a Presidenta pegou o telefone
na nossa frente e determinou ao Ministro que coloque
isso como prioridade. Então, acho que foi importante.
O Governador Tião Viana, então, fez um convite à
Presidenta Dilma para que ela vá ao nosso Estado ainda este ano, e ela confirmou conosco, estabeleceu uma
data, disse que vai procurar acertar uma data durante o
mês de novembro deste ano para visitar o nosso Estado.
O Governador Tião Viana, certamente, vai apresentar os
programas do Governo que ele lidera e dos programas
que estão virando referência para o Brasil, especialmente o Programa Cidade do Povo, que tem, pela primeira
vez... Não é a construção de um conjunto habitacional.
Nós estamos construindo um grande bairro sustentável,
e esse projeto tem sido atacado indevidamente, tem sido
atacado nas qualidades que ele carrega. Foi selecionada uma área, foi feito um planejamento, um projeto,
com metas bem definidas. Ele carrega um conceito de
sustentabilidade e procura atender a agenda socioambiental, a geração de emprego. Pela primeira vez, Rio
Branco, que é uma cidade que caminha para ser uma
das mais sustentáveis da Amazônia, com os parques,
com as ciclovias, com um programa que o Prefeito Angelim tão bem procura levar adiante – tive o privilégio
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de ter sido prefeito e de ter iniciado esse trabalho –, vai
contar, agora, com essa referência e, certamente, vai
virar uma referência de como se devem construir conjuntos habitacionais no Brasil.
Também pude conversar com a Presidenta Dilma sobre alguns temas. Eu mesmo parabenizei a
Presidenta Dilma sobre a nota que ela soltou ontem,
comentando os questionamentos e as críticas que o
ex-Presidente Fernando Henrique fez, inclusive, a ela.
Acho que o ex-Presidente Fernando Henrique – pessoa que tenho na melhor conta e com quem tenho
uma relação pessoal – foi muito infeliz. A Presidenta
Dilma – quero que fique claro que não estou trazendo
recado da Presidenta Dilma – pôs o posicionamento
dela na nota, mas eu a parabenizei porque ela, de alguma maneira, atendeu, já que está tão em moda, a
opinião pública, que sempre reconhece no Presidente
Lula um grande Presidente e que reconhece no seu
Governo um grande Governo.
É óbvio que a Presidenta Dilma coordenou o Governo, cuidou da área de energia, cuidou da Casa Civil,
foi a coordenadora e a criadora do próprio PAC. E aí ela
lançou uma nota realmente dura, que está hoje nas capas dos jornais. Acho que ali fica muito claro que ela é
uma referência de como os políticos devem atuar, porque ela tem uma relação, estabelecida ali, de comprometimento com o projeto do Presidente. Não é aquela
lógica do “bocado comido, bocado esquecido”. Ela tem
muito orgulho de ter ajudado o Presidente Lula. E, como
ela diz na nota, ela está muito contente de ter recebido a herança bendita do Governo do Presidente Lula.
Agora, ela, que tem criado um ambiente de aproximação, na figura de ex-presidente, certamente, vai
seguir nesse caminho, mas é bom que os ex-presidentes também deem um passo no sentido de nos ajudar
a fazer dessas instituições que são os ex-presidentes
instituições que colaborem com o País.
Digo que o Presidente Fernando Henrique não foi
feliz na sua dura crítica. Talvez, ele, por não ter espaço para falar nos programas eleitorais do PSDB, que o
esconde... O PSDB esconde o trabalho do Presidente
Fernando Henrique. É óbvio que ele também deu passos
importantes para o País, mas o Partido dele o esconde.
Chega o período de eleição, ele tem de desaparecer.
Ele não aparece em um único programa do PSDB! E
fez uma dura crítica, que foi prontamente respondida.
Dali, o que se tira? Uma lição de como deve ser
a política, a gratidão, o sentimento do reconhecimento da Presidenta Dilma em relação ao nosso querido
Presidente Lula. Acho que isso ficou patente na nota,
e eu parabenizei a Presidenta Dilma. É óbvio que senti
nela o sentimento de que ela não quer que ninguém
faça interpretação sobre seu caráter, sobre seu sen-
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timento. Se há algo que ela faz questão de explicitar
sempre, é isto: ela tem posição, ela tem personalidade
forte. Imagine alguém pôr em dúvida isso?
Também pude, rapidamente, conversar com a
Presidenta sobre o famoso bilhetinho e cumprimentei
a Presidenta pelo bilhetinho. Ela disse: “Eu li os jornais,
sabia que não havia um acordo do Governo e questionei as Ministras sobre como estão dizendo que há
um acordo, se este não houve”.
Eu fiz um artigo que foi publicado no jornal O
Globo de hoje. Eu tinha feito um discurso exatamente
desta tribuna, na manhã daquele dia do famoso bilhetinho, quando deixei claro, lendo as manchetes dos
jornais, que estava havendo um equívoco. Os jornais
estavam dizendo que tinha havido um acordo entre o
Governo e os membros da Comissão, mas não tinha
havido acordo algum! Aliás, o Governo tinha uma posição explícita. Eu participei de algumas reuniões no
Palácio, e elas eram claras: “Não há negociação, porque já está desfigurada a medida provisória, e o que
foi feito na medida provisória é inaceitável”.
O Senador Luiz Henrique, que estava aqui também; o Deputado Bohn Gass; outros colegas, como o
Márcio Macedo e o próprio Rodrigo Rollemberg, que
nos ajudou muito; o Senador Aloysio Nunes, muitos
outros e eu procuramos encontrar um entendimento
entre parlamentares para desfazer uma votação e evitar
outras. Para fazer isso, tem de haver unanimidade por
parte dos membros das Comissões Mistas. Ora, uma
Comissão Mista, como o nome já diz, é muito complicada, porque ali estão Senadores e Deputados, pessoas
com posições muito claras ao longo de toda a sua vida,
num tema que envolve interesses explícitos e interesses
não explícitos, como é a questão do Código Florestal.
E lá trabalhamos. Lembro bem – e já me recuperei, Senadora Lídice –que, por dois dias, fiquei sem
almoçar. Toda vez que vou trabalhar com o Código
Florestal, fico sem comer. Mas conseguimos fazer um
entendimento, o possível, para evitar um desastre.
Refizemos a votação, evitamos os novos destaques e
votamos um texto que – é óbvio! – não passa do razoável. Mas o texto votado, primeiro, evita que se caia
num abismo, que não se saiba mais o que fazer com
os agricultores, pequenos, médios e grandes, e com
a legislação ambiental do Brasil.
Então, não tinha sentido caducar a medida provisória, que tinha de ser votada. A medida provisória,
certamente – parece-me –, entrará na pauta da Câmara na quarta-feira, amanhã, e precisará passar no
plenário da Câmara e no plenário do Senado. E eu,
que estou usando as redes sociais – estreei não faz
mais do que três meses –, pus lá um tweet. Ali era
uma Comissão do Congresso, porque dela faziam
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parte Deputados e Senadores. Eu postei. “Nem tudo o
que se vota no Congresso é por ordem do Governo ou
por acordo com o Governo”. Editar medida provisória
é prerrogativa do Executivo, votar medida provisória é
prerrogativa do Congresso, e as regras mudaram com
a decisão do Supremo. Medida provisória, agora, tem
de ser apreciada numa Comissão Mista.
Então, Sr. Presidente, na conversa com a Presidenta, ficou muito claro, primeiro, que ela estava certa
quando questionou as Ministras Ideli e Izabella também,
porque elas não tinham participado de nenhum tipo de
acordo. Mas acho que houve aí uma falha dos companheiros da imprensa. Há uma mania de achar que qualquer decisão do Congresso foi o Governo que mandou
ou foi o Governo que acordou, e deram uma barrigada.
Foi um entendimento, por unanimidade, entre parlamentares, e acho que foi importante ter sido feito esse
entendimento, porque, assim, não caímos num abismo.
A medida provisória vai ser apreciada. Será apreciado o relatório do Senador Luiz Henrique na Câmara,
pelo Plenário, e no Senado. E, depois, a matéria vai para
a apreciação da Presidenta, que pode sancionar ou pode
vetar – aí é outra prerrogativa de quem lidera outro Poder.
Destaco aqui o artigo de hoje do jornal O Globo.
Peço a V. Exª, Sr. Presidente, a transcrição na íntegra
do artigo, em que conto um pouco essa história do
Código Florestal. Não tenho dúvida de que estamos
tratando de um Código da maior importância para o
nosso País, para o presente e o futuro.
O primeiro Código foi feito em 1934, quando o
Brasil estava destruindo a Mata Atlântica. Era uma tentativa de colocar freio, mas não o puseram, e sobraram
6% da Mata Atlântica. O segundo Código foi feito para
que esse desastre não acontecesse no Cerrado e na
Amazônia, mas houve um desastre na década de 70 e
na década de 80, logo após a votação do Código, que
também não resolveu. O desmatamento só começou a
cair fortemente. E aí se louve a atitude do Presidente
Fernando Henrique, que, em 2001, baixou uma medida
provisória, que, naquela época, era impositiva, aumentando a área de reserva legal nos biomas brasileiros.
Com o Presidente Lula e com a Ministra Marina,
no Ministério do Meio Ambiente, inauguramos, pela
primeira vez, uma diminuição do desmatamento no
Brasil. Hoje, o Brasil reúne crescimento econômico,
inclusão social, aumento da produção, aumento da
produtividade e queda no desmatamento.
A destruição, o desmatamento não é aliado da
agricultura, dos produtores. O aliado da agricultura e
dos produtores é o meio ambiente; quando ele é cuidado, há mais produção e maior produtividade. O meio
ambiente é o maior aliado que os produtores podem ter.

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

O passivo ambiental brasileiro passa de 80 milhões de hectares. Mais de 40 milhões de hectares de
reserva legal foram desmatados ilegalmente. Mais de
40 milhões de hectares foram desmatados ilegalmente
dentro daquilo que é mais sensível, que são as Áreas
de Preservação Permanente.
Para concluir, Sr. Presidente, agradeço a compreensão de V. Exª e quero dizer que o Brasil tem de
sair dessa política do faz de conta. Com 80 milhões
de hectares sendo usados em áreas ilegais, alguns
falam: é simples, muda-se a lei, e ficam todos legalizados. O que nós estamos querendo não é isso, estamos querendo construir uma lei que possa estender
a mão para quem queira se legalizar. Mas, ao mesmo
tempo, é preciso um processo educativo, um processo
que possa garantir que a lei seja cumprida.
A posição da Presidenta Dilma, por exemplo, em favor do meio ambiente está clara na MP nº 571. Seu gesto
de estender a mão aos produtores rurais, especialmente
aos pequenos, não garantiu, contudo, a aprovação do
texto original. A ausência dos movimentos ambientais é
evidente! Em toda votação importante de lei ambiental
no Brasil, houve grande mobilização do movimento ambiental brasileiro, mas, dessa vez, isso não ocorreu, e
isso facilitou a vida daqueles que querem uma legislação
ambiental frouxa. Foi uma perda indireta. Foi lamentável
a ausência do movimento ambiental brasileiro. Nós, que
já não tínhamos votos, tivemos mais dificuldades ainda.
Sem articulação e sem voto, como a causa ambiental não
tem voto aqui, eu, o Senador Luiz Henrique, o Deputado Bohn Gass e outros bons Senadores e Senadoras e
Deputados e Deputadas tivemos muita dificuldade. Mas,
enfim, a matéria, agora, está no soberano plenário da
Câmara e no soberano plenário do Senado.
Por último, Sr. Presidente, quero informar que,
agora mesmo, está ocorrendo uma solenidade – agradeço a compreensão de V. Exª – no Panteão da Democracia, onde estão os heróis nacionais do Congresso
Nacional. Está havendo a inclusão do companheiro
Chico Mendes como herói da Pátria, no dia de hoje.
Junto com os seringueiros, junto com Plácido de Castro,
ele faz parte agora do conjunto dos heróis da Pátria.
Fica aqui esse registro. Saio daqui agora, para pegar
um pouco dessa solenidade.
Por fim, agradeço muito à Presidenta Dilma pela
maneira amiga com que tem tratado o Acre, pelo apoio
que tem dado ao Governador Tião Viana e pela maneira como tem governado o Brasil. A Presidenta Dilma
conquistou quem não votou nela. Ela firmou a posição
de quem trabalhou para que a primeira mulher dirigisse
o Brasil. Ela orgulha todos nós, mas o melhor é que,
depois de um ano e meio de Governo, ela conquistou
quem não tinha votado nela, como é o caso do Acre.
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Hoje, mais de 70% do povo acriano acham o Governo
da Presidenta Dilma ótimo ou bom. E é isto que conta:
o Brasil seguir em frente, o Acre seguir em frente, e nós
seguirmos aperfeiçoando esse regime que estabelece o direito de todos nós debatermos todos os temas.
Então, muito obrigado, Presidenta Dilma. Esperamos – e vamos organizar – uma grande visita sua, ainda
este ano, ao nosso Estado do Acre. Em meu nome, em
nome do Tião, do Senador Anibal e de todo povo acriano,
eu agradeço, desta tribuna do Senado, a atenção, o carinho e o apoio que o Governo da Presidenta Dilma tem
dado ao Governador Tião Viana e aos nossos prefeitos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR
JORGE VIANA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
CÓDIGO DO FUTURO
Jorge Viana
O Globo. 4-9-12
Mais importante lei ambiental, o Código Florestal
nasceu em 1934, quando o Brasil assistia à destruição
da Mata Atlântica. A versão atual foi criada em 1965 para
evitar o mesmo desastre no cerrado e na Amazônia.
Agora, no século 21, um novo código sai do Congresso.
Infelizmente, embalado por velhas ideais insustentáveis.
A mudança é necessária. Melhor agora, antes
que a situação de degradação ambiental piore. É preciso ser claro. O País tem que sair dessa política de faz
de conta. Explico: até agora prevaleceu o conceito do
faz de conta que temos uma lei rígida que é aplicada.
Com o decreto de julho de 2008, descobriu-se que
parte da produção agropecuária vinha da ilegalidade.
Alguns acharam uma solução fácil: mudar a lei, para
legalizar o ilegal. Outros, aí me incluo, buscam a atualização do código com a incorporação dos conceitos
do século 21, com o olhar para o futuro.
O passivo, o desmatamento em áreas ilegais nas
últimas décadas ultrapassa 80 milhões de hectares
em áreas de reserva legal e preservação permanente
(APP). Chegou o momento de o País enfrentar essa
situação. O confronto entre ruralistas e ambientalistas
não trouxe uma única árvore de volta.
O meio ambiente precisa ser visto como o melhor
aliado da produção agropecuária. A novela do Código
Florestal segue. No último capítulo, a comissão especial que analisa a medida provisória nº 571 aprovou
novo texto. Foi o entendimento possível para evitar a
desfiguração da MP e um desastre na legislação. É
bom destacar que o entendimento não se deu com a
participação do governo. Nem tudo que é votado no
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Congresso é por ordem ou acordo com o governo. Foi-se o tempo em que medidas provisórias eram baixadas
de maneira impositiva. Isso não ocorre mais.
A posição da Presidente Dilma Rousseff em favor
do meio ambiente está clara na MP nº 571. Seu gesto de
estender a mão aos produtores rurais, especialmente aos
pequenos, não garantiu, contudo, a aprovação do texto
original. A ausência dos movimentos ambientas no Congresso e a falta de articulação política e de votos para a
causa ambiental não permitiram o avanço. O texto da comissão é distante da proposta que Luiz Henrique (PMDB
– SC) e eu ajudamos a aprovar no Senado. A proposta era
boa. Acabou desvirtuada quando voltou à Câmara. Esse
texto evitou novos danos e permitiu reverter um desastre:
a decisão de dar fim às Áreas de Proteção Permanente
nas margens de rios não perenes, justamente aqueles
que dão vida aos rios maiores e permanentes.
Estabeleceu-se que a recomposição florestal em
médias e grandes propriedades será feita de 20 metros
até 100 metros de largura, de acordo com o Programa
de Regularização Ambiental, cujas regras gerais serão definidas pelo governo federal. E caberá aos estados implementar. Para os pequenos proprietários a
lei é flexível. Essa é a oportunidade de o País fazer o
maior programa de recomposição florestal do mundo.
Senador do PT do Acre.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senador Tião Viana. Parabéns ao
Acre! Desculpe-me, Senador Jorge Viana. É que eu o
recebi no sábado. E recebemos o seu irmão, o Governador Tião Viana, no Mato Grosso. Com isso, eu me
confundi. Desculpe-me.
Vou passar a palavra agora ao Senador Tomás
Correia.
Depois, vou fazer uso da palavra e, posteriormente, falará a Senadora Lídice. Pode ser? (Pausa.)
Então, vamos passar a palavra à Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Muito obrigada, Sr. Presidente, pela generosidade de
ceder seu tempo. Eu quero inclusive iniciar saudando o
Senador Jorge Viana pelo pronunciamento, pelo fato de
hoje escrever no livro do Panteão da Pátria o nome de
Chico, a luta dos seringalistas brasileiros. Mas também
quero dizer que, hoje, no Panteão da Pátria, está sendo
escrito o nome dos heróis da Revolta dos Búzios, uma
revolta que aconteceu na Bahia, de negros, escravos,
no período colonial brasileiro, e que tinha, na verdade,
não apenas um projeto de combate e superação da
escravidão, mas, acima de tudo, um projeto de nação.
Hoje é uma data, portanto, extremamente importante,
que os baianos vão reverenciar sempre, porque é o
momento em que nós, que já reverenciamos a Revol-
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ta dos Búzios e já incorporamos esses heróis da luta
antiescravagista e da luta republicana em nosso País,
passamos a ter também esse reconhecimento, com
a inscrição dessas personalidades, desses heróis da
vida baiana, no Panteão dos Heróis da Pátria brasileira.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a discussão a respeito da melhor forma de se levar água
para o Semiárido nordestino arrasta-se desde o Brasil
dos Imperadores. Temos registro de seca no Nordeste
desde o início da nossa colonização, ainda no século
XVI, onde nossos primeiros habitantes – os indígenas – se deslocavam em direção ao litoral em busca
de uma estratégia de sobrevivência. Mas os impactos
causados pela falta d’água se fizeram sentir de forma
mais clara a partir do processo de ocupação do Sertão,
quando, muitas vezes, a falta de água até para beber,
significava uma ameaça à vida das pessoas.
Na catastrófica seca de 1877, o Imperador D.
Pedro II avisou que “venderia até a última pedra da
coroa para evitar que os nordestinos morressem de
fome e sede”. Apesar da promessa, não se tocou sequer numa pedra de sua cobiçada coroa, mas tenho
de fazer justiça a esse governante, que se preocupou
com a situação e chegou a autorizar a construção de
reservatórios de água, bem como orientou que fossem
importadas espécies de plantas resistentes que se
aclimatassem ao Semiárido nordestino. Mesmo com
essas estratégias, não foi possível impedir que, na
época, morressem em torno de 1,7 milhão de pessoas.
A situação hoje vivenciada e que se abate sobre
os sertanejos e as sertanejas, quando chega o período da estiagem, muito se conhece e aqui já foi falada por vários de nós – inclusive agora, neste período
de grande seca nordestina. Ela também já foi escrita
em nossa literatura por romancistas e sociólogos da
seca, como Rachel de Queiroz, Euclides da Cunha,
Graciliano Ramos, Josué de Castro e José Américo
de Almeida, para citar apenas alguns.
Srs. Senadores, como nordestina e Senadora, tenho acompanhado de perto os debates e as ações que
estão sendo desenvolvidas pelo Governo Federal e pelo
governo do meu Estado para responder a este problema
de acesso à água no Semiárido. Diferentemente da forma
como fora conduzida outrora, em que os programas com
esse foco eram realizados a partir de ações emergenciais,
simplesmente formuladas sem a participação dos beneficiários e dos movimentos sociais, hoje, isso ocorre de
forma inovadora, desenvolvida a partir de metodologias
e tecnologias sociais que buscam a garantia de acesso
à água para o consumo humano e para a produção.
Venho a esta tribuna registrar uma marca histórica de 2,5 milhões de pessoas no Semiárido com
acesso à água potável, ao lado de sua casa e de forma
descentralizada, por meio do Programa de Formação
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e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido – Um Milhão de Cisternas. Hoje pela manhã, foi
entregue pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome a cisterna de número 500 mil.
Assim, Sr. Presidente, o meu Estado, a Bahia, tem
procurado fazer bem o seu dever de casa. Esse programa já viabilizou a construção de 113.460 cisternas nos
265 Municípios que estão na região semiárida baiana.
Também quero registrar que foi lá onde começou
o projeto piloto de construção de cisternas nas escolas
da zona rural, que não dispunham de abastecimento
de água e que permaneciam fechadas durante todo o
período da seca, o que comprometia a realização do
calendário escolar. Essa iniciativa já está beneficiando
mais de 4 mil pessoas em 43 escolas de 13 Municípios
baianos, projeto este que busca aliar, na mesma ação,
acesso à água, segurança alimentar e educação, com
a construção de cisternas e hortas comunitárias, dando
oportunidades para o desenvolvimento das crianças do
Sertão, do Sermiárido. Desde 2010, a experiência foi
ampliada para todos os Estados do Semiárido brasileiro.
Tenho orgulho e satisfação de divulgar essas experiências, pois interessam a nordestinos e a brasileiros
em geral, já que nos transmitem uma mensagem de esperança, ao mostrar que o futuro do Semiárido reside em
programas, ações e políticas públicas que contemplem o
fortalecimento das atividades produtivas de forma inovadora, como esse programa das cisternas. Ou seja, é a luta
do Semiárido nordestino para conviver com a falta d’água,
para conviver com a seca, e não, como se dizia no passado, para combater a seca, como se fosse possível combater uma questão da natureza, a inexistência de chuva.
Por ele são promovidas ações de mobilização social e de capacitação de famílias de agricultores para a
gestão de recursos hídricos; de diminuição das doenças
de veiculação hídrica e do acesso descentralizado à
água para o consumo humano por meio da captação
de água de chuva em cisternas familiares.
Ele também propicia acesso à água potável para
garantia da segurança alimentar e nutricional da pessoa humana e para a produção, beneficiando, principalmente, as mulheres, que, na divisão do trabalho
familiar, não mais terão de se deslocar para buscar
água em longas distâncias.
Concluo este pronunciamento, Sr. Presidente, e
agradeço a V. Exªs por me terem dado a oportunidade de
realizá-lo para saudar, mais uma vez, a ação do Ministério do Desenvolvimento Social e da Presidente Dilma.
Na semana passada, tivemos a oportunidade
de votar aqui a medida provisória relativa ao enfrentamento da seca no Nordeste, com o financiamento dos
produtores rurais, com a discussão e o alastramento
do prazo da dívida dos produtores rurais do Nordeste.
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Quero principalmente dizer que o Semiárido nordestino continua sendo um desafio para o povo e para
os governos brasileiros, mas, hoje, acima de tudo, com
políticas públicas que enfrentem a seca de uma maneira diferente: com participação e mobilização, com
os nordestinos opinando sobre os caminhos e sobre
como viver e conviver com a seca no Nordeste.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senadora Lídice da Mata. Parabéns
pelo pronunciamento.
Realmente, a situação da seca no Nordeste é
preocupante. Tenho certeza de que os governantes
e o Governo Federal encontrarão uma solução para
amenizar o sofrimento do querido povo nordestino.
Obrigado. Tenha uma boa viagem.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR –
MT) – A Presidência designa o Senador Tomás Correia
para integrar, como suplente, a Comissão Temporária
que examina o Projeto de Lei do Senado nº 236, de
2012, que dispõe sobre a Reforma do Código Penal
Brasileiro, em vaga cedida pelo Partido Social da Democracia Brasileira, nos termos dos Ofícios nºs 172,
de 2012; e 288, de 2012.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício n º 172/12-GLPSDB
Brasília, 29 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) cede, ao
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB),
a vaga de suplente na Comissão Temporária que examina o Projeto de Lei do Senado nº 236, de 2012, que
dispõe sobre a Reforma do Código Penal Brasileiro.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
Of. GLPMDB nº 288/2012
Brasília, 30 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Tomás Correia, para
ocupar, como suplente, em vaga cedida pelo PSDB, a
Comissão Temporária que examina o Projeto de Lei do
Senado nº 236, de 2012, que dispõe sobre a Reforma
do Código Penal Brasileiro.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração. – Senador Renan Calheiros,
Líder do PMDB.
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O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Parabéns, Senador Tomás Correia.
Ao mesmo tempo, passo a Presidência a V. Exª
a fim de que eu possa fazer uso da palavra.
O Sr. Cidinho Santos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra o nobre Senador Cidinho Santos, do Mato Grosso, pelo prazo de 20 minutos.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente. Comprometo-me em ser
bastante rápido.
Em primeiro lugar, queria fazer um comentário sobre
o pronunciamento do Senador Jorge Viana e parabenizá-lo pelas colocações muito bem feitas. Ao mesmo tempo,
porém, também queria expressar a nossa preocupação,
como membro da comissão que examinou o Código Florestal, em relação à colocação do Senador quando diz
que o entendimento que foi feito entre todas as lideranças
da Comissão que analisou a medida provisória não foi
um entendimento com o apoio do Governo.
Acredito que as mudanças efetuadas foram para
melhor e, com certeza, a Presidente Dilma poderá estranhar num primeiro momento, mas vai entender que
o Governo também não é o dono da verdade. Não é
possível que o Governo simplesmente vete um entendimento feito, de forma unânime, pela comissão formada por Senadores e Deputados Federais, por não
ter sido consultado.
Sr. Presidente, também aproveito a oportunidade desta tarde para falar um pouco sobre o nosso
querido Estado do Mato Grosso. Neste último final de
semana, tive oportunidade de viajar de carro pelo trecho da BR-163/364, de Cuiabá até a cidade de Pedra
Preta, passando por Rondonópolis e por Juscimeira.
Assim, quero manifestar a minha preocupação quanto
à questão da estrutura dessa rodovia, já que demoramos cinco horas para percorrer um trecho de aproximadamente 250 quilômetros, trecho este em que há
um grande volume de caminhões e carros. Ou seja, é
praticamente uma aventura, Sr. Presidente, viajar pela
BR-364. Encontramos vários acidentes.
E a nossa preocupação, sempre colocada aqui,
desde o dia da nossa posse, é a infraestrutura de que
o nosso querido Estado do Mato Grosso precisa, que
o nosso Estado almeja.
A Presidente Dilma anunciou a concessão da rodovia BR-163 e BR-364, no trecho de Rondonópolis até
Posto Gil, duplicada com recursos do PAC, para depois
ser feita a concessão. Também no trecho de Posto Gil
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a Sinop, a duplicação é feita através de concessão,
assim como no trecho de Rondonópolis até Dourados.
Isso é um alívio, mas são situações para que nos
precisamos atentar, para que ocorram na maior brevidade de tempo possível. Para se ter uma ideia, o trecho de
Rondonópolis a Cuiabá, a Serra de São Vicente, demorou
10 anos para ser duplicado. Se demorarmos mais 10 anos
para conseguirmos duplicar o outro trecho restante, de
Rondonópolis até Jaciara, Juscimeira e depois da Serra
de São Vicente, que, praticamente só 20 quilômetros,
demorou 10 anos para ser feita a duplicação...
Então, o Mato Grosso está ansioso para que as
obras de duplicação da BR-163, a partir de Sinop, passando por Cuiabá, por Rondonópolis, até Dourados,
seja realmente uma realidade. Precisamos hoje de
infraestrutura para escoar nossa produção.
Sobre esse tema, Sr. Presidente, quero colocar aqui
uma preocupação que aflige os produtores do Estado do
Mato Grosso, que é a armazenagem. Vemos algumas
iniciativas do Governo Federal, como falei antes, como
ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, mas o Governo
Federal tem de começar a se preocupar com armazenamento. E acredito que esteja se preocupando, porque
já participei de audiência com o Ministro da Agricultura,
com a Ministra Gleisi Hoffmann, quando falamos sobre
nossa preocupação em relação ao armazenamento.
Nas viagens que temos feito pelo interior do Estado
do Mato Grosso, na semana atrasada, pudemos percorrer
a BR-163, no trecho Nova Mutum, Lucas do Rio Verde,
Sorriso, até Sinop, e ver a grande quantidade de produção
de milho a céu aberto por falta de armazenagem. Para se
ter uma ideia, Sr. Presidente, o Mato Grosso tem capacidade de armazenagem de 27 milhões de toneladas, e
esta safra, colhida agora, foi de 35 milhões de toneladas
de grãos – soja, 20 milhões de toneladas, e aproximadamente 14 a 15 milhões de toneladas de milho.
O Mato Grosso se prepara para, no ano de 2013,
colher a maior safra de sua história, podendo chegar a
40 milhões de toneladas. Isso vai fazer com que esse
gargalo da armazenagem se acentue muito mais no
ano que vem.
Aliado a isso, nós temos a questão do escoamento dessa produção. Como coloquei antes, temos
dificuldades em função da distância dos portos, da
falta de uma ferrovia que possa integrar a área de
produção de grãos no Estado. Então, com certeza, a
falta de infraestrutura em rodovias e ferrovias, aliada
à dificuldade de armazenagem, fará com que no ano
que vem o Estado do Mato Grosso tenha bastante dificuldade na questão de escoamento.
Nós temos iniciativas de alguns fazendeiros do
Estado, que estão, de forma empreendedora, construindo seus próprios armazéns, buscando recursos no
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BNDES, mas a burocracia, as dificuldades e o programa
de financiamento de recursos, que é o PSI, que financia
apenas 50%, não atende as necessidades dos nossos
produtores. Então, é preciso que o Governo Federal, que
a Presidente Dilma, que a Ministra da Casa Civil, que
também está preocupada com essa situação, a Ministra
Gleisi, e o Ministro da Agricultura Mendes Ribeiro possam, de forma definitiva e urgente, junto com o Ministério da Fazenda e com o BNDES, anunciar e implantar
um plano para o financiamento da armazenagem em
nosso País, especialmente em nosso Centro-Oeste e
em nosso querido Estado de Mato Grosso.
Eu quero colocar aqui, Sr. Presidente, alguns dados
sobre a produção do Centro-Oeste, região que mais cresce hoje no Brasil. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás
e Distrito Federal estão, em função do bom momento na
agricultura, desenvolvendo-se segundo índices superiores ao índice nacional. Para se ter uma ideia, o Centro-Oeste, nestes últimos 12 meses, cresceu 5,9%, seguido
pela Região Sul, com 4,4%, e o Nordeste, com 4,2%.
O Centro-Oeste é hoje o principal produtor de
grãos do Brasil. Na safra de 2012, que está acabando
de ser colhida, que deve ser recorde de produção, a
nossa Região Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, será responsável pela produção
de 42,7% da produção de leguminosas e oleaginosas
em todo o País. Mato Grosso, como eu disse antes,
produz sozinho 20 milhões de toneladas de soja. Se
fôssemos pensar em Mato Grosso como um país, ele
seria o quarto maior produtor de soja do mundo.
Então, são números significantes, Sr. Presidente,
e o Mato Grosso, como já coloquei aqui, como já disse
antes no meu discurso de posse, não pede nada para
o Governo Federal além daquilo que merece: que lhe
sejam dadas condições para escoar sua produção,
condições para seus produtores trabalharem.
E para isso, nós precisamos de infraestrutura –
de ferrovias, de rodovias, de armazenagem. E essa
questão da armazenagem, que não estava, talvez,
na ordem do dia, mas, com o crescimento da nossa
produção brasileira – graças a Deus, porque é essa
produção que está sustentando a balança comercial
do Brasil –, precisamos que o Governo também dê a
sua parte, dê a sua contribuição e venha com programas que possam facilitar, que possam ajudar o nosso
País a crescer e se desenvolver, oferecendo aquilo de
que os produtores precisam e que não pedem como
esmola, mas como apoio do Governo Federal, que são
as condições para produzir: rodovias, ferrovias, portos
e agora, também, armazenagem.
Era só isso, Sr. Presidente.
Eu espero voltar, nos próximos dias, à tribuna do
Senado Federal, com a boa notícia de que o Gover-
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no Federal ouviu este grito dos produtores rurais, do
segmento, da Famato do Mato Grosso, da Aprosoja,
de todas as entidades de classe do Brasil que trabalham, que têm essa preocupação, da Abiove, que é a
Associação Brasileira de Produtores de Óleos Vegetais.
Espero que o Governo entenda essa necessidade e
possa lançar um programa para financiamento para
a armazenagem no nosso Brasil, principalmente no
nosso Centro-Oeste, onde temos esse gargalo hoje.
E o Estado do Mato-Grosso caminha, nesse sentido,
para um colapso em função de não termos nenhum
projeto em andamento. Os que existem, são projetos
acanhados, com recursos próprios, ou uma parte só
financiada a juros, que ainda não estão dentro da realidade brasileira, que é o juro compatível, para que nossos produtores possam contrair esses financiamentos
e fazer os investimentos em suas propriedades ou em
outras propriedades, mas que possam atender essa
demanda de armazenagem de que o Mato-Grosso e
o Centro-Oeste precisam.
Era só isso, Sr. Presidente. Obrigado e uma boa
tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui
na tribuna do Senado, mais uma vez, falando a todos
os ouvintes e telespectadores da Rádio Senado e da
TV Senado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Parabéns, Senador Cidinho Santos,
ilustre, do querido Estado do Mato Grosso.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência fixa o calendário de tramitação da Comissão Temporária de Modernização do
Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art.
374 do Regimento Interno.
É o seguinte o calendário:
1. Apresentação de
Emendas

31/8 a 28/9/2012 (vinte
dias úteis)

2. Relatórios parciais

1° a 15/10/2012 (dez
dias úteis)

3. Relatório do RelatorGeral

16 a 22/10/2012 (cinco
dias úteis)

4. Parecer Final da
Comissão

23 a 29/10/2012 (cinco
dias úteis)

O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa o Deputado
Sandro Alex, como membro titular, em substituição ao
Deputado Rubens Bueno, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 578, de 2012, conforme o Ofício nº 186, de 2012,
do Líder do Bloco PV/PPS, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
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Of. LID/Nº 186/2012
Brasília, 4 de setembro de 2012
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados Sandro
Alex – PPS/PR e Sarney Filho – PV/MA para integrar como
titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à MP nº 578/12, que “Permite
a depreciação acelerada dos veículos automóveis para
transportes de mercadorias e dos vagões, locomotivas,
locotratores e tênderes que menciona, previstos na Tabela de Incidência sobre Produtos Industrializados – TIPI”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do Bloco PV, PPS.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência designa a Deputada
Jô Moraes (PCdoB/MG), como membro suplente, em
substituição ao Deputado Osmar Júnior (PCdoB/PI),
para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 1, de 2012-CN,
conforme Ofício nº 238, de 04 de setembro de 2012,
da Liderança do PCdoB na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 238/12
Brasília, 4 de setembro de 2012
Assunto: Indicação de membro para CPMI
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a indicação da Deputada Jô Moraes (PCdoB – MG) para a vaga de suplente,
em substituição ao Deputado Osmar Júnior (PCdoB
– PI), da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito –
CPMI, destinada a investigar práticas criminosas do
Senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente
como Carlinhos Cachoeira, desvendadas pelas operações “Vegas” e “Monte Carlo”, da Polícia Federal.
Respeitosamente, – Deputada Luciana Santos,
Líder.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – A Presidência recebeu do Presidente
do Banco Central do Brasil o Aviso nº 25, de 2012CN (nº 92/2012-BCB, na origem), encaminhando ao
Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único
do art. 111 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011,
as Demonstrações Financeiras do Banco Central do
Brasil referentes ao 1º semestre de 2012.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Nos termos do art. 120 da Resolução
nº 1, de 2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para tramitação da matéria:
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Leitura: 4-9-2012
até 9/9 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
até 24/9 prazo para apresentação de relatório;
até 1/10 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
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até 8/10 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 5 de setembro do corrente.
É lido o seguinte Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Os Srs. Senadores Aloysio Nunes
Ferreira, Cyro Miranda, Flexa Ribeiro e Cícero Lucena
enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o art.
210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “Foi ‘estelionato eleitoral’, diz tucano”, publicado pelo jornal O Globo em sua edição de 3 de
julho de 2012.
A matéria destaca a decisão da Petrobras de retirar do plano de negócios a refinaria Premium II, no
Ceará, que gerou críticas na Assembleia Legislativa,
onde o governo do ex-presidente Lula foi acusado de
ter praticado um “estelionato eleitoral”.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§ 2º, do Regimento Interno.)
FOI ‘ESTELIONATO ELEITORAL’, DIZ TUCANO
RECIFE . A decisão da Petrobras de retirar do
plano de negócios a refinaria Premium II, no Ceará,
gerou críticas na Assembleia Legislativa, onde o governo do ex-presidente Lula foi acusado de ter praticado um “estelionato eleitoral” pelo deputado João
Jaime (PSDB). Ele afirmou ontem que o governo do
Ceará fez investimentos em infraestrutura em função
da refinaria prometida, que não passava de “ficção”.
– Perto do fim do mandato o então presidente
Lula lançou a pedra fundamental da refinaria. A
maquete da planta industrial foi exibida, parecia
até que já tinha navio no porto para transportar
petróleo. A presidente Dilma também veio, fez
gravações no local, promessas na campanha
eleitoral e deu no que deu.
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O tucano lembrou que a promessa da refinaria
no Porto de Pecém, em São Gonçalo do Amarante
– a 50 quilômetros de Fortaleza – levou o governo atual e o anterior a fazerem altos investimentos
na região.
– Ainda no governo Tasso Jereissati já havia a
concessão de incentivos de R$ 130 milhões a
uma empresa da Petrobras que opera no Ceará. Depois, o estado desapropriou um terreno, desviou do seu curso a estrada litorânea,
trouxe água, luz, duplicou estrada, implantou
ferrovia. O estado, no entanto, ficou a ver navio.
Ou melhor, a não ver nenhum navio.
O empreendimento deveria gerar investimentos de
US$ 10 bilhões, e as obras começariam no próximo ano.
O Deputado Ely Aguiar (PSDC) lamentou a
perda do que seria “uma redenção para a economia”, e solicitou que a Procuradoria Geral do Ceará
se manifeste.
– Pelo menos por enquanto não há interesse
de a refinaria vir para o Ceará. Mas durante
a campanha eleitoral ela foi divulgada como
iniciativa concreta nos meios de comunicação.
Por isso, a gente pode dizer que não passou
de um estelionato eleitoral. Estamos há anos
sendo enganados – criticou João Jaime.
Para o deputado Fernando Hugo (PSDB) é difícil, para a população do Ceará, “conviver com tanta
mentira”.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “Patrimônio de Agnelo tem variação inexplicada”, publicada pelo jornal O
Globo de 4 de julho de 2012.
A matéria destaca relatório da Receita Federal
que aponta que o Governador Agnelo teve variação
patrimonial acima dos rendimentos declarados no Imposto de Renda de 2009 e de 2010.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§ 2º, do Regimento Interno.)
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PATRIMÔNIO DE AGNELO TEM
VARIAÇÃO INEXPLICADA
Relatório da Receita aponta valores acima dos rendimentos declarados no Imposto de Renda de 2009
e de 2010
BRASÍLIA. Relatório da Receita Federal indica
que o governador do Distrito Federal Agnelo Queiroz
(PT) teve variação patrimonial a descoberto em 2009
e 2010, período em que ocupava uma das diretorias
da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Em 2009, a variação patrimonial acima da renda declarada foi de R$ 93,5 mil. Em 2010, o descompasso
foi de R$ 13,6 mil.
O documento já está em poder da CPI Mista do
Cachoeira. No dia 13 do mês passado, quando prestou
depoimento à comissão, Agnelo disse que não havia
nenhum problema com suas receitas e gastos pessoais. O governador até ofereceu aos parlamentares a
quebra de seu sigilo bancário e fiscal. Depois de analisar os números, o deputado Rubens Bueno (PPS-PR),
um dos integrantes da CPI, disse que o governador
deve dar novas explicações sobre as discrepâncias
apontadas pela Receita.
– A Receita tem que abrir uma fiscalização
(investigação fiscal) sobre isso. Vamos ver
se cabe uma investigação também do Ministério Público Federal – disse o líder do PPS
na Câmara.
O porta-voz do governador, Ugo Braga, negou
irregularidade nas declarações do Imposto de Renda
de Agnelo. Segundo ele, a Receita só apontou patrimônio a descoberto porque não levou em consideração a
declaração de renda da mulher de Agnelo, a médica
Ilza Queiroz. Os dois são casados com comunhão de
bens e a renda dela seria suficiente para cobrir parte
das despesas que aparecem na declaração do governador. Em 2009, ela teria tido renda líquida de R$ 140
mil e, em 2010, de R$ 139 mil.
– O patrimônio do governador é o patrimônio
do casal e não tem um centavo a descoberto
– disse Braga.
A CPI aprovou a quebra do sigilo bancário e fiscal do governador numa investigação sobre supostas
ligações de ex-auxiliares de Agnelo com o bicheiro
Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, e dirigentes da construtora Delta, encarregada da coleta
do lixo no Distrito Federal.
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Convocados não comparecem à CPI
Depois de uma sessão em que nenhum dos quatro convocados apareceu para falar, o relator da CPI,
deputado Odair Cunha (PT-MG), afirmou ontem que
Ana Cardoso de Lorenzo, uma das pessoas que iriam
depor, enviou um documento admitindo que recebeu,
em setembro de 2010, R$ 28 mil da Alberto & Pantoja,
em pagamento de pesquisa eleitoral.
Segundo o texto encaminhado pela defesa de
Ana Cardoso, sócia do instituto de pesquisa goiano
Serpes, o levantamento foi pedido pelo ex-presidente do Detran de Goiás Edivaldo Cardoso de Paula,
que também deveria ter comparecido ontem à CPI. A
pesquisa, segundo o Serpes, foi encomendada para
consumo interno do PTdoB, não tendo relação com a
campanha do tucano Marconi Perillo, eleito governador
de Goiás em 2010.
A Alberto & Pantoja é apontada como uma empresa de fachada da organização de Cachoeira. Uma
de suas sócias, Rosely Pantoja da Silva, também deveria ter prestado depoimento ontem, mas, mesmo
com cinco endereços diferentes, não foi encontrada.
O Detran, que já foi comandado por Edivaldo, era uma
das áreas controladas por Cachoeira no governo de
Perillo. (COLABOROU André de Souza )
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do editorial intitulado “A greve nas federais
se alastra”, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo
de 06 de junho de 2012.
O editorial destaca que a greve nas federais indica que as forças do PT entre as entidades docentes
já não parece a mesma.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§ 2º, do Regimento Interno.)
A GREVE NAS FEDERAIS SE ALASTRA
A greve das universidades federais chega ao
seu 20.º dia, com a realização de uma marcha de
professores, em Brasília, para pressionar o governo
a atender às reivindicações dos grevistas. Além de
reclamar da defasagem salarial com relação a outras
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carreiras federais, a categoria exige mudança na estrutura de cargos, melhores condições de trabalho,
incorporação de gratificações e unificação da carreira, com 13 níveis de remuneração e variação de 5%
entre esses níveis.
Com base nos índices do Dieese, os professores
pleiteiam ainda um aumento de R$ 1.597,92 para R$
2.329,35 no piso salarial para o regime de 20 horas
semanais. E também criticam o Programa de Apoio
à Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que foi lançado pelo presidente Lula em 2007.
Segundo eles, a criação de novas instituições federais
de ensino superior e a construção de novas unidades
por instituições já existentes foram feitas às pressas,
com salas lotadas, excesso de disciplinas, orientações
pedagógicas conflitantes e ausência de laboratórios,
de bibliotecas, de estrutura para pesquisa e de política
de assistência ao estudante.
Quando a greve foi deflagrada, o ministro Aloysio
Mercadante afirmou que não via sentido na paralisação, uma vez que o governo vinha cumprindo o acordo
firmado no ano passado, que previa um reajuste de 4%
nos salários dos professores das universidades federais e das instituições técnicas mantidas pela União.
Em nota, o Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior (Andes) alegou que o acordo de 2011 foi
“emergencial”. Disse que as autoridades educacionais
haviam prometido negociar um novo plano de carreira.
E pediram “o agendamento de reuniões com urgência”,
para evitar um impasse.
Mercadante dispôs-se a receber os líderes dos
grevistas e alegou que a demora para o início das discussões foi causada pela morte, em janeiro, do secretário executivo do Ministério do Planejamento, Duvanier
Paiva, o principal negociador do governo. Contudo, a
reunião marcada para a semana passada com o comando de greve e a direção do Andes foi cancelada
a pedido do ministro da Educação, que alegou estar
com “problemas de agenda”.
Outra reunião prevista para esta semana com o
secretário de Relações do Trabalho do Ministério do
Planejamento, Sérgio Mendonça, também foi desmarcada. A justificativa foi de que a equipe econômica do
governo tem de reavaliar sua posição, antes de apresentar uma contraproposta de reajuste salarial para o
professorado. O Palácio do Planalto teme que todos
os setores do funcionalismo federal, invocando isonomia, exijam o que for concedido aos professores. Os
sindicatos dos servidores da União já acenaram com
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a possibilidade de promover uma greve geral ainda
este mês.
A greve dos docentes começou na segunda quinzena de maio com a suspensão das aulas em 41 das
59 universidades federais. Quase três semanas depois, 49 universidades e 4 dos 40 institutos de ensino
técnico e centros tecnológicos federais estão com as
atividades suspensas. Até as principais universidades
da rede – como as de São Paulo e do Rio de Janeiro
– aderiram à paralisia. A maior de todas – a UFRJ –
não entrava em greve desde 2001. As aulas também
foram suspensas nas universidades que o governo do
presidente Lula criou nas cidades onde estão os maiores redutos eleitorais do PT. É esse o caso, por exemplo, da UFABC, com sede em Santo André. Segundo
o Andes, mais de 1 milhão de alunos estão sem aula,
por causa da greve. No governo, a estimativa é de que
a paralisação tenha atingido apenas 500 mil alunos.
Convertida em entidade chapa-branca, a União Nacional dos Estudantes (UNE) limitou-se a emitir notas de
apoio aos professores das federais, sugerindo que a
receita a ser obtida com a exploração do pré-sal seja
aplicada em educação.
O ensino superior foi um dos principais redutos
do PT, durante anos. A greve está mostrando que,
se o partido continua controlando o movimento estudantil, perdeu sua hegemonia entre as entidades
docentes.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “TCU
suspende votações que envolvem réus”, publicada
pelo jornal Estado de S. Paulo em sua edição de 13
de agosto de 2012.
A matéria destaca a decisão do Tribunal de
Contas da União de suspender as votações de processos que possam ser usados pela defesa ou pela
acusação dos réus do mensalão, até que o STF encerre o julgamento.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I,
§ 2º, do Regimento Interno.)
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TCU SUSPENDE VOTAÇÕES
QUE ENVOLVEM RÉUS
Decisão foi tomada após corte considerar regular contrato da DNA com o BB; outros 4 processos tratam de
acusados no mensalão
O Tribunal de Contas da União (TCU) não votará
nenhum processo que possa ser usado pela defesa
ou pela acusação dos réus do mensalão, até que o
Supremo Tribunal Federal (STF) encerre o julgamento
que deve durar pelo menos dois meses.
A decisão foi tomada depois da polêmica votação
que considerou regular um contrato milionário da DNA
de Marcos Valério Fernandes de Souza com o Banco
do Brasil, obrigando o TCU a fazer uma operação política de emergência, para livrar o tribunal do carimbo
de corte que ajudou a defender mensaleiros.
Sob pressão, o TCU definiu que, em se tratando de mensalão, o melhor para preservar a imagem
do tribunal é não se intrometer no julgamento do STF.
“Temos de ter toda cautela porque a política
é muito dinâmica. Hoje pedem para matar e, amanhã, para salvar”, revela um ministro que pediu o
anonimato.
Além do recurso que questiona a legalidade
deste contrato da DNA e ainda pode interferir na defesa de dois réus do mensalão – o empresário Marcos Valério e o ex-diretor do BB Henrique Pizzolato
-, estão em aberto quatro outras tomadas de contas
que apontam supostas irregularidades em contratos
de publicidade que também envolvem personagens
do processo no STF.
A lista de pendências, todas em grau de recurso,
inclui um contrato da SMPB de Marcos Valério com os
Correios, outro da mesma empresa com o Ministério
do Esporte, um terceiro do publicitário Duda Mendonça – outro réu do mensalão – com a Petrobrás e, por
último, um de Duda com a Secretaria de Comunicação
da Presidência.
Na operação de blindagem do TCU, o STF foi
comunicado de que a decisão que facilitara a defesa
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de Valério e Pizzolato na prática havia sido anulada e
o tribunal não voltaria atrás. Foi nesse contexto que o
procurador-geral da República, Roberto Gurgel, mencionou o TCU aos ministros do STF na sessão de sexta-feira passada. Ele lembrou os “efeitos suspensos” do
relatório da ministra Ana Arraes, aprovado em plenário
com apenas um voto contrário.
Reunião. O potencial explosivo da aprovação
do recurso em pleno julgamento do mensalão só foi
discutido com clareza quando começou a ganhar contornos de escândalo, em reunião reservada de todos
os ministros, à exceção da relatora. Foi então que o
TCU definiu a estratégia para revogar a decisão tomada às vésperas do início do julgamento, àquela altura
já incorporada pelas defesas de Marcos Valério e Pizzolato. Ana Arraes foi informada de que o colegiado
fizera um acordo para acatar o recurso do Ministério
Público contra seu parecer.
O relatório de Ana Arraes gerou polêmica por
considerar regular o contrato em que a DNA desobedeceu cláusula contratual de “transferir integralmente
ao banco descontos especiais, bonificações e outras
vantagens”. Só em bônus de volume, lembrou Gurgel
ao plenário do STF, o Banco do Brasil deixou de receber R$ 2,9 milhões.
O manto da legalidade conferido à operação foi
baseado em lei aprovada em 2010, com caráter retroativo, cinco anos depois de fechado o contrato. E não
foi novidade. Ana Arraes seguiu jurisprudência recente
do próprio TCU, que teve o mesmo entendimento na
votação de processos idênticos firmados pelo BB com
outras empresas.
Com o novo recurso do Ministério Público acatado
pelo ministro Aroldo Cedraz, escolhido em sorteio do
TCU, os efeitos da votação não valem mais. O processo está agora na Secretaria de Recursos, que levará
algo em torno de 90 dias para reexaminá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Esgotada a lista de oradores, declaro
encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 49 minutos.)
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Ata da 164ª Sessão, Não Deliberativa,
em 5 de setembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Paulo Paim, Tomás Correia, Anibal Diniz e Cidinho Santos
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 16 horas e 51 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 51, de 2012

(nº 93/2012, na origem), do Banco Central do Brasil,
que encaminha, em atendimento ao disposto na Lei nº
9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do Real
referente ao mês de julho de 2012, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais
a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Aviso nº 51, de 2012, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu do Presidente do Tribunal de
Contas da União o Aviso nº 26, de 2012-CN (nº 1011GP/TCU/2012, na origem), encaminhando ao Congresso
Nacional, nos termos do § 4º do artigo 71 da Constituição
Federal, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas
da União, referente ao 2º trimestre do exercício de 2012.
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 26, DE 2012-CN
(Nº 1.011-D-GP-TCU, na origem)
Brasília, 30 de agosto de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 71
da Constituição Federal, tenho a honra de encaminhar
a Vossa Excelência o Relatório das Atividades deste
Tribunal referente ao 2º trimestre do exercício de 2012.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 05-9-2012
até 10/9 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
até 25/9 prazo para apresentação de relatório;
até 2/10 prazo para apresentação de emendas ao
relatório; e
até 9/10 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO à
Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 6 de setembro do corrente.
O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há oradores inscritos.
Há uma permuta entre o Senador Rodrigo Rollemberg e o Senador Eduardo Suplicy.
Passamos a palavra ao Senador Eduardo Suplicy
e, em seguida, ao Senador Rodrigo Rollemberg, a não
ser que haja um líder ou uma comunicação parlamentar.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs.
Senadores Rodrigo Rollemberg e Cristovam Buarque,
prezadas Senadoras, como e quando a lei brasileira
que institui a Renda Básica de Cidadania será implementada? Este é o tema da palestra que irei proferir
na próxima semana no 14º Congresso Internacional
da Rede Mundial da Renda Básica, da Basic Income
Earth Network, para o qual fui convidado, inclusive
como co-presidente de honra da Bien.
Em 8 de janeiro de 2004, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 10.835, de 2004,
que institui a Renda Básica de Cidadania para todos
os residentes no Brasil, incluindo os estrangeiros que
vivem no País há cinco anos ou mais, independente
de sua condição socioeconômica.
O §1º do art. 1º estabelece que a RBC será implementada por etapas, sob o critério do Poder Executivo,
observando primeiro os mais necessitados. Um dia,
o benefício será igual para todos, em valor suficiente
para atender às necessidades vitais de cada pessoa,
com alimentação, educação e saúde, considerando o
grau de desenvolvimento econômico e a capacidade
do Orçamento da Nação.
Foi uma bela cerimônia no Palácio Presidencial.
Um dos principais fundadores da Basic Income Earth Network, o Professor Philippe Van Parijs, estava lá
e foi convidado a falar. Atrás dele, um grande cartaz
dizia: “Renda Básica de Cidadania para Todos”. Foi
um dia muito especial. O então ministro da Fazenda,
Antonio Palocci Filho, havia explicado ao Presidente
que, desde que implementado o passo a passo, esse
programa era viável. Portanto, ele aconselhou o Presidente a sancioná-lo. O Programa Bolsa Família, que
paga um benefício monetário a todas as famílias com
renda mensal abaixo de um certo nível, foi e é considerado como um passo em direção à renda básica
de cidadania.
Essa palestra eu irei proferir em Munique, na Alemanha, de 14 a 16 de setembro próximo.
O Programa Bolsa Família começou em outubro
de 2003, quando o Presidente Lula unificou vários
programas de transferência de renda existentes até
aquele momento: o Programa Bolsa Escola, o Bolsa
Alimentação, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação.
Esses programas surgiram das discussões sobre uma
proposta de garantia de renda mínima que tinha sido
apresentada por vários economistas e cientistas sociais ao longo da história, em muitos países, inclusive
no Brasil.
O debate sobre a garantia de renda mínima no
mundo teve a sua origem no início da humanidade,
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como se pode ver a partir das contribuições de Confúcio, Aristóteles, Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, O Livro
de Hadis, os ensinamentos de Buda, Thomas More,
Thomas Paine, Karl Marx, Joseph Charlier, Bertrand
Russell, James Edward Meade, John Maynard Keynes,
Milton Friedman, James Tobin, John Kenneth Galbraith,
Martin Luther King Jr., Bispo Desmond Tutu, Philippe
Van Parijs, Guy Standing, Claus Offe, Walter van Trier,
Robert Van Der Veen e tantos outros.
Esse debate está em curso no Brasil. Especialmente porque, durante os anos 50 aos anos 90, ocorreram períodos alternados de crescimento econômico
elevado e recessões. Essa época ficou conhecida pela
concentração de renda e riqueza. Tal situação alçou o
Brasil ao posto de um dos três países mais desiguais
no mundo. Por essa razão, muitos intelectuais, como
Milton Santos, Caio Prado Júnior, Celso Furtado e Josué de Castro começaram a dizer que a erradicação
da fome e da pobreza, o crescimento econômico e a
justiça social poderiam ser perfeitamente harmonizados e estavam ao alcance de nossas mãos.
Josué de Castro, em 1956, quando era Deputado Federal, disse, em um discurso na Câmara dos
Deputados sobre as disparidades de renda no Brasil
– abre aspas: “Defendo a necessidade de darmos o
mínimo a cada um, de acordo com o direito que têm
todos os brasileiros de ter um mínimo necessário para
sua subsistência”. Antonio Maria da Silveira, em 1975,
escreveu uma primeira proposta em uma revista acadêmica para garantir uma renda mínima para todos os
brasileiros através de um imposto de renda negativo.
Ele mencionou que a nova injeção de dinheiro na economia deve ser feita por meio das mãos daqueles que
não têm o suficiente para sua sobrevivência. Também
Edmar Lisboa Bacha e Roberto Mangabeira Unger argumentaram a favor do rendimento mínimo garantido
através de um imposto de Renda negativo em 1978.
Foi em 1991, no início de meu primeiro mandato
como Senador representando o Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, que apresentei o primeiro
projeto de lei para instituir uma renda mínima garantida
através de um imposto de renda negativo, com a ajuda
de Antonio Maria da Silveira. A proposta foi aprovada
pelo Senado em dezembro de 1991. Recebeu um parecer favorável da Comissão de Finanças da Câmara
dos Deputados, onde houve um rico debate.
Já em agosto de 1991, em uma discussão sobre
aquela iniciativa numa reunião de cerca de 50 economistas em Belo Horizonte, o professor José Márcio Camargo mencionou que o rendimento mínimo garantido
era uma boa proposta, mas que deveria ser pago às
famílias pobres com crianças, de modo que os pais
pudessem encaminhá-las para a escola, em vez de
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enviá-las para trabalhar numa idade muito precoce.
Isso contribuiria para cortar o círculo vicioso da pobreza. Ele publicou artigos explicando essa proposta em
1991 e em 1993, na Folha de S. Paulo. O Professor
Cristovam Buarque também desenvolveu essa ideia e
começou a aplicá-la quando eleito governador (PT na
época) do Distrito Federal, 1995-1998, com o nome de
Bolsa-Escola, ao mesmo tempo em que o prefeito de
Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB)
iniciou um Programa de Garantia de Renda Mínima
veiculada às oportunidades educacionais. Ambos começaram em 1995. Todas as famílias com renda abaixo de certo nível teriam um complemento de renda,
desde que seus filhos de 7 a 14 anos estivessem indo
para a escola.
Devido aos resultados positivos, muitos outros
Municípios seguiram o exemplo. Novos projetos de lei
foram apresentados no Congresso Nacional para o
Governo Federal apoiar os programas municipais naquela direção. Em agosto de 1996, levei o Professor
Philippe Van Parijs para uma audiência com o Presidente Fernando Henrique Cardoso e com o Ministro
da Educação, Paulo Renato de Souza e sua equipe.
Van Parijs explicou as vantagens da renda básica incondicional, mas mencionou que iniciar um rendimento
mínimo garantido relacionando-o com as oportunidades educacionais seria um bom começo, uma vez que
significaria um investimento em capitai humano.
Assim, o Presidente Fernando Henrique deu
luz verde para o Congresso Nacional aprovar proposições que deram origem à Lei nº 9.533, de 1997,
que o Congressista Nelson Marchezan e outros cinco
Parlamentares apresentaram, de forma semelhante,
para permitir ao Governo Federal financiar 50% das
despesas dos Municípios que iniciam programas de
garantia de renda mínima relacionados com as oportunidades educacionais.
Primeiro, os Municípios com a menor renda per
capita até que todos, ao longo de cinco anos, teriam
esse apoio. Em 2001, o Presidente Fernando Henrique
editou nova Medida Provisória, logo transformada na
Lei nº 10.219, de 2001, aprovada por todos os partidos, instituindo que a União passaria a financiar 100%
das despesas de todos os Municípios do Brasil com
programas de Garantia de Renda Mínima relacionados à Educação, também chamado de Bolsa-Escola.
Em 2002, o Presidente Fernando Henrique também
criou o Programa Bolsa-Alimentação, instituindo um
complemento de renda para as famílias pobres, com o
mesmo limite do Programa Bolsa Escola, com as crianças de 0 a 6 anos, desde que elas fossem levadas por
seus pais para obter as vacinas necessárias no Sistema de Saúde Pública, de acordo com o calendário
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do Ministério da Saúde. Além disso, o Governo criou
o Programa Auxílio Gás, de modo a proporcionar às
famílias pobres uma ajuda de custo para comprar gás.
Em fevereiro de 2003, em seu primeiro ano, o Presidente Lula instituiu o Programa Cartão Alimentação,
por meio do qual cada família pobre com renda abaixo
de meio salário mínimo per capita teria o direito a um
cartão de crédito de R$50,00 por mês, que poderia ser
gasto apenas em alimentos.
Os quatro programas descritos acima foram todos
unificados em outubro de 2003 para o Programa Bolsa
Família, que foi ampliado de 3,5 milhões de famílias
beneficiadas em dezembro de 2003 para 13.520.000
famílias hoje, atingindo cerca de 50 milhões de pessoas, ou mais de um quarto dos 194 milhões de brasileiros hoje. As regras do Programa Bolsa Família no
presente são as seguintes:
Cada família, em agosto de 2012, no Brasil, com
uma renda mensal per capita inferior a R$140,00 tem
direito a receber os benefícios do Programa Bolsa
Família. Em 26 de agosto de 2012, U$1.00 era igual
a R$ 2,025 e 1 Euro, igual a R$2,5377. Se a renda familiar mensal for inferior a R$70,00, o benefício básico
para a família é de R$70,00 mais R$32,00, R$64,00,
R$96,00, R$128,00 ou R$160,00, respectivamente, se
a família tem um, dois, três, quatro, cinco ou mais filhos
de até 15 anos e 11 meses de idade; mais R$38,00 e
R$38,00, completando R$76,00, se a família tem um
ou dois adolescentes de 16 a 18 anos de idade.
Há condicionalidades. Se a mãe está grávida, ela
deve ir às unidades de saúde da rede pública para ter o
seu exame pré-natal e fazer acompanhamento de sua
saúde até o bebê nascer. Os pais devem levar seus
filhos com idade até seis anos para o sistema público
de saúde para ter suas vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 a
15 anos e 11 meses devem comparecer a pelo menos
85% das aulas na escola, os adolescentes de 16 a 18
anos, a pelo menos 75% das aulas na escola.
A Presidenta Dilma Rousseff anunciou, desde
o início de seu governo, em janeiro de 2011, que seu
principal objetivo é erradicar a pobreza extrema no
Brasil, no âmbito do Programa Brasil sem Miséria,
por meio do Programa Bolsa Família, juntamente com
várias outras medidas para garantir a inclusão social
a todos. Essas medidas incluem a reforma agrária, o
crédito para os agricultores familiares, a expansão de
melhores oportunidades educacionais, mais creches,
o estímulo para as cooperativas, a expansão do microcrédito, o programa de habitação popular, Minha
Casa, Minha Vida, o Programa Bolsa Verde, que fornece uma renda de R$300,00 por três meses para as
famílias que vivem em áreas protegidas, tais como as
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florestas, desde que contribuam para a sua conservação, o programa Luz para Todos, que traz energia
elétrica para as áreas carentes, a construção de cisternas para as zonas de áreas secas, para recolher a
água durante as estações de chuva em suas casas,
bem como melhorias no Sistema Único de Saúde,
especialmente com novas unidades em áreas onde
vivem as pessoas pobres.
Com relação ao Programa Bolsa Família, em junho de 2011, a Presidenta Dilma anunciou o esforço
“Busca Ativa”, por meio do qual, com a colaboração dos
três níveis de governo – federal, agentes estaduais e
municipais –, das organizações civis, de empresários,
de trabalhadores, de ONGs, procurariam qualquer família em qualquer lugar no Brasil que teriam o direito
de receber os benefícios do Programa Bolsa Família,
mas ainda não recebem. Essas famílias devem ser
informadas para onde ir, na respectiva administração
municipal, para se inscrever no programa e receber
seu benefício. O Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome estima que, desde junho de 2011,
cerca de 670 mil famílias se inscreveram no programa,
de um total de 800 mil que serão inscritas em 2013.
O orçamento estimado do Programa Bolsa Família
em 2012 é de R$20 bilhões, cerca de 0,46% do Produto Interno Bruto. Em agosto de 2011, a Presidenta
Dilma Rousseff assinou outros contratos com vários
governos estaduais para melhorar ainda mais a Busca Ativa e para melhorar o Programa Bolsa Família.
Por exemplo: com o Governador Geraldo Alckmin, do
Estado de São Paulo, com a maior população, 41,5
milhões de habitantes, eles assinaram um acordo por
meio do qual todas as famílias que estão beneficiadas
pelo Programa Bolsa Família terão direito de receber
um complemento de renda, tendo em conta a renda
familiar a partir de qualquer remuneração acrescida do
benefício do Bolsa Família, que garante pelo menos
uma renda mensal de R$70,00 per capita.
Em maio de 2012, a Presidenta Dilma Rousseff
lançou o programa Brasil Carinhoso, por meio do qual
todas as famílias que estão sendo beneficiadas pelo
Programa Bolsa Família, com crianças até seis anos de
idade, terão o complemento necessário para que tenha
uma renda mensal de pelo menos R$70,00 por mês.
Observe que, no caso do Estado de São Paulo,
segundo acordo assinado em agosto de 2011, o Estado começou a complementar o que estava faltando
para todas as famílias receberem pelo menos R$70,00
per capita por mês.
Novas medidas também foram anunciadas, como
o aumento do número de creches, 1.512; além das
escolas de educação infantil: 6.427 novas unidades
até 2014; e as iniciativas na área de saúde, tais como
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a suplementação de vitamina A e ferro para crianças
de famílias pobres e medicação gratuita contra asma.
Junto com outros instrumentos de política econômica, o Programa Bolsa Família contribuiu muito
para a redução da pobreza absoluta e do nível de
desigualdade no Brasil. O coeficiente de Gini, que já
havia atingido 0,599 em 1995 e 0,601 em 1996, diminuiu gradualmente, a cada ano, chegando a 0,594 em
2001, 0,587 em 2002, 0,581 em 2003, 0,569 em 2004,
0,566 em 2005, 0,559 em 2006, 0,544 em 2008, 0,530
em 2009, 0,526 em 2010 e 0,519 em 2012.
Apesar dos progressos alcançados, o Brasil ainda está entre os países mais desiguais do mundo. De
acordo com o censo do IBGE de 2010, enquanto, no
Brasil, os 10% mais pobres vivem com 1,1% da renda nacional, os 10% mais ricos vivem com mais de
44,5%. Na lista de 2012 dos países por igualdade de
rendimentos do Banco Mundial, o Brasil é o 15° com
o maior coeficiente de Gini ou a 15a nação dentre as
mais desiguais do mundo. A fim de avançar de forma
mais eficiente para erradicar a pobreza absoluta, assim
como para conseguir uma maior igualdade e garantir
maior liberdade real para todos, o Brasil deve implementar a Renda Básica de Cidadania.
Em 1992, quando eu e Antônio Maria estávamos
muito satisfeitos com a aprovação, pelo Senado, do projeto de lei para instituir uma renda mínima, garantida
por meio de um imposto de renda negativo, depois do
seu retorno de uma viagem aos Estados Unidos e à
Europa, perguntei-lhe sobre o debate de nosso tema.
Ele respondeu que, naquele momento, as pessoas
estavam falando sobre a renda básica incondicional e
me deu o livro editado por Philippe Van Parijs, “Defendendo uma Renda Básica. Fundamentos éticos para
uma reforma radical”, de 1992. Minha primeira reação
foi a de que devemos pagar uma renda mínima apenas
para aqueles que não têm o suficiente. Mas, mais e
mais, depois de estudar as vantagens da proposta na
literatura mais enriquecedora e começando a participar
de congressos – a partir do V Congresso Internacional
da BIEN, em Londres, e em quase todos os seguintes
–, tornei-me um entusiasta da Renda Básica de Cidadania – RBC, incondicional a ponto de dedicar grande parte de minha energia e tempo para a causa, até
mesmo como Senador brasileiro, eleito três vezes para
oito anos de mandato cada, em 1990, 1998 e 2006.
Como professor de Economia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação
Getulio Vargas, onde continuo a lecionar todas as tardes
de sexta-feira, ou como um Senador, eu tenho dado
palestras sobre as vantagens da RBC, não só para os
meus alunos ou os Senadores na tribuna do Senado
ou nas Comissões, mas em centenas de auditórios em
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todo o Brasil e em muitos países, onde os estudantes,
trabalhadores, movimentos sociais, empresários, intelectuais, jornalistas, membros dos parlamentos, executivos e seus assistentes em todos níveis de governos
estão dispostos a aprender sobre por que devemos
pagar uma RBC para todos, não importa sua origem,
raça, idade, sexo, condição civil ou sócioeconômica.
Nas últimas semanas, já que no Brasil as eleições municipais para prefeitos e representantes nas
Câmaras serão realizadas em todos os 5.565 Municípios, venho tentando convencer todos os candidatos,
especialmente do meu Partido dos Trabalhadores e dos
nossos partidos coligados, que eles devem ter como
objetivo fazer da sua própria cidade um exemplo pioneiro da Renda Básica de Cidadania.
De agosto a novembro de 2011, em São Paulo, a
maior cidade do Brasil, com 11,3 milhões de habitantes, o PT organizou 33 reuniões plenárias em várias
zonas diferentes do Município, para todos os afiliados
e pessoas com afinidade para debater e ouvir os cinco
pré-candidatos a prefeito. Eu era um deles. Em todas
as reuniões usei metade do meu tempo de 15 minutos para explicar as vantagens da Renda Básica de
Cidadania. Meus argumentos foram aproximadamente
aqueles que estão aqui explicitados.
Sr. Presidente, como se aproxima o final de meu
tempo, com mais dois minutos, pergunto se posso
prosseguir. (Pausa.)
Agradeço muito.
Meus argumentos foram aproximadamente os
seguintes: a Renda Básica de Cidadania será paga
a todos incondicionalmente, mesmo àqueles que têm
tanto sucesso em suas atividades e não precisam da
renda básica. É claro que o importante é que todos
nós que temos mais possamos contribuir para que nós
mesmos e todos os demais venham a receber.
É muito mais fácil entendermos que todos terão
direito igual de receber, quem sabe, primeiro R$70,00,
um dia R$100,00, um dia R$500,00, um dia R$1 mil,
como um direito de todos participarmos do progresso
comum de nossa Nação.
Com a RBC vamos eliminar toda a burocracia
envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no
mercado formal ou informal. Eliminaremos o estigma
ou o sentimento de vergonha de a pessoa precisar
declarar o quanto ganha. Eliminaremos o fenômeno
da dependência que causa as armadilhas da pobreza
e do desemprego.
Certamente, do ponto de vista da dignidade, da
liberdade real do ser humano, teremos a maior vantagem, porque cada trabalhador, diante da única alternativa que lhe apareça e que venha a ferir a sua dignidade e a colocar a sua vida, a sua saúde em risco,
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poderá passar a dizer: “Não. Eu não vou aceitar isso
até que, felizmente, surja uma oportunidade mais de
acordo com a minha vontade e vocação.”
Assim, mais e mais eu passei a interagir com
professores como Philippe Van Parijs, que, em seu livro Liberdade Real para Todos – se é que há alguma
coisa que possa justificar o capitalismo –, argumenta
que, se quisermos implementar os princípios de justiça de John Rawls – o princípio de igual liberdade, de
igualdade de oportunidades para todos –, o mais eficiente será instituirmos uma renda básica de cidadania.
Após eu ter explicitado e explicado em detalhes
o tema em todas essas reuniões nos diretórios municipais de São Paulo, eu perguntei aos presentes:
“Quem daqui não recomenda a qualquer que seja o
escolhido que se institua a renda básica, fazendo de
São Paulo um exemplo pioneiro da renda básica?”. E
ninguém levantou a mão.
E quando eu perguntei: Quem aqui recomenda?
Inclusive, na última reunião, onde havia 1.300 pessoas
na Assembleia de Deus de Guaianazes, perguntei a
todos: Quem aqui recomenda, a qualquer de nós que
seja o candidato escolhido, que faça de São Paulo o
exemplo pioneiro da renda básica? Todos aplaudiram e
levantaram a mão. E eis que, então, Fernando Haddad,
o candidato a prefeito de São Paulo, hoje já escolhido,
disse que ele abraçaria a proposta em seu programa,
como realmente o fez. Então, eu disse que, como tenho
mais dois anos e pouco aqui no Senado, eu passaria
a abraçar, com toda a minha energia, a causa.
E em 13 de agosto passado, Fernando Haddad
lançou o seu programa oficial, de excepcional qualidade, “Um Novo Tempo para São Paulo”, aprovado por
consenso durante a Convenção Municipal do PT, com
124 páginas e, na página 75, no capítulo “Solidariedade Social”, há um subtítulo com as seguintes palavras:
Renda Básica de Cidadania
A Renda Básica de Cidadania – RBC – será
implementada passo a passo, sob os critérios do Poder Executivo, em associação com
os governos estadual e federal, beneficiando
igualmente todos os habitantes, não importa
origem, raça, sexo, idade, condição civil ou
sócio-econômica. A implementação será gradual, passo a passo, até que um dia, no futuro, torne-se um benefício de caráter universal
Quero transmitir, Sr. Presidente, que amanhã, às
9h30min, fui convidado para tomar o café da manhã
com o prefeito e candidato à reeleição do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para exatamente mostrar também
essa possibilidade. Eu, inclusive, tenho dito que todos
os candidatos – inclusive, Maurício Fruet, do PSOL –
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em quaisquer Municípios, de todas as cidades, que
abraçarem essa causa, estou disposto a ajudar.
Quero dizer que, claro, a maior dificuldade para
efetivamente implementar a renda básica de cidadania
é o seu alto custo. Se hoje o Programa Bolsa Família
paga cerca de R$20 bilhões – 0,46% do PIB –, para
iniciarmos um Programa da Renda Básica de Cidadania para os 194 milhões de brasileiros, começando
pelo valor hoje garantido aos que recebem o Bolsa
Família de R$70,00, isso dará cerca R$162 bilhões,
4% do PIB, algo bem mais significativo.
Então, é algo que terá que ser feito por etapas.
Finalmente, Sr. Presidente, apresento anexo projeto de lei protótipo, para que cada país da América
Latina e do Caribe venham a implementar também e
seguir este exemplo. Isto, para atender a um pedido
do Parlatino.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço muito
a oportunidade e requeiro seja publicado na íntegra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, por favor.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
O Senador Cristovam Buarque é parte dessa história,
conforme aqui bem registrei.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador Suplicy, eu não poderia deixar passar seu
discurso sem um aparte. Primeiro, para lembrar duas
coisas fundamentais que nós todos, brasileiros, devemos reconhecer em V. Exª. A primeira é o fato de ser
um político com uma bandeira, com uma obstinação,
além de tudo o mais, porque muitos dizem que V. Exª
é de uma nota só, mas é falso. Quantos discursos já
ouvi aqui V. Exª falando sobre política externa, sobre
economia, sobre educação etc.? Mas tem uma marca:
Suplicy igual renda mínima. Isso é raro hoje em dia.
E fico feliz de saber que o senhor é um político desse
tipo e, sobretudo, que tem obsessão. O senhor mesmo
disse há pouco que gasta grande parte de sua energia, em décadas, para esse assunto. Isso é um mérito
que a gente deve ter. A segunda é o fato em si da sua
obsessão, porque podia ser por outra coisa, mas é
um fato comprometido com a população carente, sem
esquecer que a solução não deve dividir as pessoas,
mas, sim, ser uma renda geral, de cada cidadão. Daí
o nome que o senhor colocou: renda cidadã, renda
mínima do cidadão. Então, essa ideia tem que prevalecer, tem que prevalecer um dia; não sei quanto tempo,
mas não podemos demorar muito. Agora, um terceiro
fato é a sua generosidade e capacidade de entender
que, por um tempo, pelo menos, seria correto o uso
de rendas condicionadas. Quando formulei a ideia da
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Bolsa Escola, lá, escrevi que o nome era Renda Mínima Condicionada à Educação. Bolsa Escola surgiu,
depois, no marketing político – criei esse nome. Lá
era renda mínima, e reconheço a origem em V. Exª da
concepção. E o senhor...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sim? Com certeza.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – E
o senhor adotou depois – como o seu discurso é pleno
de condicionantes – esses condicionantes como um
passo, até o dia em que a gente a sua renda mínima.
Sou um aliado seu nessa renda básica da cidadania.
Um dia nós vamos chegar lá.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. V. Exª é
um personagem partícipe de tudo isso, e eu quero pedir à Taquigrafia que encaminhe a V. Exª uma cópia de
meu pronunciamento, onde eu registro a importância
da sua contribuição para essa proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Como e quando a Lei
Brasileira que institui a Renda Básica de Cidadania
será implementada?
Em 8 de janeiro de 2004, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva sancionou a Lei 10.835/2004 que institui
a Renda Básica de Cidadania (RBC) para todos os
residentes no Brasil, incluindo os estrangeiros que vivem no país há cinco anos ou mais, independente de
sua condição socioeconômica. O parágrafo primeiro
do artigo primeiro estabelece que a RBC será implementada por etapas, sob o critério do Poder Executivo,
observando primeiro os mais necessitados. Um dia,
o benefício será igual para todos, em valor suficiente
para atender as necessidades básicas de cada pessoa,
com alimentação, educação e saúde, considerando o
grau de desenvolvimento econômico e a capacidade
do orçamento da nação.
Foi uma bela cerimônia no Palácio Presidencial,
Palácio do Planalto”. Um dos principais fundadores
da Basic Income Earth Network (BIEN), o professor
Philippe Van Parijs estava lá e foi convidado a falar.
Atrás dele, um grande cartaz dizia: “Renda Básica de
Cidadania para Todos”. Foi um dia muito especial. O
então ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho, havia
explicado ao Presidente que, desde que implementado
passo a passo7 esse programa era viável. Portanto,
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ele aconselhou o presidente a sancioná-lo. O Programa Bolsa Família, que paga um benefício monetário
a todas as famílias com renda mensal abaixo de um
certo nível, foi e é considerado como um passo em
direção à RBC.
O Programa Bolsa Família começou em outubro de 2003, quando o presidente Lula unificou vários
programas de transferência de renda existentes até
àquele momento: o Programa Bolsa Escola, o Bolsa
Alimentação, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação.
Esses programas surgiram das discussões sobre uma
proposta de garantia de renda mínima que tinha sido
apresentada por vários economistas e cientistas sociais ao longo da história, em muitos países, inclusive
no Brasil.
O debate sobre a garantia de renda mínima no
mundo teve a sua origem no início da humanidade,
como se pode ver a partir das contribuições de Confúcio, Aristóteles, Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, O Livro
de Hadis, os ensinamentos de Buda, Thomas More,
Thomas Paine, Karl Marx, Joseph Charlier, Bertrand
Russell, James Edward Meade, John Maynard Keynes,
Milton Friedman, James Tobin, John Kenneth Galbraith, Martin Luther King, Bispo Desmond Tutu, Philippe
Van Parijs, Guy Standing, Claus Offe, Walter van Trier,
Robert Van Der Veen e tantos outros.
Esse debate está em curso no Brasil. Especialmente porque, durante os anos cinquenta aos anos
noventa, ocorreram períodos alternados de crescimento econômico elevado e recessões. Essa época ficou
conhecida pela concentração de renda e riqueza. Tal
situação alçou o Brasil ao posto de um dos três países
mais desiguais no mundo. Por essa razão, muitos intelectuais, como Milton Santos, Caio Prado Júnior, Celso
Furtado e Josué de Castro começaram a dizer que a
erradicação da fome e da pobreza, o crescimento econômico e a justiça social poderiam ser perfeitamente
harmonizados e estavam ao alcance de nossas mãos.
Josué de Castro, em 1956, quando era deputado
federal, disse, em um discurso na Câmara dos Deputados sobre as disparidades de renda no Brasil: “Defendo a necessidade de darmos o mínimo a cada um,
de acordo com o direito que têm todos os brasileiros
de ter um mínimo necessário para sua subsistência”.
António Maria da Silveira, em 1975, escreveu uma primeira proposta em uma revista acadêmica para garantir
uma renda mínima para todos os brasileiros através
de um imposto de renda negativo. Ele mencionou que
a nova injeção de dinheiro na economia deve ser feito
por meio das mãos daqueles que não têm o suficiente
para sua sobrevivência. Também Edmar Lisboa Bacha
e Roberto Mangabeira Unger argumentaram a favor do
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rendimento mínimo garantido através de um imposto
de renda negativo em 1978.
Foi em 1991, no início de meu primeiro mandato
como senador representando o Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, que apresentei o primeiro
projeto de lei para instituir uma renda mínima garantida
através de um imposto de renda negativo, com a ajuda
de António Maria da Silveira. A proposta foi aprovada
pelo Senado em dezembro de 1991. Recebeu um parecer favorável da Comissão de Finanças da Câmara
dos Deputados, onde houve um rico debate.
Já em agosto de 1991, em uma discussão sobre
aquela iniciativa numa reunião de cerca de 50 economistas em Belo Horizonte, o professor José Márcio
Camargo mencionou que o rendimento mínimo garantido era uma boa proposta, mas que deveria ser
pago às famílias pobres com crianças, de modo que
os pais pudessem encaminhá-las para a escola em
vez de enviá-las para trabalhar numa idade muito precoce. Isso contribuiria para cortar o círculo vicioso da
pobreza. Ele publicou artigos explicando esta proposta
em 1991 e em 1993, na Folha de S. Paulo. Professor
Cristovam Buarque também desenvolveu essa ideia e
começou a aplicá-la quando eleito governador (PT na
época) do Distrito Federal, 1995-1998, com o nome
de Bolsa-Escola, ao mesmo tempo que o prefeito de
Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira (PSDB)
iniciou um Programa de Garantia de Renda Mínima
vinculada às oportunidades educacionais. Ambos começaram em 1995. Todas as famílias com renda abaixo
de um certo nível teriam um complemento de renda,
desde que seus filhos de 7-14 anos estivessem indo
para a escola.
Devido aos resultados positivos, muitos outros
municípios seguiram o exemplo. Novos projetos de lei
foram apresentados no Congresso Nacional para o
Governo Federal apoiar os programas municipais naquela direção. Em agosto de 1996, levei o Professor
Philippe Van Parijs para uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso e com o ministro
da Educação, Paulo Renato de Souza e sua equipe.
Van Parijs explicou as vantagens da renda básica incondicional, mas mencionou que iniciar um rendimento
mínimo garantido relacionando-o com as oportunidades educacionais seria um bom começo, uma vez que
significaria um investimento em capital humano.
Assim, o Presidente deu luz verde para o Congresso Nacional aprovar proposições que deram origem à
Lei 9.533/1997 que o congressista Nelson Marchezan
e outros cinco parlamentares apresentaram, de forma
semelhante, para permitir ao Governo Federal financiar
50% das despesas dos municípios que iniciam programas de garantia de renda mínima relacionados às opor-
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tunidades educacionais. Primeiro, os municípios com
a menor renda per capita até que todos, ao longo de
cinco anos, teriam esse apoio. Em 2001, o presidente
Fernando Henrique Cardoso editou nova Medida Provisória, logo transformada na Lei 10.219/2001, aprovada
por todos os partidos, instituindo que a União passaria
a financiar 100% das despesas de todos os municípios
do Brasil, com programas de Garantia de Renda Mínima relacionados à Educação, também chamado de
Bolsa-Escola. Em 2002, o presidente Fernando Henrique também criou o Programa Bolsa-Alimentação
instituindo um complemento de renda para as famílias pobres, com o mesmo limite do Programa Bolsa
Escola, com as crianças de 0-6 anos, desde que elas
fossem levadas por seus pais para obter as vacinas
necessárias no Sistema de Saúde Pública de acordo
com o calendário do Ministério da Saúde. Além disso,
o governo criou o Programa Auxílio Gás, de modo a
proporcionar às famílias pobres uma ajuda de custo
para comprar gás.
Em fevereiro de 2003, em seu primeiro ano, o presidente Lula instituiu o Programa Cartão Alimentação,
por meio do qual cada família pobre, com renda abaixo
de meio salário mínimo per capita, teria o direito a um
cartão de crédito de R$ 50 por mês, que poderia ser
gasto apenas em alimentos.
Os quatro programas descritos acima foram todos
unificados em outubro de 2003 para o Programa Bolsa
Família, que foi ampliado de 3,5 milhões de famílias
beneficiadas em dezembro de 2003 para 13.520.000
famílias em agosto de 2012, atingindo cerca de 50
milhões de pessoas, ou mais de um quarto dos 194
milhões de brasileiros hoje. As regras do Programa
Bolsa Família no presente são as seguintes:
Cada família, em agosto de 2012, no Brasil, com
uma renda mensal per capita inferior a R$ 140,00 tem
direito a receber os benefícios do Programa Bolsa Família. Em 26 de agosto de 2012, U$ 1,00 era igual a R$
2,025 e 1 Euro igual a R$ 2,5377. Se a renda familiar
mensal for inferior a R$ 70,00, o benefício básico para
a família é de R$ 70,00 mais R$ 32,00, R$ 64,00, R$
96,00, R$ 128,00 ou R$ 160,00, respectivamente, se a
família tem um, dois, três, quatro, cinco, ou mais filhos
de até 15 anos e 11 meses de idade; mais R$ 38,00
e R$ 38,00, completando R$ 76,00, se a família tem
um ou dois adolescentes de 16 a 18 anos de idade. Há
condicionalidades. Se a mãe está grávida, ela deve ir
às unidades de saúde da rede pública para ter o seu
exame pré-natal e fazer acompanhamento de sua saúde
até o bebê nascer. Os pais devem levar seus filhos com
idade até seis anos para o sistema público de saúde
para ter suas vacinas de acordo com o calendário do
Ministério da Saúde. As crianças de sete a 15 anos e
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11 meses de idade devem comparecer a pelo menos
85% das aulas na escola, os adolescentes de 16 a 18
anos de idade devem comparecer a pelo menos 75%
das aulas na escola.
A Presidenta Dilma Rousseff anunciou, desde
o início de seu governo, em janeiro de 2011, que seu
principal objetivo é erradicar a pobreza extrema no
Brasil, no âmbito do Programa Brasil sem Miséria,
por meio do Programa Bolsa Família, juntamente com
várias outras medidas para garantir a inclusão social
a todos. Essas medidas incluem a reforma agrária, o
crédito para os agricultores familiares, a expansão de
melhores oportunidades educacionais, mais creches,
o estímulo para as cooperativas, a expansão do microcrédito, o programa de habitação popular, Minha Casa,
Minha Vida, o Programa Bolsa Verde, que fornece uma
renda de R$ 300,00 por três meses para as famílias que
vivem em áreas protegidas, tais como florestas, desde
que contribuam para a sua conservação, o programa
Luz para Todos, que traz energia elétrica para áreas
distantes, a construção de cisternas para as zonas de
áreas secas para recolher a água durante as estações
de chuva em suas casas, bem como melhorias no
Sistema Único de Saúde, especialmente com novas
unidades em áreas onde vivem as pessoas pobres.
Com relação ao Programa Bolsa Família, em junho de 2011, a presidenta Dilma anunciou o esforço
“Busca Ativa”, por meio do qual, com a colaboração
dos três níveis de governo, federal, agentes estaduais e municipais; bem como das organizações cíveis,
empresários, trabalhadores, e das organizações não-governamentais; procurariam qualquer família em
qualquer lugar no Brasil que teriam o direito de receber
os benefícios do Programa Bolsa Família, mas ainda
não recebem. Essas famílias devem ser informadas
para onde ir na respectiva administração municipal
para se inscrever no programa e receber seu benefício.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome estima que, desde junho de 2011, cerca de 670
mil famílias se inscreveram no programa, de um total
de 800 mil que serão inscritas em 2013. O orçamento
estimado do Programa Bolsa Família em 2012 é de
R$ 20 bilhões, cerca de 0,46 do Produto Interno Bruto.
Em agosto de 2011, a presidenta Dilma Rousseff assinou alguns contratos com vários governos
estaduais para melhorar ainda mais a Busca Ativa e
para melhorar o Programa Bolsa Família. Por exemplo: com o governador Geraldo Alckmin do Estado de
São Paulo, com a maior população de 41,5 milhões
de habitantes, eles assinaram um acordo por meio do
qual todas as famílias que estão sendo beneficiadas
pelo Programa Bolsa Família terão o direito de receber
um complemento de renda, tendo em conta a renda
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familiar a partir de qualquer remuneração acrescida
do benefício do Bolsa família, que garante pelo menos
uma renda mensal de R$ 70,00 per capita.
Em maio de 2012, a presidenta Dilma Rousseff lançou o Programa Brasil Carinhoso, por meio do
qual todas as famílias que estão sendo beneficiadas
pelo Programa Bolsa Família, com crianças de até
seis anos de idade, terão o complemento necessário
para que tenham uma renda mensal de peio menos
R$ 70,00 por mês. Observe que no caso do Estado de
São Paulo, segundo o acordo assinado em agosto de
2011, o Estado começou a complementar o que estaria
faltando para todas as famílias receberem pelo menos
R$ 70,00 per capita por mês. Novas medidas também
foram anunciadas, como o aumento do número de
creches, 1.512; além de escolas de educação infantil,
6.427 novas unidades até 2014; e as iniciativas na área
de saúde, tais como a suplementação de vitamina A,
ferro para crianças de famílias pobres e medicação
gratuita contra asma.
Junto com outros instrumentos de política econômica, o Programa Bolsa Família contribuiu muito
para a redução da pobreza absoluta e do nível de desigualdade no Brasil. O coeficiente de Gini, que havia
atingido 0,599, em 1995, 0,601, em 1996, diminuiu
gradualmente, a cada ano, chegando a 0,594 em 2001,
0,587 em 2002, 0,581 em 2003, 0,569 em 2004, 0,566
em 2005, 0,559 em 2006, 0,544 em 2008 , 0,530 em
2009, 0,526 em 2010 e 0,519 em 2012.
Apesar dos progressos alcançados, o Brasil ainda está entre os países mais desiguais do mundo. De
acordo com o censo do IBGE de 2010, enquanto no
Brasil 10% mais pobres vivem com 1,1% da renda nacional, 10% mais ricos vivem com mais de 44,5%. Na
lista de 2012 dos países por igualdade de rendimentos
do Banco Mundial, o Brasil é o 15° com o maior coeficiente de Gini ou a 15a nação das mais desiguais do
mundo. A fim de avançar de forma mais eficiente para
erradicar a pobreza absoluta, assim como para conseguir uma maior igualdade e garantir maior liberdade
real para todos, o Brasil deve implementar a Renda
Básica de Cidadania.
Em 1992, quando eu e António Maria da Silveira
estávamos muito satisfeitos com a aprovação pelo Senado do projeto de lei para instituir uma renda mínima
garantida a por meio de um imposto de renda negativo,
depois de seu retorno de uma viagem aos EUA e Europa, perguntei-lhe sobre o debate do nosso tema. Ele
respondeu que naquele momento as pessoas estavam
falando sobre a renda básica incondicional e me deu o
livro editado por Philippe Van Parijs, “Defendendo uma
Renda Básica. Fundamentos éticos para uma reforma
radical” (1992). Minha primeira reação foi a de que de-
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vemos pagar uma renda mínima apenas para aqueles
que não têm o suficiente. Mas, mais e mais, depois de
estudar as vantagens da proposta na literatura mais
enriquecedora e começando a participar de congressos – a partir do V Congresso Internacional da BIEN,
em Londres, e em quase todos os seguintes -tornei-me
um entusiasta da Renda Básica de Cidadania – RBC,
incondicional a ponto de dedicar grande parte da minha
energia e tempo para a causa, até mesmo como senador brasileiro, eleito três vezes para oito anos cada,
em 1990, com 4,2 milhões de votos ou 30% dos votos
válidos, em 1998, com 6,72 milhões de votos ou 43%,
em 2006, com 8.986.803 votos, ou 47,82%.
Como professor de Economia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação
Getulio Vargas, onde continuo a lecionar todas as
tardes de sexta-feira, ou como um senador, eu tenho
dado palestras sobre as vantagens da RBC, não só
para os meus alunos ou os senadores na Tribuna do
Senado ou nas Comissões, mas em centenas de auditórios em todo o Brasil e em muitos países, onde
os estudantes, trabalhadores, movimentos sociais,
empresários, intelectuais, jornalistas, membros dos
parlamentos, executivos e seus assistentes em todos
níveis de governos estão dispostos a aprender sobre
por que devemos pagar uma RBC para todos, não
importa origem, raça, idade, sexo, condição civil ou
sócio-econômica.
Nas últimas semanas, já que no Brasil as eleições municipais para prefeitos e representantes nas
Câmaras serão realizadas em todos os 5.565 municípios, venho tentando convencer todos os candidatos,
especialmente do meu Partido dos Trabalhadores e dos
nossos partidos coligados, que eles devem ter como
objetivo fazer na sua própria cidade um exemplo pioneiro da Renda Básica de Cidadania.
De agosto a novembro de 2011, em São Paulo,
a maior cidade do Brasil, com 11,3 milhões de habitantes, o Partido PT organizou 33 reuniões plenárias
em várias zonas diferentes do município, para todas
as afiliadas e pessoas com afinidade para debater e
ouvir os cinco pré-candidatos a prefeito. Eu era um deles. Em todas as reuniões usei metade do meu tempo
de 15 minutos para explicar as vantagens da Renda
Básica de Cidadania. Meus argumentos foram aproximadamente os seguintes:
A Renda Básica de Cidadania será paga a todos
incondicionalmente. Mas mesmo para aqueles que têm
tanto sucesso em suas atividades, muito bem de vida
e que não precisam de uma renda básica para a sua
sobrevivência? Sim. Mas, e claro, aqueles de nós que
temos mais do que o suficiente para a nossa sobrevi-
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vência contribuiremos para que nós mesmos e todos
os demais venham a receber.
É muito mais fácil para todo mundo entender que
todos terão o direito de receber, por exemplo, a partir de
janeiro, uma renda mensal que pode começar a partir
de um valor, digamos, de R$ 70,00 por mês, que nos
próximos anos será R$ 100,00, R$ 150,00, R$ 300,00,
R$ 700,00, mais e mais com o progresso da cidade e
do Brasil, como o direito de todos participarem, pelo
menos parcialmente, do desenvolvimento da Nação. É
muito mais fácil de entender do que o Programa Bolsa
Família que exigia pelo menos três minutos para explicar todas as suas exigências e regras
Com a RBC vamos eliminar toda a burocracia
envolvida em ter que saber quanto cada pessoa está
ganhando no mercado formal ou informal.
Vamos suprimir também o estigma ou sentimento
de vergonha de ter de dizer que uma pessoa recebe
apenas um determinado valor e é por isso que ele ou
ela precisa de um complemento de renda.
Eliminaremos o fenômeno da dependência que
ocorre quando você tem um sistema que diz: se uma
pessoa não recebe uma determinada importância, ela
vai ter um complemento de renda de tanto. A pessoa,
então, está considerando a possibilidade de aceitar ou
não uma atividade econômica que irá resultar nesse
rendimento. Mas se e!a aceitar a atividade e receber
aquela quantia, o governo corta o que ela estava recebendo naquele programa de transferência de renda,
então ela pode decidir não trabalhar e entrar nas armadilhas do desemprego ou da pobreza. Mas se todas
as pessoas recebem a RBC, a pessoa vai sempre progredir em qualquer atividade econômica que executar.
Mas as pessoas não vão se tornar preguiçosas? O
que vamos fazer com aqueles que não estão empregados e que não estão interessados em se empregar, se
receberem uma RBC? O que vamos fazer com aqueles
que têm uma tendência natural a serem vagabundos?
Normalmente, eu pergunto se no auditório existem
pessoas com essa tendência. Muitas vezes, ninguém
levanta a mão. Quando isso acontece, normalmente
um ou dois, peço-lhes para ter uma conversa comigo
diante da audiência. Como é que eles podem ser considerados vagabundos se neste momento do dia ou
da noite, eles estão lá para discutir ideias sobre como
melhorar a qualidade de vida de todos?
Vamos pensar sobre a nossa natureza humana.
Cada um de nós gosta de fazer muitas coisas, mesmo
sem receber qualquer remuneração no mercado. Por
exemplo, as mães, quando elas estão amamentando
os seus bebes. Ou, nós pais e mães, quando estamos
cuidando dos nossos filhos, para que eles sejam bem
alimentados, não se machuquem, sejam bem-educa-
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dos, fazemo-lo com amor. Ou quando os nossos pais
e avós são mais velhos e precisam ter a nossa ajuda.
Em todas as associações de bairros, municipais ou
igrejas de todas as religiões ou nos diretórios estudantis, como muitos de nós gostaríamos de fazer tantas
atividades pelos simples fato de que gostamos de nos
sentir úteis? Quando os grandes pintores Vincent Van
Gogh e Amedeo Modigliani pintaram as suas obras,
costumavam sair nas ruas para tentar vendê-las, para
obterem a sua sobrevivência, mas eles não podiam ganhar o suficiente. Ambos ficaram doentes e morreram
precocemente e hoje os seus quadros são vendidos
por milhões de dólares.
A nossa Constituição, como a de muitos países,
diz que respeitamos a propriedade privada. Isto significa que se uma pessoa é proprietária de uma fábrica,
uma fazenda, um banco, um hotel, um restaurante,
um título financeiro, um imóvel, a pessoa tem o direito
de receber a renda de sua propriedade na forma de
lucros, juros ou aluguéis. Será que a nossa Lei Maior
diz que, a fim de receber os rendimentos da propriedade, a pessoa deve, necessariamente, mostrar que
ela está trabalhando, e que ela está enviando as suas
crianças e os seus adolescentes para a escola? Não.
E normalmente aqueles que estão em melhor situação financeira, trabalham até mesmo voluntariamente
durante parte do dia, além de enviar suas crianças e
adolescentes para as melhores escolas.
Portanto, se nós permitimos que aqueles que
estão em melhor situação para receber sua renda da
propriedade sem qualquer desses requisitos, por que
não permitir que todos, ricos e pobres, possam receber uma RBC como um direito de todos participarem
de uma parte da riqueza comum de nossa cidade, estado e nossa nação? É uma proposta de bom senso,
ainda mais quando consideramos certos aspectos de
nossa história. Permita-me tomar como exemplo o fato
de que por mais de três séculos, milhões de pessoas foram retiradas de seu país de origem, na África,
para contribuir para a acumulação de capital de tantas
famílias, sem qualquer remuneração, exceto viver na
senzala e ter uma nutrição que fez os escravos terem
uma expectativa de vida de um pouco mais de 30 anos
de idade. Ou quando consideramos aspectos recentes da nossa vida, como o fato de que o ex-presidente
Lula dizer que Deus é brasileiro, veio morar no Brasil e
que ajudou a Petrobras, a companhia petrolífera brasileira, para encontrar enormes reservas de petróleo
no fundo do Oceano Atlântico, na camada pré-sal, e
que vai permitir que o Brasil, em um futuro próximo,
possa realmente erradicar a pobreza absoluta, proporcionar boas oportunidades de educação para todos,
promover o progresso científico, cultural e técnico, ter
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um bom sistema de saúde pública e também cuidar
do meio ambiente.
A vantagem mais importante da RBC, no entanto, é do ponto de vista da dignidade e da liberdade de
cada pessoa. Do ponto de vista do que o professor
Amartya Sen, prêmio Nobel de Economia diz em “Desenvolvimento como Liberdade” (1999). Que o desenvolvimento, para ser significativo e pleno, deve significar um maior grau de liberdade para toda a população.
Por exemplo, para o trabalhador nas áreas rurais ou
na Floresta Amazônica, que às vezes não tem outra
alternativa a não ser aceitar as condições de trabalho
que nos lembram da época da escravidão, ou do ponto de vista da jovem que, por não ter alternativa para
comprar comida para seus filhos e sua família e decide,
então, vender o seu corpo, ou para o jovem, tão bem
caracterizado por exemplo, no rap ou hip-hop do “Racionais MC”, como o “Homem na Estrada”, de Mano
Brown, que não tem outra alternativa para sustentar
sua família, exceto se tornar um membro da gangue
do tráfico de drogas, todos eles, se eles começarem a
receber a RBC, assim como todos os membros da sua
família, serão capazes de dizer NÂO ante as únicas
alternativas que vão afetar a sua dignidade, saúde e
colocar as suas vidas em risco. Eles serão capazes de
esperar e, talvez, se matricular em um curso de qualificação, até que possam encontrar uma oportunidade
mais adequada à sua vocação e vontade.
Como muito bem explicou Philippe Van Parijs em
“Liberdade Real para Todos. O que (ou nada) Pode
Justificar o Capitalismo?”. A RBC vai elevar o grau de
liberdade para todos. Mais do que isso, ele vai ajudar a sociedade para melhor aplicar os princípios de
justiça, formulada por John Rawls, em sua “Teoria da
Justiça” (1971). O princípio da igual liberdade, segundo o qual todos devem ter um conjunto de liberdades
básicas que devem ser estendidas a todas as pessoas na sociedade; o princípio da diferença, segundo o
qual qualquer diferença sócio-econômica que existe
em uma sociedade só pode ser justificada se for para
o benefício dos que menos têm, e de modo a proporcionar a igualdade de oportunidades para todos. Esse
é o princípio da igualdade de oportunidades. Van Parijs argumenta que muito melhor do que o rendimento
mínimo garantido, através de um imposto de renda
negativo defendido por John Rawls, a RBC será um
instrumento que ajudará a aplicação dos três princípios,
por todas as vantagens listadas acima, principalmente a eliminação de estigma. Será muito mais eficiente
para colocá-los em prática.
Normalmente, depois de explicar os argumentos
acima tenho solicitado ao público nos auditórios: “Por
favor, levante a mão quem não gostou da proposta e
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não recomenda a qualquer um dos nossos candidatos.”
Ninguém tem levantado a mão.
“Agora, por favor, levantem as mãos aqueles que
recomendariam a qualquer um de nós que for escolhido
para ser o nosso candidato a prefeito para fazer de São
Paulo um exemplo da aplicação da Renda Básica de
Cidadania.” Normalmente, toda a plateia tem levantado
suas mãos. Na nossa última reunião plenária, em 5 de
novembro de 2011, o ex-ministro da Educação, tanto
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma Rousseff, Fernando Haddad, que estudou
Direito e Economia, disse antes da minha palestra que
se ele fosse indicado candidato, ele iria incorporar esse
objetivo em sua plataforma. Logo depois, eu disse para
esse público de 1.300 pessoas, o maior das 33 reuniões
plenárias, que gostaria de apoiá-lo com toda a minha
energia como nosso candidato a prefeito do PT. Ele
foi escolhido. Os outros candidatos, a senadora Marta
Suplicy já havia desistido alguns dias antes como uma
pré-candidata, atendendo ao apelo do ex-Presidente
Lula e da Presidenta Dilma, e os deputados federais
Gilmar Tatto e Carlos Zarattini também decidiram apoiar
Fernando Haddad dias depois .
Em 13 de agosto passado, Fernando Haddad
lançou o seu programa oficial, “Um Novo Tempo para
São Paulo”, aprovado por consenso durante a Convenção Municipal PT, com 124 páginas. No capítulo
“Solidariedade Social” há um sub título com as seguintes palavras:
“Renda Básica de Cidadania
A Renda Básica de Cidadania – RBC – será
implementada passo a passo, sob os critérios do Poder Executivo, em associação com
os governos estadual e federal, beneficiando
igualmente todos os habitantes, não importa
origem, raça, sexo, idade, condição civil ou
sócio-econômica. A implementação será gradual, passo a passo, até que um dia, no futuro,
torne-se um benefício de caráter universal”
Já existe um município no Estado de São Paulo,
Santo António do Pinhal, com 6,600 habitantes, onde
o prefeito, José Augusto de Guarnieri Pereira, enviou
um projeto de lei à Câmara Municipal que foi aprovado
por unanimidade pelos nove vereadores, em outubro de
2009, a Lei 1090/2009, que diz que a RBC será instituída passo a passo para todos os cidadãos que vivem lá,
nascido ou vivido lá por cinco anos ou mais. O Conselho
Municipal da RBC agora está discutindo quais serão os
passos conforme explicado no documento apresentado
na XIV Conferência Internacional da BIEN por Marina e
Francisco Nóbrega, Tereza Nakagawa e eu.

SETEMBRO46605
2012

Quinta-feira 6

Da mesma forma que o Programa Bolsa Família
começou localmente, nos municípios, é perfeitamente possível que a RBC tenha o seu início em várias
localidades como na Namíbia, onde estamos tendo a
experiência brilhante de Otjiviero, que visitei em fevereiro de 2011. É uma experiência muito encorajadora.
A principal dificuldade para a Renda Básica de
Cidadania a ser realmente estabelecida, é claro, apesar de todas as qualidades acima mencionadas, é o
seu custo alto. Mesmo começando com uma RBC
bastante modesta de R$ 70,00 por mês, para ficar no
mesmo nível per capita do Programa Bolsa Família,
pago atualmente aos beneficiários, isto significaria um
custo anual de R$ 840,00 vezes cerca de 194 milhões
de habitantes (exatamente 193.946.886 em 1o de julho de 2012), ou R$ 162.960.000.000,00. Esta soma é
de aproximadamente oito vezes o orçamento anual do
Programa Bolsa Família para 2012 de R$ 20 bilhões,
o que equivale a 0,46 do Produto interno Bruto brasileiro. Um salto para cerca de 4% do PIB não pode
ser feito em um curto período. Especialmente quando considerarmos todas as reivindações de todos os
setores da sociedade brasileira ao Governo Federal,
como na educação, saúde, infra-estrutura, saneamento,
habitação, proteção do meio ambiente, da segurança
pública, e melhorias de salários no setor público, onde
muitos funcionários estão em greve, quando este artigo é escrito, em agosto de 2012, e assim por diante.
Apresentei Projeto de Lei n. 82/1999, já aprovado
peio Senado, mas está por um longo período de tempo
em análise peia Câmara dos Deputados para criar um
Fundo Brasileiro de Cidadania, que seria formado de
maneira semelhante ao Fundo Permanente do Alasca,
de uma parte dos royalties da exploração de recursos
naturais, bem como das receitas de serviços públicos,
de aluguéis de imóveis públicos e outras fontes. Mas é
difícil para um projeto como este ter sinal verde do Executivo para sua aprovação à luz de tantas demandas
da sociedade brasileira. Neste momento, no Congresso
Nacional há um forte debate e disputa por deputados e
senadores dos 26 estados e do Distrito Federal sobre o
destino dos recursos que resultarão da exploração das
ricas reservas de petróleo que foram encontradas no
fundo da área do pré-sal do Oceano Atlântico.
Durante o IV Congresso Nacional do PT, em
fevereiro de 2010, quando o partido escolheu Dilma
Rousseff como a sua candidata à eleição presidência!
daquele ano, também foi aprovada, por consenso de
todos os 1.350 delegados, que durante seu governo,
haverá a transição do Programa Bolsa Família para a
Renda Básica de Cidadania. Muita energia e esforço
tem que ser feito para que isso se torne uma realidade.
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Estou convencido de que uma vez que um país
da América Latina implemente a Renda Básica de Cidadania, ele terá uma vantagem competitiva em relação
aos outros países. Isso pode induzir os outros a seguirem o exemplo. Da mesma forma que a introdução do
EITC – Earned Income Tax Credit nos EUA levou outros
países, como o Reino Unido e muitos outros para criar
o Family Tax Credit e Programas de Transferência de
Renda semelhantes. No dia em que as três Américas
instituírem a Renda Básica de Cidadania, do Alasca à
Patagônia, seguindo o exemplo positivo do Alasca, que
tem um dividendo igual pago a todos os seus cidadãos
incondicionalmente desde 1982, o que contribuiu para
torná-lo o mais igual do 50 Estados norte-americanos,
não precisaremos de nenhum muro separando os EUA
do resto dos países latino-americanos. A Renda Básica
de Cidadania pode se tornar um poderoso instrumento
de integração da América Latina.
Anexado a este documento estão as propostas
para os 23 países da América Latina e do Caribe que
eu e a deputada federai do Equador, Maria Soledad
Vela Cheroni vamos apresentar na próxima reunião do
Parlatino sobre a possível implementação da Renda
Básica de Cidadania em nosso continente. Durante a
última reunião da Comissão de Assuntos Econômicos
do Parlatino, em Curaçao, em 26 de julho / 27, de 2012,
o presidente da Comissão e deputado Rodrigo Cabezas Morales, da Venezuela, formou um grupo com a
participação de Maria Soledad Vela Cheroni, Eduardo
Matarazzo Suplicy e Rodrigo Cabezas Morales com o
objetivo de consolidar as duas propostas em uma única
a ser apresentada na próxima reunião da Comissão de
Assuntos Econômicos do Parlatino, a ser realizada em
Buenos Aires, em novembro próximo. Uma vez aprovada, será apresentada à Sessão Plenária do Parlatino
como uma iniciativa a ser considerada por todos os 23
países, em dezembro próximo, na Cidade do Panamá.
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.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência comunica às Srªs e aos Srs.
Parlamentares que a sessão solene do Congresso
Nacional, anteriormente convocada para o dia 10 de
setembro do corrente, segunda-feira, às dezessete horas, destinada a reverenciar a vida e a trajetória política
de Ulysses Guimarães, será realizada dia 15 de outubro, segunda-feira, às dezessete horas, no Plenário
do Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa o Deputado Wladimir Costa,
como membro titular, em substituição ao Deputado
Henrique Eduardo Alves, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
n° 577, de 2012, conforme o Ofício n° 910, de 2012,
da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of/GAB/I/no 910
Brasília, 4 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Wladimir Costa passa a integrar, na qualidade de titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória nº 577/2012, que “Dispõe
sobre a extinção das concessões de serviço público
de energia elétrica e a prestação temporária do serviço, sobre a intervenção para adequação do serviço
público de energia elétrica, e dá outras providências,
em minha substituição.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa o Deputado Alfredo Kaefer,
como membro titular, em substituição ao Deputado Bruno Araújo, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória n° 577, de 2012,
conforme o Ofício n° 833, de 2012, da Liderança do
PSDB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 833/2012/PSDB
Brasília, 5 de setembro de 2012
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado ALFREDO
KAEFER,como membro titular, para integrar a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº
577/12, que dispõe sobre a extinção das concessões
de serviço público de energia elétrica e a prestação
temporária do serviço, sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica, e dá
outras providências.
Respeitosamente, – Deputado Bruno Araújo,
Líder do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, neste momento, ao nobre
Senador Cristovam Buarque como Líder.
E em seguida, orador inscrito, o Senador Rodrigo Rollemberg, conforme ofício que chegou à mesa,
assinado pelo Senador Pedro Taques.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu tenho ultimamente falado aqui sobre equívocos, Senador Tomás,
do Governo Federal, da Presidenta Dilma, quando a
gente olha o sonho que a gente tem de um Brasil futuro.
Quando a gente analisa as medidas econômicas
do Governo Dilma nos últimas semanas, e até meses,
não dá para reconhecer que são corretas do ponto de
vista imediato, mas absolutamente insuficientes, e as
vezes incorretas, do ponto de vista de um sonho diferente de país.
Ela vai bem como gerente, mas vai mal como
estadista. Eu fico triste por dizer isso. Mas a diferença
do gerente para o estadista é que o gerente tem que
resolver e se concentra na solução dos problemas de
hoje; o estadista resolve os problemas de hoje, construindo o amanhã.
Analisemos a política econômica do Presidente
Obama, que, inclusive por causa disso, perde muitos
votos. O Presidente Obama, na hora de fazer o seu
programa de recuperação da crise que ele herdou do
governo anterior, não teve dúvida de que precisava
gastar US$800 bilhões no setor produtivo.
Mas onde ele colocou esse dinheiro? Não colocou
nas indústrias tradicionais, Senador Paim. Ele começou a investir no desenvolvimento de fontes alternativas de energia. Ele começou a colocar no setor social,
pagando melhores salários aos professores que, com
isso, dinamizavam a economia pela renda. Ele teve a
solução de gerente, com a visão de estadista.
Hoje, nós não vemos isso no Governo da Presidenta Dilma. Ela dá uma solução de gerente, reduzindo os impostos que pesam sobre os automóveis para
vender mais carros. Ela não tem a sensibilidade de
reorientar a indústria automobilística para outros produtos, uma vez que essa não é mais compatível com
o médio e longo prazo da economia.
E eu tenho chamado isso, Senador Paim, de qual
é o sabor que queremos para o bolo que a economia
brasileira produz? Qual é o retrato que nós queremos
para o País? Qual é o retrato que nós queremos para
o País? Não apenas qual é o tamanho do produto
que nós queremos cada vez maior para o País. Por
exemplo, Senador Paim, nós queremos mais riqueza
– ponto – ou queremos menos pobreza? É diferente.
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Os economistas venderam por muitos anos a
ideia de que se investindo na cúpula, essa renda se
distribuiria. Foi falso, demonstrou falsidade isso. Essa
ideia não acontece na dimensão suficiente.
Outro exemplo, Senador Paim, eu vejo todo mundo
comemorando – e aqui acabou de sair o Senador Suplicy, que falou sobre a importância dos programas de
transferência de renda –, mas, como gerente, a saída
é aumentar o número de famílias com Bolsa Família;
mas, como estadista, é diminuir a necessidade de famílias receberem Bolsa Família. É uma diferença radical.
O gerente, preocupado com a pobreza de hoje,
aumenta o Bolsa Família – tudo bem, e tem que fazer
isso –, mas o estadista, preocupado com o futuro, toma
as medidas para que daqui a 20 anos a gente tenha
o Bolsa Família como uma coisa da história. O Bolsa
Escola também. São opções diferentes entre gerente
e entre estadista.
Nós optamos, nesses últimos poucos anos – eu
digo nós, o Brasil, através do Presidente Lula –, por
termos Copa e Olimpíadas. Mas qual é o retrato que a
gente quer do Brasil? Um país que faz as Olimpíadas
ou um país que tem medalhas? É completamente diferente o que se tem que fazer para ter medalhas do
que se tem que fazer para ter os estádios e as outras
instalações das Olimpíadas. Como gerente, basta cuidar da Copa; como estadista, precisa-se cuidar da taça,
precisa-se cuidar das medalhas de ouro, precisa-se
cuidar de uma juventude com alto desempenho atlético.
Nós queremos mais viadutos – como todos os
governantes comemoram –, ou nós queremos mais
jardins, mais água encanada, mais esgoto, saneamento? O que nós queremos? Qual é o retrato que a
gente quer? Como é que a gente quer que um satélite
veja o Brasil, uma quantidade de viadutos ou um País
com jardins, onde todos tenham água, onde todos tenham saneamento?
Nós queremos – e essa aqui, Senador Paim, é
importante para mostrar a diferença entre o gerente e
o estadista –, nós queremos mais cadeias para colocar os bandidos ou nós queremos um país onde não
haja mais crime, onde tenhamos paz? É diferente a
visão do estadista e do gerente. O gerente tem que dar
solução para os bandidos de hoje, então se constroem mais cadeias; o estadista constrói uma sociedade
com paz, uma sociedade em que possamos até um
dia derrubar as cadeias. Gerente constrói cadeia; estadista faz um país que permite derrubar as cadeias
porque o crime acabou.
Nós queremos mais consumo ou queremos menos endividamento? O gerente aumenta o endividamento para aumentar o consumo para o PIB parecer
maior, mas o estadista deve construir um país, cujo
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retrato é o de uma sociedade sem endividamento, em
que as famílias possam dormir tranquilas, como não
dormem hoje 60% das famílias brasileiras com medo
da conta do banco.
Nós estamos bem de gerência, mas estamos
péssimos de estadismo. O gerente tem que recuperar
a perda de competitividade do Brasil. O que faz ele?
O gerente reduz impostos, pressiona a Previdência,
reduz os gastos sociais que pesam sobre o salário,
para reduzir o chamado custo Brasil. O que faz um
estadista? Ele cria um sistema do conhecimento e da
inovação, para que a competitividade volte pela inventividade, pela capacidade de inovação.
É completamente diferente a solução gerencial
de reduzir o custo Brasil pela diminuição dos custos
e a solução estadista para aumentar a quantidade de
bens novos, com alto conhecimento, com alta taxa de
tecnologia, que faça com o Brasil inteiro fique dependente de nós, em vez de nós dependentes deles.
O que a gente quer? Um Estado maior ou um Estado mais eficiente? É completamente diferente uma
alternativa e outra.
Eu não falo daqueles que defendem o fim do Estado, porque aí é um estadismo inconsequente e sem
compaixão pela parte pobre da população. Nós precisamos de um Estado atuante, presente. Mas a gente
tem que comemorar cada vez mais o Estado maior ou
cada vez mais o Estado eficiente?
Senador Paim, surpreende-me cada vez que vejo
governantes que querem dizer que são bons em educação, dizendo que gastam mais em educação. Eu não
quero saber se eles gastam mais, Senador, eu quero
saber se eles têm mais meninos terminando o ensino
médio com qualidade.
Um gestor é aquele que reduz os gastos para fazer o melhor possível. O estadista é aquele que busca
o melhor olhando o futuro.
No Brasil, a gente perdeu essa perspectiva. Um
prefeito diz que merece prêmios de educação porque
gasta mais. Ele tem que gastar é melhor, e não mais.
Nós queremos cada brasileiro com carro ou queremos mais brasileiros com livros? Nós queremos,
aliás, um País em que o satélite o mostre coalhado
de automóveis ou nós queremos um País onde as
pessoas riem porque conseguem ir depressa de um
lugar para outro?
É completamente diferente a solução gerencial
de fazer o possível para vender mais carros hoje e a
solução de estadista de fazer com que, no futuro, as
pessoas consigam se mover mais rapidamente e, mais
que isso, consigam viver bem sem precisar de grandes
locomoções dentro da cidade, por uma reorganização
do espaço urbano, especialmente do setor produtivo
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ao mesmo tempo com o setor habitacional, em que as
pessoas não precisem andar tanto.
Hoje, com as novas tecnologias, é perfeitamente
possível uma parte dos nossos trabalhadores produzirem em casa, mesmo com relação aos produtos mais
tradicionais, como móveis. Não precisa mais o trabalhador ir para a fábrica de móveis, Senador Paim; ele pode
fazer uma parte dos móveis em uma oficina perto da
casa dele e mandar por caminhão para uma indústria
onde esses móveis vão ser feitos, aliás, como a indústria automobilística faz: ela monta o produto aqui no
País com base em insumos recebidos do mundo inteiro.
Por que a gente não pode fazer isso de uma
maneira muito maior? Posso fazer uma lista grande,
mas vou colocar pelo menos mais um: nós queremos
um país mais rico ou um país com melhor bem-estar?
São duas coisas diferentes. Um país mais rico é aquele
em que as pessoas têm mais dinheiro na conta bancária. Um país com maior bem-estar é aquele em que
as pessoas sabem que, se ficarem doentes, não vão
ficar pobres para pagar a conta; que, se ficarem sem
dinheiro, o menino não vai ficar sem uma boa escola; que, no final do mês, ele pode caminhar tranquilo
nas ruas. Nós queremos um país em que as pessoas
tenham mais dinheiro ou mais tempo para andar de
casa para um passeio, à noite, sem medo de serem
assaltadas? Nós queremos um país com mais riqueza
ou com menos mortos por violência? Nós queremos
ter dinheiro para fazer casas com mais muralhas ou ter
até menos dinheiro e uma casa não grande, mas saber
que ninguém vai entrar nela, surpreender sua família
com um revólver e levar o que você tem?
A Presidenta Dilma está acertando como gerente,
mas está errando como estadista, e ela não foi eleita
para ser gerente, porque, aí, a gente não elegeria, faríamos concurso público! Ela foi eleita para ser uma
estadista num momento fundamental da nossa história, em que se precisa dar uma virada, como deu Getúlio Vargas, como deu Juscelino! É isso que a gente
espera dela, uma estadista que traga um novo projeto
de país, um retrato novo, que acabem as vergonhas
brasileiras do analfabetismo, de crianças fora da escola, nas ruas, pedindo dinheiro, das notas do Ideb,
das greves de universidades por 110 dias, ontem, de
greves de trabalhadores da educação de base por
meses seguidos.
Este é um País em que, cada vez em que aumenta a sua riqueza, não diminuem suas vergonhas.
Nós precisamos de um estadista que acabe com as
nossas vergonhas. Para isso, a Presidenta Dilma deveria trazer um discurso completamente diferente dos
seus pacotes econômicos que lança a cada semana
– e agora está lançando um de aumentar os impostos
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de importação sobre bens de capital; ainda não foi tomada a decisão, mas, se for, aí é um erro ainda mais
grave, não só de estadista, como de gerente, porque
são esses bens que vão gerar a possibilidade de a
gente crescer. Tem que aumentar impostos é sobre
bens de consumo, que estão tirando o emprego das
nossas indústrias, e não só dos bens de capital, que
viriam para cá e permitiriam que os trabalhadores produzissem os bens de consumo aqui dentro.
A Presidenta Dilma pode estar acertando como
“gerentona”, mas eu não votei nela, para ser gerente:
eu votei nela para ser estadista, e, nisso, nesses dois
anos, ela está frustrando a população brasileira.
Sr. Presidente, antes de concluir, eu gostaria de
dar um aparte ao Senador Rodrigo Rollemberg, que
pediu a palavra.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) –
Senador Cristovam Buarque, V. Exª traz aqui uma preocupação em relação à qualidade do desenvolvimento
brasileiro e a mudança dos paradigmas do desenvolvimento. É claro que esse é um esforço extraordinário,
que não é um esforço, que não pode ser um esforço,
apenas, de uma Presidenta, mas é o esforço de toda
uma Nação. E o Senado tem um papel importante
nessa reflexão sobre novos paradigmas para o desenvolvimento. Nós tivemos – e V. Exª presidiu – as duas
Subcomissões que buscaram acompanhar a realização da Rio+20, Subcomissão essa que se transformou
numa subcomissão que vai acompanhar os desdobramentos da Rio+20. E, nesse sentido, nós tivemos uma
audiência pública – já me referi a ela neste plenário,
e quero agora com mais profundidade – e tivemos a
presença do Prof. Ladislau Dowbor, que trouxe uma
reflexão importante sobre o PIB, sobre o modelo do
PIB como medição do desenvolvimento, absolutamente
inapropriado até para medir o desenvolvimento econômico. Eu citei aqui, eu registrei aqui alguns exemplos
de algumas questões que foram levantadas naquele
debate, para acrescentar outra questão. Por exemplo,
se hoje nós tivermos determinados produtores que
desmatem apenas para fazer carvão, por exemplo,
desmatem o bioma Cerrado ou a Amazônia, e mesmo
que aquela área fique degradada, fique destruída, ele
terá contribuído para melhorar o PIB, para aumentar –
para melhorar, não, para aumentar – o Produto Interno
Bruto, porque ali houve uma movimentação econômica,
sem resultado qualitativo nenhum para um conjunto
da sociedade. Quando uma pessoa, em uma cidade
grande como São Paulo, perde duas ou três horas do
seu dia no transporte, nos engarrafamentos, ela está
gastando combustível, mas está também movimentando a economia, e isso vai também ampliar o Produto
Interno Bruto. A utilização de agrotóxico na agricultu-
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ra brasileira, ainda que de forma exagerada e desnecessária, também está contribuindo para aumentar o
Produto Interno Bruto, embora esteja intoxicando as
pessoas que consomem aqueles alimentos. A doença, a busca do atendimento médico, seja pelo Sistema
Único de Saúde, seja pelos hospitais privados, também
acaba contribuindo para o aumento do PIB, quando a
promoção da saúde implica menos o aumento do PIB
do que o tratamento da doença. Vejam quais contradições precisamos enfrentar para construir efetivamente
novos parâmetros para medir o desenvolvimento! De
forma que precisamos medir também a qualidade do
desenvolvimento e a quem serve o desenvolvimento.
Ou seja, estamos fazendo com que os benefícios do
desenvolvimento sejam distribuídos pelo conjunto da
sociedade? Essa é uma questão. E digo isso para incluir um novo componente nesse debate. Toda vez que
nós falamos em transporte, em mobilidade urbana, é
um tema da maior importância, porque grande parte da
população precisa disso diariamente, principalmente
para nós, que representamos o Distrito Federal e vivemos em uma capital que talvez tenha o pior transporte público do País. O transporte é caro, e as pessoas
perdem nele grande parte do seu tempo, do seu dia,
tempo esse que poderia ser dedicado ao estudo, ao
trabalho, ao lazer, à companhia da família. As pessoas perdem esse tempo em um transporte de péssima
qualidade, muitas vezes com ônibus quebrados. E,
toda vez em que buscamos uma solução, tendemos
a pensar apenas em construir alternativas mais modernas de mobilidade urbana – que são importantes,
não quero descartá-las, mas, em uma cidade administrativa como é Brasília, no Distrito Federal, temos de
pensar que o teletrabalho, a utilização da tecnologia
pode e deve permitir que muitas pessoas trabalhem
em casa, sem precisar fazer grandes deslocamentos
para o seu local de trabalho, emitindo menos gases de
efeito estufa, descongestionando o trânsito, podendo
trabalhar na companhia dos seus filhos, convivendo
com a família. Portanto, esse debate precisa ser feito
também. Nós não devemos nos limitar apenas às alternativas que estão postas, mas criar novos paradigmas para o desenvolvimento. E eu creio que Brasília,
por ser a Capital do País, por ter nascido sob o signo
da singularidade e da vanguarda quando foi concebida, deveria inaugurar uma experiência desse tipo,
regulamentando o teletrabalho nesta cidade. Quantas
pessoas no Distrito Federal, especialmente no serviço
público, gastam grande parte do seu dia ou das suas
horas de trabalho, durante toda a semana, em frente
a um computador? Muitas dessas pessoas poderiam
trabalhar na sua casa, tendo o acompanhamento da
sua produtividade, das consequências desse trabalho
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de forma muito transparente. Enfim, nós precisamos
fazer um exercício de construção de novos paradigmas
para o desenvolvimento. E, nesse sentido, eu quero
cumprimentar, mais uma vez, a inquietação de V. Exª
e a preocupação que traz aqui para a reflexão sobre
a qualidade do nosso desenvolvimento.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu agradeço, Senador Rodrigo Rollemberg, pelo
lado de colocar o desafio ambiental.
O gerente é aquele que porta a motosserra. O
estadista é aquele que carrega as crianças nos ombros. É completamente diferente!
O gerente tem que derrubar o máximo de árvores, o mais rápido possível, para aumentar o Produto
Interno Bruto. O estadista se preocupa em como deixar
que a economia produza sem destruir um patrimônio
que pertence às gerações futuras – e é aí que está a
diferença.
O gerente pensa em ganhar a próxima eleição. O
estadista pensa em servir à próxima geração.
O gerente que saber como aumentar o Produto
Interno Bruto. O estadista que saber como melhorar a
qualidade do Produto Interno Bruto.
Há momentos em que esse problema de melhorar
não se coloca, porque está indo tudo muito bem. Nós
estamos em uma encruzilhada. As coisas não estão
indo bem! A violência, a degradação ambiental, a falta
de empregabilidade dos jovens, a perplexidade geral,
o atraso do Brasil, mesmo produzindo mais, está mostrando que nós não estamos no bom caminho. Não é
que nós estamos paralisados pelo pequeno PIB. Isso
daí não é o mais grave! O mais grave é que, se o PIB
crescer, nos leva a um caminho ruim; e, se ficar parado, sabemos que é uma tragédia.
Nós precisamos de uma proposta que melhore
o PIB. Mas eu creio, Senador, que, neste momento,
está havendo um esgotamento da visão tradicional
de busca de projeto nacional. O projeto nacional, que
vem desde os anos 30, com algumas modificações,
se esgotou. E, nas próximas eleições, nós vamos querer saber quem é estadista e quem é gerente; quem
promete continuar o mesmo, eficientemente; e quem
promete fazer o novo, competentemente.
Eu espero que, nestas próximas eleições – porque
num país não se vive pensando em uma eleição, tem
que se pensar em dez eleições –, a geração inclusive
que virá depois da atual aqui no Senado, a geração de
crianças hoje jovens que nem ainda pensam em fazer
política – e até por causa de uma das vergonhas nacionais querem fugir da política, por causa do vazio de
ideias e da corrupção no comportamento –, que esses
jovens, pelo menos eles, tragam aqui para esta Casa,
levem para o Palácio do Planalto uma geração em que
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elejamos um estadista ou uma estadista, e não mais
gerente, porque, para gerente, a gente faz concurso
público, não faz eleição.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para colocar.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito obrigado, Senador Cristovam, pelo seu
pronunciamento, muito preciso, claro e didático, o
que é muito importante para que todos entendam a
mensagem que V. Exª passa com muita clareza e o
brilhantismo de sempre. Parabéns.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Vou passar a Presidência para o Senador Tomás
Correia, que vai chamar o próximo orador inscrito, o
Senador Rodrigo Rollemberg. E eu vou até a Comissão
de Direitos Humanos porque vou receber 80 alunos da
USP de São Paulo e sete professores. Em seguida, recebo o representante da General Motors aqui no Congresso e também o pastor mundial da Igreja Batista.
Por favor, Senador Tomás Correia.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Com a palavra o nobre Senador Rodrigo Rollemberg, pelo prazo de 20 minutos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezado Senador Tomás Correia, que preside esta sessão, prezadas Senadoras, prezados Senadores, venho à tribuna na tarde de hoje para fazer
um registro da maior importância para o Brasil, especialmente para o Distrito Federal, e para fazer vários
agradecimentos.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar os Senadores Walter Pinheiro, Relator da Medida Provisória
565, que se transformou no Projeto de Lei de Conversão nº 20, de 2012, e o Senador José Pimentel, Líder
do Governo no Congresso, pela aprovação do Projeto de Lei de Conversão nº 20, especialmente no que
se refere à modificação do art. 4º da Lei nº 7.827, de
1989, para incluir as atividades de comércio e serviços, sem limites de percentual, entre as atividades a
serem financiadas com recursos dos fundos constitucionais, de acordo com as prioridades estabelecidas
nos respectivos planos regionais de desenvolvimento.
Quero agradecer a esses dois Senadores pela
visão que tiveram e pela sensibilidade – ao longo do
meu pronunciamento direi por quê. Quero também
agradecer ao Ministro da Integração Nacional Fernando
Bezerra pela sensibilidade, assim como ao Presidente
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da Sudeco, Marcelo Dourado, e a um conjunto de representantes do GDF e do empresariado local que me
procuraram no ano passado, o que acabou provocando
esse debate e essa modificação na lei.
Agradeço, de forma especial, ao Sr. José Sobrinho
Barros, Presidente do Sebrae no Distrito Federal; ao
Sr. Miguel Setembrino, representante da Fecomércio;
cumprimentando também o Presidente da Fecomércio,
ex-Senador Adelmir Santana; ao Sr. Valdeci Machado,
representante da Federação das Associações Comerciais do Distrito Federal; ao Sr. Jair, representante da
Feira de Comércio e Indústria de Sobradinho, ao então
Secretário de Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal Jacques Pena, hoje Presidente do BRB, e ao
atual Secretário de Desenvolvimento Econômico Abdon
Henrique, que, no dia 19 de outubro de 2011, estiveram
em meu gabinete com esses representantes do setor
do comércio e de serviços e outros representantes,
para fazer um pleito de modificação do FCO, o que
nos levou, no dia 21 de novembro, a uma audiência
com o Ministro Fernando Bezerra que resultou numa
melhoria, numa ampliação dos recursos do FCO para
o comércio e serviços para este ano, em torno de 60
milhões, e originou um projeto de lei que apresentei na
Comissão de Desenvolvimento Regional que depois
foi transformado num substitutivo pelo Senador José
Pimentel, que o aperfeiçoou, permitindo que aquele
texto aprovado como substitutivo fosse incluído nessa
medida provisória, o que trará enormes benefícios para
o Distrito Federal, para toda a sua região metropolitana e para todo o Brasil, especialmente para as micro
e pequenas empresas. E passo a explicar por quê.
A regulamentação dos fundos constitucionais
definia um limite de 20% para o financiamento das
atividades de comércio e serviços, o que produzia
distorções muito grandes, especialmente no Distrito
Federal, que tem grande parte, mais de 90% da sua
economia centrada na área de comércio, serviços e
administração pública, contribuindo a indústria com
5,6% e a agropecuária com 0,37%.
E, no caso do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, ao qual vou me ater neste pronunciamento, nós
temos uma divisão em que Goiás tem direito a 29%
dos recursos, Mato Grosso, 29% dos recursos, Mato
Grosso do Sul, 23% e o Distrito Federal, compreendendo toda a região metropolitana, o que é absolutamente correto, 19%.
No entanto, em função dessa limitação de utilização de no máximo 20% para o financiamento das
atividades de comércio e serviços, o Distrito Federal,
historicamente, vinha executando menos da metade,
vinha perdendo mais da metade dos recursos a que
tinha direito anualmente.
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Para que V. Exªs tenham uma ideia, apenas no
ano passado, o ano de 2011, o Distrito Federal perdeu
R$502 milhões, recursos que deveriam estar fomentando a atividade produtiva, as atividades comerciais,
as atividades de serviços, a geração de empregos
não apenas no Distrito Federal, mas em toda a região
metropolitana.
Dos 19% a que tínhamos direito, em 2009 utilizamos apenas 8,9%, em 2010, 8,7% e, em 2011, algo em
torno disso, o que representa, como disse, um déficit
de R$502 milhões.
O que aconteceu? Fizemos uma articulação com
o Senador José Pimentel, dono de uma costumeira
habilidade e de um compromisso histórico em defesa
das micro e pequenas empresas, e o Senador Walter
Pinheiro introduziu na Medida Provisória, no Projeto
de Lei de Conversão, essa modificação que vem corrigir essa distorção, permitindo que essa definição de
quanto vai para a indústria, quanto vai para a agropecuária, quanto vai para a atividade de comércio e
serviços seja fixada pelos planos de desenvolvimento regional, o que é absolutamente correto, inclusive
fortalecendo as superintendências, tanto a Sudene,
como a Sudam e a Sudeco, que são as gestoras desses fundos constitucionais.
É importante registrar que em Brasília a atividade de informática – nós estamos construindo um polo
digital que é também um polo de oferta de serviços na
área de tecnologia da informação –, a vocação turística do Distrito Federal para se transformar num grande
centro de eventos de caráter científico, de caráter profissional, de caráter político, de caráter médico, enfim,
essa é a vocação da nossa cidade. Nós estamos no
centro do país. Setenta por cento dos voos nacionais
fazem escala no Distrito Federal. Nós temos uma rede
hoteleira muito próxima do Congresso Nacional e da
Presidência da República, o que facilita a participação
de autoridades nos grandes congressos e convenções,
sejam eles de caráter político, administrativo ou científico. Portanto essa atividade do turismo será beneficiada
com a ampliação dos recursos do FCO.
Na atividade de entretenimento, Brasília já é um
grande polo gastronômico, concorre com São Paulo e
Rio de Janeiro como um dos grandes polos gastronômicos do País. É um setor que tende a se desenvolver
com a realização de grandes eventos que acontecerão
na cidade, como a Copa das Confederações, como a
Copa do Mundo, como parte das Olimpíadas.
Brasília tem uma vocação de ser um grande
polo de formação de mão de obra qualificada na área
de educação, de educação tecnológica, de educação
científica, de educação de uma forma geral. Esse seg-
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mento também será extremamente beneficiado com
esses recursos.
E o que dizer da área de saúde também?
Enfim, toda a área de serviços, de comércio e
serviços do Distrito Federal e, repito, de toda a região
metropolitana do Distrito Federal, ou seja, toda a região da Ride, que inclui 21 Municípios em Goiás e dois
em Minas Gerais, será beneficiada por essa medida.
O que está acontecendo, todos os anos, no Distrito
Federal? Quando o Ministério da Integração Nacional –
e, agora, a Sudeco – define, em função da legislação,
desses percentuais a que me referi, qual montante que
caberá a cada Estado, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Goiás e Distrito Federal, o Banco do Brasil, que é
o operador do FCO, com uma parceria pequena ainda
com o BRB, abre as suas linhas de crédito. Quando
chega o mês de maio, a área de comércio e serviços
já esgotou os 20% disponíveis até então para ela, e
não tinha mais como buscar recursos.
Apesar de a atividade agropecuária no Distrito
Federal ser pequena, em função da nossa pequena
extensão territorial, embora tenhamos uma agricultura
de alta tecnologia, de alta precisão, extremamente produtiva, convivemos historicamente com um problema
que tenho buscado resolver, pois sou autor da lei que
permite a titulação direta das áreas rurais do Distrito
Federal. Então, além de ser um segmento econômico
que tem um impacto pequeno no conjunto da economia
do Distrito Federal, ele ainda convive com o problema
da falta de titulação das áreas rurais, o que dificulta
e muitas vezes impossibilita que o produtor rural, por
não ter a escritura da terra e não ter como dá-la em
garantia, consiga recursos para financiar a sua atividade produtiva. Além disso, a indústria no Distrito Federal não tem a pujança que existe em outros Estados e
também não consegue captar esses recursos.
Quando chega o final do mês de setembro, o
Banco do Brasil visita as contas, as destinações de
cada unidade da Federação e refaz essa distribuição
em função do seu nível de execução. Ora, é claro que
o Distrito Federal, com mais de 90% da sua economia
ancorada no setor de comércio e serviço, quando chega o dia 30 de setembro, pela limitação de 20%, não
executou grande parte desse recurso.
Para que se tenha uma ideia, isso fez com que
o Distrito Federal, em 2009, dos R$585 milhões a
que tinha direito, contratasse apenas R$283 milhões,
48,4% do que tinha direito; em 2010, dos R$930 milhões, contratou R$370 milhões apenas, 39,8% do que
tinha direito; em 2011, dos R$909 milhões a que tinha
direito, executou apenas R$407 milhões.
Agora, em 2012, até junho, nós temos direito a
R$ 945 milhões, e já foram executados R$ 321 mi-

593

Setembro de 2012

lhões. E no nosso entendimento, a partir da sanção
da Presidenta Dilma – e eu tenho confiança de que a
Presidenta Dilma, em função do seu compromisso com
o desenvolvimento regional, sancionará esse projeto
de lei de conversão com essa modificação introduzida
pelo eminente Senador Walter Pinheiro e pelo eminente
Senador José Pimentel –, nós vamos poder fazer uma
redefinição ainda para este ano. Como esse projeto
de lei de conversão deverá ser sancionado nas próximas semanas, antes do final do mês e como apenas
no dia 30 de setembro o Banco do Brasil reavalia a
execução orçamentária para fazer a redistribuição, ele
deverá fazer essa reavaliação à luz da nova legislação
aprovada, o que permitirá que o Distrito Federal possa
utilizar outra parcela dos recursos ainda não utilizados
em função da limitação, para financiar atividades de
comércio e serviços ainda este ano, promovendo uma
melhora na economia local, especialmente no Distrito
Federal e em toda a região metropolitana.
É importante registrar isso porque nós precisamos criar mecanismos cada vez maiores e mais eficientes de promoção da atividade econômica privada
no Distrito Federal, para que possamos reduzir cada
vez mais a dependência da economia do Distrito Federal da administração pública.
Somos a capital, gostamos de ser a capital. O
peso da administração pública sempre será importante
na economia do Distrito Federal e nós ressaltamos a
importância de uma administração pública bem organizada, bem estruturada, bem remunerada, para estar à
altura dos serviços públicos que oferece ao conjunto da
população brasileira. Mas, ao lado disso, nós devemos
sempre ter em mente a necessidade de também promover o desenvolvimento das atividades econômicas
privadas, reduzindo a dependência do setor público e
fomentando a geração de empregos no Distrito Federal
e em toda a região metropolitana. Cidades como Águas
Lindas, Valparaíso, Cidade Ocidental, Santo Antônio
do Descoberto, Planaltina de Goiás, Novo Gama e várias outras que têm a sua economia muito dependente
da economia do Distrito Federal serão beneficiadas
também com a ampliação desses recursos do Fundo
Constitucional do Centro-Oeste.
É importante registrar que há, em toda essa
região, se analisarmos o Distrito Federal com toda a
região do Entorno, uma das maiores disparidades de
renda, umas das maiores diferenças de renda do Brasil.
E uma das alternativas mais eficazes, mais eficientes,
mais sustentáveis para reduzir essa desigualdade social é exatamente fomentar a atividade econômica de
forma descentralizada, ou seja, fomentar as atividades
econômicas em todas as cidades do Distrito Federal e
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em todas as cidades do Entorno, na chamada Região
Metropolitana do Distrito Federal.
Portanto quero cumprimentar, mais uma vez o
Senador José Pimentel pela habilidade de perceber, a
partir de um projeto de nossa iniciativa, que esse era
um problema grave no Distrito Federal, mas que não
se resumia ao Distrito Federal, de modo que, numa
construção coletiva, fizesse com que o Senador Walter
Pinheiro, com a sua sensibilidade em relação aos micro e pequenos empresários, incluísse isso no projeto
de lei de conversão. Haverá com isso uma mudança
fundamental, estruturante, eu diria, para a economia
no Distrito Federal.
Quero registrar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que o que vamos construir a partir da sanção
da Presidenta Dilma é um sonho de todo o setor produtivo do Distrito Federal, de todo o Distrito Federal.
Aqui não há governo, aqui não há partidos. Aqui está
a sociedade do Distrito Federal, de toda a sua região
metropolitana, que aguarda há anos, com muita expectativa, uma mudança como essa, que, sem dúvida, vai contribuir para mudar a face da economia do
Distrito Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg. Parabéns pelo pronunciamento.
Registro a presença do Presidente do Porto de
Porto Velho, Dr. Ricardo de Sá, que nos honra com a
sua presença nas galerias.
Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, o drama enfrentado
pelos mais de 10 mil aposentados e pensionistas do
Aerus ganhou contornos ainda mais trágicos e crueis.
O Governo não cumpre a decisão judicial que determina o pagamento imediato daquilo que contribuíram
para assegurar uma terceira idade com dignidade.
São aproximadamente R$23 milhões mensais. A multa
acumulada por descumprimento da sentença já passa
de R$2,5 milhões.
É preciso afirmar que essa decisão judicial é do
Supremo Tribunal Federal. O Governo não cumpre e
dá um péssimo exemplo, mas fere mortalmente idosos
que se dedicaram, uma vida inteira, a servir o País.
Nós já viemos a esta tribuna inúmeras vezes,
porque nesse itinerário, que se arrasta desde 2006,
os valores recebidos pelos aposentados do Aerus
foram sendo depreciados, alcançando o patamar de
8% do valor devido. A média de idade do contingente
de aposentados é de 72 anos. Desde 2006, mais de
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700 dos beneficiários já faleceram; faleceram sem que
os benefícios a que tinham direito lhes fossem pagos.
Diante da intransigência das instâncias governamentais, só restou aos aposentados recorrer à Justiça.
Mas o Governo, em desrespeito frontal à própria Carta
Magna, não cumpre a lei nem a decisão judicial.
Eu imagino a infelicidade desses pensionistas
e aposentados do Aerus e a revolta que acalentam
ao verificarem que a mídia nacional informa milhões
desviados pelo “valerioduto”, milhões de reais para os
mensaleiros, no maior escândalo de corrupção dos últimos tempos no Brasil, o mensalão; milhões de reais
para a empresa Delta, milhões de reais no esquema
Cachoeira, milhões do dinheiro público desviados desonestamente, e, para os aposentados e pensionistas,
resta o descumprimento de uma decisão judicial. Não
há sensibilidade humana.
Em 13 de julho passado, o Juiz da 14ª Vara Federal de Brasília determinou:
Julgo procedente o pedido de condenação
da União a indenizar os participantes e os
dependentes titulares dos Planos de Benefícios da Varig e da Transbrasil, por omissão
no poder-dever de fiscalização e proteção
dos participantes dos planos de previdência
complementar (art. 3º, item I, da Lei nº 6.435,
de 1977, c/c art. 3º, itens V e VI, da Lei Complementar nº 109, de 2001). Indenização que
consistirá em montantes individuais apurados
nos termos declinados no tópico próprio (itens
140 a 142) desta sentença.
Em 2 de agosto último – primeiro pagamento pós-sentença –, a União não cumpriu a decisão judicial
de pagamento imediato.
Em 21 de agosto – no âmbito do Tribunal Regional
Federal de Brasília –, a União não conseguiu derrubar
a sentença e o tribunal decidiu:
Diante disso, uma vez prolatada, não há motivos para que a sentença não produza seus
efeitos, frustrando, mais uma vez, justas expectativas de aposentados e pensionistas de
perceberem a complementação de seus proventos após o julgamento do mérito da Ação
Civil Pública 2004.34.00.010.319-2 na primeira
instância, como decidiu a Suprema Corte no
Agravo Regimental na Suspensão de Liminar
127-2, em 14/04/2010. Isto posto, indefiro o
pedido da União.
No dia 26 de agosto passado – Tribunal Regional de Brasília – registro no itinerário judicial: agravo
regimental interposto pela Advocacia Geral da União
ao Pleno do citado Tribunal. Aguardando julgamento.
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Em 4 de setembro, segundo pagamento. Mais
uma vez, a União não cumpriu a sentença que determina o pagamento imediato.
Ao arrepio da Lei Maior, o Governo não cumpre
o que a justiça determina. A crueldade nesse caso tem
requintes trágicos.
É bom frisar que, num primeiro momento, o Governo passou a ideia de que não recorreria e que
atenderia a decisão judicial. Como se vê, no relato que
apresento, várias foram as decisões judiciais, porque
o Governo recorreu, não cumpriu a palavra. Recorreu,
perdeu nas várias instâncias e não cumpre a decisão
judicial. Péssimo exemplo aos brasileiros. Se o Governo, que tem poder, que tem recursos, que tem caixa,
não cumpre uma decisão judicial, como se pode desejar que brasileiros possam cumpri-las? Ocorre que,
diante dos fracos, o poder se impõe.
Neste caso, é o poder que se impõe diante de
idosos, aposentados e pensionistas, familiares de
trabalhadores que aguardam o cumprimento, agora,
de uma sentença judicial. Não se pede favor algum
ao Governo, não se pede concessão alguma, não se
exige benesse alguma, não se está pedindo ao Governo que cometa uma irregularidade, uma injustiça.
O que se pede nesse caso é que o Governo cumpra
uma decisão judicial.
A nossa solidariedade aos aposentados do Aerus,
por meio do amigo Ivan, de Curitiba, que, mais uma
vez, nos pediu para que nos manifestássemos desta
tribuna em defesa dos direitos das famílias desses
aposentados do Aerus.
Em relação a esse tema, Sr. Presidente, era o
que tinha a dizer. Quem sabe, imaginando a hipótese
de o Governo mudar de postura; quem sabe, desejando que o Governo se sensibilize diante da tragédia
humana que proporciona e cumpra a decisão judicial.
Quem sabe, viemos à tribuna, mais uma vez, para alimentar esperanças daqueles que ainda acreditam na
justiça. E nós, que acreditamos na justiça, esperamos
que o Governo não a desrespeite, descumprindo essa
decisão judicial.
Mas, Sr. Presidente, eu gostaria também de ecoar
desta tribuna o reclamo de outros brasileiros. Ontem
recebi a visita de um ex-Parlamentar, o ex-Deputado
Antonio Mazurek, que representava Cascavel, do Paraná, no Congresso Nacional e hoje atua como uma
liderança na área de gestão de seguros. E ele traz um
pleito que vou procurar reproduzir desta tribuna.
Há reparo a ser feito no que diz respeito à criação
da Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias,
também denominada de Segurobras.
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Tive oportunidade de apresentar várias emendas
à medida provisória que criou a Segurobras. E essas
emendas foram rejeitadas.
Ao sancionar a Medida Provisória nº 564, concernente ao Plano Brasil Maior, a Presidente Dilma manteve a possibilidade de a referida agência concorrer
com as empresas privadas do setor.
A crítica é baseada no fato de a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias estar autorizada,
eventualmente, a fornecer seguros ou garantias a órgãos públicos com dispensa de licitação. Em que pese
a ressalva de que o preço contratado seja compatível
com o praticado no mercado, sabemos que dispensar
licitação é no mínimo temerário. Uma porta larga e
generosa para os descaminhos que o Brasil assistiu
e ainda é expectador.
O Governo tem sido generoso com os desonestos, adotando alterações legislativas ou propondo medidas legislativas que realmente abrem portas para a
corrupção; oferecendo facilidades para aqueles que
atuam, muitas vezes, não em razão da competência e
concorrem de forma competente, mas atuam em razão
de determinados artifícios escusos que acabam derrotando a competência dos seus concorrentes.
Vale ressaltar que as demais seguradoras estatais
– como Caixa e BB Seguros – não desfrutam desse
privilégio atualmente.
A Confederação Nacional das Empresas de Seguros havia se manifestado sobre um acordo firmado com o Ministério da Fazenda no sentido de que a
ABGF circunscrevesse sua atuação apenas complementarmente
às empresas privadas, oferecendo, por exemplo, garantias a obras do PAC ou fazendo seguros direcionados para crédito estudantil ou financiamentos
imobiliários para baixa renda, esferas poucos atrativas
para o setor privado.
Há uma preocupação generalizada no setor de
empresas seguradoras de que a concorrência imposta pela Segurobras afete o balanço de riscos do mercado e pressione as margens de lucros. Sem dúvida,
como argumenta a CNSeg, a dispensa de licitações
instalará uma “situação de privilégio e assimetria de
direitos e obrigações”.
Não é saudável nem recomendável que uma
agência estatal opere num setor tão sensível e estratégico como o de seguros e possa celebrar contratos
sem o crivo e a exigência licitatórios.
Eu insisto, estamos falando de um mercado rigorosamente estratégico, que cresce em média 20%
ao ano desde 2007. No ano passado, as seguradoras
brasileiras faturaram R$105 bilhões, volume 16,6%
superior ao de 2010. Apenas o seguro de risco en-
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genharia, por exemplo, um dos que mais prosperou,
girou R$912 milhões em 2011 – 98,4% mais do que
no ano anterior. E a previsão é de que cresça nessa
escala até 2016.
Infelizmente, a Presidente da República, que fez
vetos parciais à medida provisória, deixou essa brecha
a eventuais “realizações” pouco republicanas. Isentar
da exigência de licitação um setor estratégico é um
chamariz à ilicitude.
A criação da “Segurobras” personifica um retrocesso ao mercado de seguros e resseguros do País.
Portanto, Sr. Presidente, são esses dois registros que pretendia fazer e os fiz da tribuna do Senado
Federal.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.
Eu chamarei o Senador Anibal Diniz para presidir.
O Sr. Tomás Correia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Tomás Correia, do
PMDB de Rondônia.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, senhores
ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, queria aproveitar a presença do Senador Alvaro
Dias aqui para agradecer a sua gentileza por ter-me
indicado para compor a Comissão do Código Penal.
Muito obrigado a V. Exª e à sua Bancada, a Bancada do PSDB.
Sr. Presidente, é com imensa satisfação que,
como Senador da República, compareço hoje a esta
Casa, a esta tribuna, para falar sobre a hidrovia do
Rio Madeira e o papel do Porto Organizado de Porto
Velho para o fortalecimento da economia não só do
Estado de Rondônia, mas da região, Região Norte,
Centro-Oeste, enfim, um porto altamente significativo para toda a nossa economia, incluindo o Estado
de Rondônia, o Estado do Mato Grosso, o Estado do
Amazonas, o Estado do Acre, de V. Exª, o Estado do
Pará, Amapá, Roraima.
É um porto estratégico, portanto, fundamental
para a economia dessa região.
Para se ter ideia da importância dessa hidrovia
e do Porto Organizado de Porto Velho, registro que,
durante o ano de 2011, foram exportados por esse
modal de transporte, a partir de Porto Velho, em torno
de 4 milhões de toneladas de grãos, principalmente de
soja, produzidas no norte do Estado de Mato Grosso
e também no meu Estado de Rondônia. Além disso,
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também temos, por aquela hidrovia, o transporte de
açúcar, de gado, de madeira. É uma hidrovia altamente
utilizada para o transporte em nossa região.
Todo o combustível e derivados de petróleo que
abastecem o Acre, Rondônia e parte do Mato Groso
chegam por essa hidrovia. Em torno de 2,8 bilhões de
litros de óleo diesel são transportados pela hidrovia do
rio Madeira por ano.
Registro, Sr. Presidente, que o valor do frete pelo
modal hidroviário é equivalente a 1/5 do valor do frete
rodoviário; portanto, é altamente econômico usar esse
meio de transporte para frete de carga, segundo dados, inclusive, fornecidos pela CNI.
Por isso, acredito ser oportuno enfatizar um breve
relato sobre nossa luta, juntamente com a Bancada Federal de Rondônia, com o Governador Confúcio Moura,
o Presidente da Sociedade de Portos e Hidrovias de
Rondônia, Dr. Ricardo Sá – que nos prestigia, neste
momento, com a sua presença na tribuna de honra
do Senado Federal –, o Sindicato das Empresas de
Navegação de Rondônia e o Sindarma, do Amazonas,
para que sejam realizadas pelo DNIT a drenagem e
a sinalização da hidrovia do Madeira, e para a aquisição de equipamentos modernos para nosso o Porto
Organizado.
Devo dizer, Sr. Presidente, que os recursos para
essa drenagem e para a aquisição desses equipamentos já estão previstos no PAC. Portanto, é perfeitamente viável que se faça o mais rápido possível, em
face, sobretudo, de que, num certo período do ano,
não havendo a drenagem, colocamos em risco o frete,
o transporte naquela hidrovia. Os recursos para esse
empreendimento, como disse, já estão previstos no
PAC. É preciso apenas que sejam executados.
Por último, registro, com alegria, que a exportação
de carne de Rondônia e do norte do Mato Grosso para
a Ásia, Europa e América será feita, no máximo em 90
dias, pelo Porto de Porto Velho, e isso graças à visão do
nosso Governador Confúcio Moura, que determinou ao
presidente do Porto que realizasse investimentos para
que se pudesse exportar nossa carne pela hidrovia do
Madeira, para o Amazonas e para o exterior, porque
ela hoje ainda é feita pelo Porto de Santos. Imagine
S. Exª que poderemos usar um trajeto muito mais curto, muito mais viável economicamente do que termos
que exportar por Santos, que é inegavelmente mais
distante, comparando com essa hidrovia.
Essa exportação de carne, pelo Porto Organizado
de Porto Velho, significa diminuirmos não só distância,
mas também custos, custos de frete, consequentemente
o custo do valor final da carne de Rondônia, tornando
nossa produção muito mais competitiva com os mercados internacionais.
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Desse modo, Sr. Presidente, quero parabenizar o
Governador Confúcio Moura e o Diretor da Sociedade
de Portos e Hidrovias de Rondônia pelos investimentos,
com recursos próprios do Porto, e solicito ao Diretor-Geral do DNIT que faça a dragagem e a sinalização
da Hidrovia do Madeira de Porto Velho à foz do rio
Madeira, onde se encontra com o rio Amazonas, para
viabilizar de vez esse importante modal de transporte
no nosso Estado e de toda a nossa Região Amazônica.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que o Porto de Porto Velho tem uma verdadeira ligação lógica
com a BR-364. Fui agora informado de que já está
sendo licitada, já está sendo dada a ordem de serviço de restauração da BR-364. E nós teríamos uma
BR restaurada, melhorada, e teríamos, em frente, o
estrangulamento exatamente no Porto de Porto Velho.
É importante que se faça esse registro, porque
nós temos reconhecido que tem sido uma luta muito
grande da Bancada do Estado de Rondônia, no sentido de lutarmos pela restauração da BR-364. Aqui,
os Senadores de todos os partidos têm falado sobre
a BR-364, a Bancada na Câmara Federal tem falado
também. Enfim, é uma luta do Estado de Rondônia,
sem dizer que o Governador Confúcio Moura, em diversas oportunidades, tem ido ao DNIT – como, daqui
a pouco, estaremos eu e o Governador Confúcio Moura
no DNIT e no Ministério dos Transportes, juntamente
com o Diretor do Porto, Dr. Ricardo Sá, para exatamente tratarmos dessa questão do Porto de Porto Velho.
Mas também queremos, mais uma vez, pedir a
atenção especial para a BR-364, porque nós lamentamos muito, e é com tristeza que eu registro que a
BR-364 é tida hoje, nacionalmente, como a Rodovia
da Morte, em razão, sobretudo, da sua má conservação, que tem causado enormes acidentes, causando
mortes e danos materiais. E o que é mais grave: tirando a vida de pessoas, o que, lamentavelmente, ocorre
naquela BR.
Nós também, Sr. Presidente... Sei que V. Exª já
até me anunciou que falará, daqui a pouco, sobre a
ponte do rio Madeira, ligando o Estado do Acre com o
Estado de Rondônia, o que também, sem dúvida, representa um estrangulamento. Imagine V. Exª que nós
temos a BR restaurada, nós temos todo o trecho da
Rodovia Transoceânica pronto, nós temos toda essa
infraestrutura já realizada, mas, quando chegamos a
Vista Alegre do Abunã, nós temos o estrangulamento
de uma ponte que não é feita, que é a ponte do rio
Madeira, interligando o nosso Estado com o Estado do
Acre. Nós, de Rondônia, temos quatro comunidades
grandes, após o rio Madeira, que são Vista Alegre do
Abunã, Nova Califórnia, Extrema e Fortaleza do Abunã.
Ora, nós temos aquela população que vem sofrendo
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há anos, e sabemos que o custo do frete aumenta significativamente em razão do valor que se paga pelas
balsas para fazer a travessia.
No ano passado, fui para o Estado de V. Exª, o
Acre, para participar da exposição agropecuária – por
sinal, muito bem organizada; eu gostaria até de saudar
os dirigentes do Estado e da feira agropecuária, porque fizeram uma grande festa. Nós fomos lá com uma
equipe de Rondônia prestigiar esse evento no Acre, e
passamos mais de uma hora aguardando para fazer
a travessia pela balsa. Além do tempo de espera, temos o custo, que é de R$20,00 por caminhonete. Esse
custo quem paga é a sociedade, é o morador de qualquer dos lados, que tem de trafegar indo ou voltando,
desembolsando esse valor enorme.
Então, eu queria deixar aqui a nossa preocupação
em relação ao estado de conservação da BR-364, de
que temos falado incansavelmente.
E eu queria dizer que hoje, com muita alegria,
ouço o anúncio de que estará sendo dada a ordem
de serviço para o primeiro trecho de 122 quilômetros,
que vai de Rio Preto até o Município de Itapuã do Oeste. Também tenho informações de que em breve será
dada a ordem de serviço para o segundo trecho, que
será de Pimenta Bueno até Ouro Preto. Esse, inclusive, é o trecho mais danificado, é o mais deteriorado.
De qualquer modo, fica aqui a nossa preocupação e também a nossa alegria por saber que o DNIT
já está tomando todas as providências para restaurar
a BR-364. Não é uma recuperação, como aliás já está
sendo feita, mas a restauração de todo o trecho da
BR-364, que virá inclusive com a terceira faixa, permitindo a trafegabilidade e a ultrapassagem de carretas
pesadas por carros mais leves. Além disso, vão fazer
a recuperação dos trevos, iluminação, de modo a que
os trevos que interligam as cidades fora da BR-364
possam também dar mais condições de segurança
para aqueles que por ali trafegam.
Quero também, Sr. Presidente, finalizando, registrar – aliás, V. Exª também estava lá – a homenagem feita aos soldados da borracha do Brasil, já que
a nossa região, no caso Amazonas, Rondônia e Acre,
tem muito a ver com essas pessoas e foi uma justa
homenagem a esses brasileiros que, muitas vezes,
são esquecidos, não são lembrados. E nós queríamos
aqui registrar. Vi lá alguns amigos de Rondônia, como
é o caso do Clóvis, que, inclusive com 80 anos, estava
lá ontem e é nosso candidato a vereador lá em Porto
Velho, pelo PMDB.
Então, quero aqui fazer o registro de que tive o
prazer de estar presente nesse evento. Foi uma homenagem de uma Parlamentar do Estado do Acre, e foi
uma lembrança que nós não gostaríamos de esquecer,
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uma vez que esses homens tiveram um momento tão
importante da vida da nossa região, vieram com o sacrifício das suas próprias vidas, com sacrifício da sua
segurança e deram uma contribuição enorme para o
País, mas hoje, infelizmente, não são tão lembrados. A
homenagem foi justa, e quero, neste momento, saudar,
de forma efusiva, os soldados da borracha no País, de
modo muito especial aos soldados da borracha do meu
querido Estado de Rondônia.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Tomás Correia.
Estou vendo chegar aqui, pronto para falar, o
Senador Paulo Paim. Logo em seguida, daremos sequência à lista de oradores.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Anibal Diniz, agradeço a V. Exª. Sei que o Senador Tomás Correia vai presidir para que V. Exª use a palavra
em seguida, porque vou ter que, Senador Anibal Diniz,
agora, às 16h20, atender a uma turma de 80 jovens
estudantes da USP de São Paulo para falar um pouco da Comissão de Direitos Humanos. Eles também
estarão acompanhados de sete professores daquela
Universidade.
Mas quero dizer também, Sr. Presidente, que eu
havia anunciado antes ali, do plenário, que eu ia receber um representante da General Motors e de algumas
montadoras, porque estávamos prevendo uma audiência pública, já para a próxima terça-feira, para discutir
prováveis demissões nas montadoras.
Mas conversei com representantes dos trabalhadores e das montadoras e ajustamos em entendimento
que essa audiência será no dia 16 de outubro. Estarão,
então, aqui no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, representantes do Ministério do Trabalho, das
montadoras e das centrais sindicais, que serão todas
convocadas, para dialogarmos sobre esse anúncio
feito de prováveis demissões nas montadoras entre o
mês de dezembro e novembro.
Quero também dizer, Sr. Presidente, que recebi há
pouco tempo, na Comissão, e pude retornar em tempo,
o Exmo Sr. Pastor Eliéser Corrêa de Souza, Presidente
da Convenção das Igrejas Batistas Independentes do
Brasil, junto também com o Pastor Getulio Vargas. Vieram me convidar para o centenário da Cibi (Convenção
das Igrejas Batistas Independentes do Brasil), que será
realizado numa grande audiência pública – não é nem
audiência pública, vai ser no plenário da Câmara –, no
dia 19 de outubro, numa sessão de homenagens. Estarão lá representantes e líderes de todo o Brasil, hoje
são 916 igrejas e 10 convenções, conforme o termo
que eles usaram, em outros países.
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Fazendo esse rápido informe, Sr. Presidente, eu
venho ao meu texto: primeiro, dizer que, mais uma vez,
V. Exª estava presidindo, Senador, num momento em
que eu já falei desse tema, e sei que o Senador Alvaro Dias também se pronunciou sobre o mesmo tema,
que é a situação do Aerus. Estamos muito preocupados com a situação do Aerus. Enfim, os sindicatos e o
escritório do Dr. Maia... Falo do escritório do Dr. Maia
numa homenagem. Ele já faleceu, ele foi o principal
lutador na defesa dos aposentados e pensionistas do
Aerus. Hoje, seus filhos que atuam nesse escritório
continuam peleando e conseguiram uma decisão favorável no Tribunal Regional Federal. Esperamos, então, que a União proceda ao devido pagamento para
essas cerca de 10 mil pessoas, correspondente à folha
de pagamento mensal, em torno de R$21 milhões. É
uma dívida do antigo governo, antes do Governo Lula,
mas, uma vez que é por decisão da Justiça, vai ter que
ser mantido o pagamento, porque não houve a devida
fiscalização na época.
Eu recebi aqui um documento assinado pela Central Única dos Trabalhadores, pelo SNA, pela AAPT,
pela Fentac, pela Graziella Baggio, pelo Celso, que são
sindicalistas que cuidam dessa área junto ao Sindicato
Nacional dos Aeronautas.
Eu estou esperançoso de que o Governo vai
cumprir a decisão, não vai protelar mais uma vez,
porque eram, até pouco tempo atrás, Senador, 11 mil
aposentados e pensionistas. Hoje, são em torno de
dez mil porque mil já morreram e não receberam os
seus vencimentos.
Eu sempre dou um exemplo. Um comandante
do avião da Varig, por exemplo, se atualizássemos o
salário, hoje ele estaria ganhando, aposentado, com
a complementação que teria que ser feita pelo fundo
Aerus, algo em torno de 12 a 13 mil. Sabe quando
tele ganha? Menos de um salário mínimo. Porque o
fundo, por falta de fiscalização dos governantes da
época, não fez o dever de casa e o dinheiro acabou
sendo desviado.
Felizmente, a Justiça deu parecer favorável. Eu
peço a V. Exª que considere na íntegra o documento
que eu recebi da Central Única, das outras centrais
e das entidades que apoiam o pagamento imediato.
Por outro lado, Sr. Presidente, antes que eu me
desloque para a Comissão de Direitos Humanos, eu
quero fazer aqui uma pequena homenagem à Juventude de São Leopoldo, Município gaúcho. Eles comemoram no mês de agosto a Semana da Juventude no
Município, lá no meu Rio Grande.
Na carta enviada, eles comentam que experimentaram diversas realidades, ou seja, o debate sobre a
importância de avançarmos em políticas públicas para
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a juventude, debatendo inclusive como se deve aplicar
corretamente os recursos dos Municípios e, no caso
São Leopoldo, eles levaram as oficinas, debates e
também foram para as escolas públicas. Eles relatam
aqui também terem encontrado muita dificuldade nos
encontros, mas, ao mesmo tempo, eles mesmos apontaram caminhos para as políticas públicas da juventude.
Segundo a Diretoria Municipal da Juventude, existe um grande número de jovens que têm um profundo
desejo de mudar de vida, porque a violência tem sido
uma realidade constante.
Eu devo conversar, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Eu quero só interromper V. Exª, se me
permite...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pois não,
eu faço questão de que V. Exª homenageie os nossos
convidados.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Eu quero só registrar, para honra da
Casa, a presença em nossas galerias de estudantes
de vários de vários cursos da conceituada Universidade de São Paulo (USP), que nos brindam com a
sua presença.
Eu agradeço a presença de todos e devolvo a
palavra a V. Exª com o pedido de desculpas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E eu estou aqui acelerando a minha fala por culpa de vocês,
porque depois vou ter que recebê-los. Mas o farei com
muito carinho, podem ter certeza. Nosso encontro está
marcado, se não me engano, para as 16h30, na Comissão de Direitos Humanos, quando falarei um pouco
do Senado e do trabalho daquela Comissão nessa política que entendo correta e adequada de que o Congresso cumpra o seu dever com o olhar sempre para
as pessoas, defendo causas e não coisas. Estarei lá
esperando vocês.
Mas, enfim, aqui eu falava da nossa Juventude.
Segundo a Diretoria municipal, eles falam que um dos
problemas é a violência. E quero também dizer que fiquei muito feliz com a carta que recebi desses jovens,
que mostra todo o empenho em vencer as dificuldades
impostas pela própria conjuntura.
Eles dizem que estão conscientes de que os
programas que o Governo Federal e municipal apresentaram nos últimos oito anos ajudaram a diminuir as
desigualdades, avançaram na garantia de direitos, mas
eles entendem que, embora tendo feito muito, temos
que fazer ainda mais. Ou melhor, não só os investimentos, mas também a participação juvenil e o compromisso do Estado com a juventude. Eles aqui fazem
uma série de considerações. Lembram, entre aspas,
do tempo sombrio. Porque segundo eles aquele tempo
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do chamado neoliberalismo colocava as pessoas em
situação muito distante da realidade de cada jovem.
Eles terminam a carta dizendo:
Nós da Diretoria Municipal da Juventude Leopoldense vimos pedir seu apoio [nobre Senador], e o de quem mais quiser [se] somar e
se comprometer com a vida e a emancipação
da juventude brasileira.
Já aqui eles referem que sou o Relator do Estatuto da Juventude na Comissão de Assuntos Sociais.
Dizem eles:
Apoio no sentido de dar cada vez mais visibilidade para a nossa pauta não somente denunciando o fato de sermos a maioria das vítimas
desse sistema, mas também afirmando que somos sujeitos de direitos e das nossas histórias.
O Estatuto da Juventude já é uma vitória.
Já foi aprovado na Câmara, agora está nas mãos
dos senhores no Senado da República. Sabemos da
sua participação nessa luta, contamos com V. Exª. É
apenas mais uma batalha na grande guerra contra
a opressão e na busca da justiça, da liberdade e da
igualdade para todos.
Na mesma linha, Sr. Presidente, porque ainda
tenho 11 minutos, quero falar um pouco da violência
específica contra os jovens.
O Brasil é o país do futuro, como a gente costuma dizer. Mas é bom refletir sobre a situação da
nossa juventude. E, como eles dizem, não queremos
ser somente o país do futuro, mas queremos ser também o país do presente. Criança de hoje, homem de
amanhã. Essa é uma frase que ouvimos desde tenra
idade, mas estamos observando que muitas crianças
não chegarão a tornar-se adultas, porque a morte ceifa
suas vidas praticamente no começo da trajetória de
suas existências. É uma constatação triste, constrangedora e chocante.
Há pouco tempo deparamo-nos com uma matéria que nos chocou, publicada pela Folhapress, cujo
início soa como um grito de alerta:
Era 26 de março de 2010, quando [o jovem]
Rafael Souza de Abreu, 16 [anos], virou mais
um número para pesquisadores de segurança pública.
Nessa data ele foi morto com oito tiros, perto
da casa de um amigo, em Santos, São Paulo.
Segundo seu pai, o operador portuário José
de Abreu, e a Promotoria, o rapaz foi confundido com um ladrão de [...] roupas e foi morto
em represália a um furto que não cometeu.
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Essa narrativa apenas serve para contextualizar
a matéria, que pretende retratar o estado de violência, principalmente contra adolescentes e jovens, que
existe nos dia atuais.
A matéria destaca que ele passou a ser mais
um número, um dos 8.686 adolescentes e crianças
assassinados neste ano, número que aumentou 376%
se pegarmos o parâmetro 1980/2012. Ou seja, nesses 32 anos, houve um crescimento de assassinatos
da nossa juventude de 376%. Os homicídios, no total,
aumentaram 259%, o que demonstra que é maior o
crescimento mortes entre os jovens.
Sr. Presidente, os dados, de fato, chocam. Consta
do Mapa da Violência 2012 – Crianças e Adolescentes
do Brasil estudo que analisa informações do Ministério
da Saúde sobre causas da morte de brasileiros com
idade entre zero e dezenove anos.
Esse trabalho foi coordenado pelo sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz e apresenta conclusões que impressionam por evidenciarem que a violência atinge
brasileiros de idade cada vez menor.
Em 1980, os homicídios de jovens representavam mais de 11% do total; em 2010, chegaram a 43%.
O coordenador do estudo afirmou que esse aumento demonstra que crianças e adolescentes não
constituem prioridade para o nosso País.
Os Estados campeões de violência são Alagoas,
com uma taxa de 34,8 assassinatos de jovens por 100
mil habitantes; Espírito Santo, com 33,8; e Bahia, com
23,8 por 100 mil habitantes.
Já os Estados com as menores taxas de violência
contra os nossos jovens foram Santa Catarina – olhem
a diferença! –, de 34.8, com 6,4, São Paulo, com 5,4
e Piauí, do nosso Wellington Dias, que governou com
muita sabedoria, que tem o menor índice, de 3,6 mortes por cem mil habitantes.
De acordo com o sociólogo Julio, vários fatores
influenciaram o crescimento da violência em algumas
regiões, com destaque para a interiorização dos homicídios. Isso se deve à melhor distribuição de renda.
A população migrou, e os governos não conseguem
implantar políticas públicas em tempo hábil para atender ao segmento social que entra nos Municípios ou
nos Estados em questão. Ou seja, as pessoas vêm
do interior para os grandes centros na esperança de
uma vida melhor, e encontram a morte e a violência.
Por isso a volta para o interior com estrutura para que
a nossa juventude... E por isso eu insisto tanto nas escolas técnicas com qualidade em todo o País. Chego a
dizer que o sonho seria termos pelo menos uma escola
técnica em cada Município do nosso País e claro que
nos grandes centros teríamos muito mais.
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Mas, enfim, Sr. Presidente, antes a maior parte
dos crimes ocorria somente nos grandes centros. Agora está havendo também... À medida que a cidade vai
crescendo, e não precisa ser uma capital, o cinturão
de miséria aumenta. Poderíamos lembrar de algumas
cidades em que o cinturão de miséria aumenta, mas
não vou discorrer sobre elas por falta de tempo. Na
cidade, embora não capital, mas um grande centro, a
esperança de uma nova vida faz com que a juventude venha para as cidades-polo, onde se verifica que
a violência também aumenta.
Casos que apareciam como “outras violências”
nos dados oficiais passaram para a classificação de
“homicídios”. É o que esclarece a antropóloga Alba
Zaluar, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
que se dedica a esse tema.
Mas o que choca mesmo, Sr. Presidente, é ver
que tantos jovens são mortos ainda no desabrochar
de suas vidas, pois, em idade muito tenra, o que poderia ser um amplo horizonte acaba se transformando
em uma linha de chegada para o fim do percurso da
existência.
Talvez o mais correto seja pensar-se em aperfeiçoamentos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o
ECA, como uma forma de coibir atos cometidos dentro
de certa expectativa de impunidade, protegidos que estão pela prerrogativa da menoridade e pela impossibilidade de serem tratados com uma lei mais adequada.
É claro que ninguém está pensando em aumentar
a idade mínima. Ninguém está pensando nisso, mas
em aprimorar a legislação. O ECA foi instituído pela
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Portanto essa lei existe há mais de 20 anos
e tem que ser aprimorada.
Sr. Presidente, o ECA, com certeza, nós que atuamos em política de direitos humanos o fizemos com
muito carinho. Eu estava lá, Sr. Presidente.
Não fui nem o autor nem o relator, mas ajudei
no debate e na construção. Entendo que ele pode ser
aprimorado.
Houve, portanto, o maior cuidado em relação à
natureza diferenciada da faixa etária a que se destinava a lei. Atualmente, são apontados alguns caminhos
que poderão mudar a redação original.
Ainda são poucos estudos, é claro, no Brasil,
sobre o assunto. Mas uma pesquisa realizada pelo
Instituto Latinoamericano das Nações Unidas para a
Prevenção do Delito e o Tratamento do Delinquente (Ilanud), entre junho de 2000 e abril de 2001, abrangendo
adolescentes acusados da prática de ato infracional no
Estado de São Paulo, indicou que apenas 1,4% desses
adolescentes eram acusados da prática de homicídio.
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Depois, com base em ocorrências havidas em
2004 e 2005, levantadas pelas políticas estaduais, a
Secretaria de Segurança Pública elaborou uma estatística que revela o seguinte: jovens entre 18 e 24
anos foram os responsáveis por cerca de 40% dos
homicídios dolosos ocorridos no País. Outro dado:
aproximadamente 11% do total de ocorrências foram
de responsabilidade de adolescentes com idade entre
12 e 17 anos. Aliás, as vítimas, em sua grande maioria, também são adolescentes. São jovens, crianças,
o que deve ser motivo de grande preocupação para
nós, que somos os legisladores.
Sr. Presidente, podemos realmente dar motivos
de esperança aos brasileiros que dentro de pouco
adentrarão o mundo profissional e assumirão o futuro
do País se nos debruçarmos, com a responsabilidade
que o momento exige, sobre esse tema. Os números
apresentados escancaram o problema da violência
entre os jovens.
Portanto, consegue-se apontar no máximo alguma vinculação empírica, difundida por muitos veículos
de comunicação, entre a insegurança e a delinquência
juvenil. Daí surge a conclusão de que esse modelo
repressor está falido e torna-se responsável pela produção de delinquentes cada vez mais agressivos, até
porque o sistema carcerário brasileiro é uma vergonha,
sem querer imitar aquele famoso comentarista de uma
TV. Quem tem um mínimo de noção de direitos humanos sabe que o sistema carcerário brasileiro – o termo
é este – é um caso de polícia! Por mais que tenhamos
uma visão clara de que temos de punir os criminosos,
nós não podemos botar 100 pessoas numa sala em
que cabem 10! Se entrarem como aprendizes, eles
sairão dali como profissionais do crime. E a responsabilidade é de todos nós.
Para se ter uma ideia da gravidade do problema,
é importante esclarecer que o Brasil apresenta o segundo maior número de menores de 18 anos encarcerados. A prisão de adolescentes acaba produzindo
um efeito contrário ao esperado, pois eles ficam ali
revoltados e voltam a cometer crimes ainda maiores
quando em liberdade.
Deixamos claro que nós não queremos que todos
sejam presos. Queremos um sistema de recuperação.
É isso que temos de fazer com a nossa juventude.
Revista de caráter nacional, no dia 25 de julho de
2012, traz um destaque de capa com a chamada para
uma densa reportagem sobre a violência no País. Ali
fala: “A perspectiva de uma queda generalizada dos
assassinatos no Brasil leva em conta fatores de natureza diversa: há os consolidados e positivos, como o
aumento da renda da população; os não tão consolidados, mas desejáveis...” É nisso que temos de avançar,

601

Setembro de 2012

conforme a matéria, investindo ainda mais do que os
Presidentes Lula e Dilma investiram no ensino técnico.
Para terminar, Sr. Presidente, alguns estudiosos
como Cláudio Beato, Coordenador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Túlio Kahn,
Doutor em Ciência Política pela Universidade de São
Paulo (USP) e Júlio Jacobo, organizador do Mapa da
Violência, expressam a esperança de o Brasil poder
estampar, num futuro não muito distante, números decentes como os de um país desenvolvido. Os números do Mapa da Violência são chocantes, mas temos
caminhos, Sr. Presidente, para avançar, a fim de que
esses números, hoje negativos, sejam transformados
em números positivos.
Só os últimos dados, Sr. Presidente.
Dessa forma, as causas externas de mortes nessa
faixa etária são: 43,3% das crianças e jovens são assassinados; 27,2% morrem em acidentes de transporte;
19,7% morrem em outros tipos de acidentes. Mais de
90% do total das mortes de crianças e adolescentes
ocorrem por causas externas e quase a metade dentre essas se dá por assassinatos. Triste realidade que
podemos reverter.
A nossa intenção com este pronunciamento é
chamar a atenção das autoridades responsáveis pelas políticas de proteção à infância e à adolescência,
que começam também com o combate às drogas lícitas e ilícitas, ou seja, ao álcool e a todos os outros
componentes dessa máfia – porque é uma máfia – de
quadrilhas montadas no Brasil que vivem da venda de
drogas para a nossa juventude.
E é bom lembrar a todos os pais... Permitam-me,
porque esses dias fiquei chocado. É claro que não vou
citar números nem dados. Quando visitei, lá no meu
Rio Grande, a casa de uns amigos, estavam lá diversos amigos com os filhos, quando vi um menino de 11
anos com um copo de uísque na mão, como se estivesse tomando guaraná. É claro que eu não vou citar
o nome de ninguém, mas quero alertar aos pais que
não tiverem esse cuidado: a criança que começa com
um copinho de uísque ou de cachaça, aos 10 ou 11
anos – podem escrever o que estou dizendo –, chegará
a um limite em que vai entender que aquela droga não
a satisfaz mais e vai passar para as chamadas drogas
ilícitas. E para chegar ao crack, não vai demorar muito.
Por isso eu faço esta minha fala muito mais no
estado de alerta de alguém que é Presidente da Comissão de Direitos Humanos e recebe milhares de denúncias de todo o País contra principalmente drogas
lícitas e ilícitas. As lícitas são – nós sabemos todos –
as drogas que lidam com o álcool.
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Era isso. Obrigado, Sr. Presidente. Se V. Exa puder publicar na íntegra, eu agradeço.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quero registrar a correspondência que recebi da Diretoria Municipal da Juventude Leopoldense.
Município gaúcho de São Leopoldo.
Eles comemoraram, no mês de agosto, a Semana da Juventude em seu Município; São Leopoldo, no
Rio Grande do Sul.
Na carta enviada eles comentam que experimentaram diversas realidades, ou seja, da juventude do
centro, da juventude das periferias, da juventude que
acessa direitos básicos e daquela que não acessa.
Eles levaram oficinas e debates às escolas públicas de São Leopoldo. Eles relatam também terem
encontrado muitas dificuldades nestes encontros, mas
ao mesmo tempo, muitas possibilidades.
Segundo a Diretoria Municipal da Juventude, existe um grande número de jovens que tem um profundo
desejo de mudar de vida, porque a violência tem sido
uma realidade constante para eles.
Eu devo confessar, Senhoras e Senhores Senadores, que fiquei muito feliz em receber essa carta.
Fiquei feliz em ver a juventude empenhada em vencer
as dificuldades impostas pela conjuntura.
Eles dizem estar conscientes de que os programas que o governo federal e municipal proporcionaram
nos últimos 8 anos ajudaram muito a diminuir as desigualdades e garantir direitos, mas eles acham necessário ampliar os investimentos. Ou melhor, não só os
investimentos, mas também a participação juvenil e o
compromisso do Estado com a juventude.
Eles chamam o neoliberalismo de “tempo sobrio”,
porque, segundo eles, o neoliberalismo coloca as pessoas numa situação de exploração e cria a ilusão de
que eles não podem mudar a realidade que aí está.
Na carta consta um pedido muito sincero e que
considero justo:
“... nós da Diretoria Municipal da Juventude
Leopoldense vimos pedir seu apoio e de quem
mais quiser somar e se comprometer com a
vida e a emancipação da juventude brasileira. Apoio no sentido de dar cada vez mais visibilidade para a nossa pauta, não somente
denunciando o fato de sermos a maioria das
vítimas desse sistema, mas também afirmando
que somos sujeitos de Direitos e das nossas
histórias. O Estatuto da Juventude já é uma
vitória. Sabemos de seu protagonismo nesta
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luta. E contamos contigo nessa luta, que é
apenas mais uma batalha na grande guerra
contra o capitalismo, contra as opressões e
as injustiças que o sustentam”.
Sr. Presidente, eu quero agradecer a esses jovens
pela carta enviada, pelo exemplo de postura diante da
vida e pela confiança que depositam em mim.
Envio a todos o meu abraço fraternal e reitero
minha disposição em compartilhar dessa luta que é
pautada na justiça, no trabalho e na esperança da construção de um futuro mais promissor para nossos jovens.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre a violência contra os jovens.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil
é realmente o “País do Futuro”, como se costumava
dizer até algum tempo atrás? Que futuro?
“Crianças de hoje, homens de amanhã” – essa
é uma frase que ouvimos desde a mais tenra idade.
Mas estamos observando que muitas crianças
não chegarão a tornar-se homens, porque a morte ceifa suas existências praticamente no começo de suas
trajetórias de vida.
É uma constatação triste, constrangedora e chocante!
Há pouco tempo, deparamo-nos com uma matéria da agência de notícias Folhapress cujo início soa
como mais um grito de alerta:
“Era 26 de março de 2010 quando o jovem Rafael Souza de Abreu, 16, virou mais um número para pesquisadores de segurança pública.
Nessa data, ele foi morto com oito tiros perto
da casa de um amigo em Santos (SP).
Segundo seu pai, o operador portuário José
de Abreu, e a Promotoria, o rapaz foi confundido com um ladrão de roupas e foi morto em
represália a um furto que não cometeu.”
Essa narrativa apenas serve para contextualizar
a matéria, que pretende retratar o estado de violência,
principalmente contra adolescentes e jovens, existente
nos dias atuais em nosso País.
A matéria destaca que ele passou a ser apenas
mais um dos 8.686 adolescentes e crianças assassinados no ano mencionado, número que aumentou
376% desde 1980.
Os homicídios, no total, aumentaram 259% no
mesmo período, o que demonstra que o crescimento
do número de mortes foi muito maior entre os jovens.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os dados chocantes constam do Mapa da Violência 2012
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– Crianças e Adolescentes do Brasil, um estudo que
analisa informações do Ministério da Saúde sobre
as causas das mortes de brasileiros com idade entre
zero e 19 anos.
Esse trabalho foi coordenado pelo sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz e apresenta conclusões que impressionam por evidenciarem que a violência atinge
brasileiros de idade cada vez menor.
Em 1980, os homicídios de jovens representavam
pouco mais de 11% do total; em 2010, atingiram 43%.
O coordenador do estudo afirmou que esse aumento demonstra que crianças e adolescentes não
constituem prioridade para os governos.
Os Estados campeões de violência são Alagoas, com uma taxa de 34,8 assassinatos de jovens por
100 mil habitantes; Espírito Santo, com 33,8; e Bahia,
com 23,8.
Já os Estados com as menores taxas de violência
foram: Santa Catarina, com 6,4; São Paulo, com 5,4; e
Piauí, com 3,6 mortes por 100 mil habitantes.
De acordo com o sociólogo Julio Waiselfisz, vários fatores influenciaram o crescimento da violência
em algumas regiões, com destaque para a interiorização dos homicídios.
E isso se deve a melhor distribuição de renda.
A população migrou, e os governos não conseguem implantar políticas públicas em tempo hábil para
atender o segmento social que entra nos Municípios
ou nos Estados em questão.
Antes, a maior parte dos crimes ocorria nos grandes centros populacionais. Agora está havendo uma
interiorização da criminalidade, além do que se tem
observado uma melhora na qualidade das estatísticas
sobre mortes.
Casos que antes apareciam como “outras violências” nos dados oficiais passaram para a classificação
de “homicídios”. É o que esclarece a antropóloga Alba
Zaluar, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
que se dedica ao estudo desse assunto.
Mas o que choca mesmo, Senhoras Senadoras
e Senhores Senadores, é ver que tantos jovens são
mortos ainda no desabrochar da vida, pois em idade
muito tenra, e o que poderia ser um amplo horizonte
acaba por transformar-se em linha de chegada para
o fim do percurso da existência.
Talvez o mais correto seja pensar-se em aperfeiçoamentos da legislação como uma forma de coibir
atos cometidos dentro de certa expectativa de impunidade, aumentando em mais que o dobro a pena do
adulto que usar menores em crimes. Redução da idade
penal é inaceitável!
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O ECA foi instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, e sua ementa é a seguinte:
“Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.”
Certamente muitos menores são instrumentos de
delinquentes adultos irrecuperáveis, que se aproveitam
da participação de menores.
E um outro dado estarrecedor: aproximadamente
11% do total de ocorrências foi de responsabilidade de
adolescentes com idades entre 12 e 17 anos.
Aliás, as vítimas dessas ocorrências, em sua
grande maioria, também são adolescentes e jovens,
o que deve ser motivo de grande preocupação para
nós, os representantes do povo, com o futuro que daremos para os jovens.
Podemos, realmente, dar motivos de esperança aos brasileiros que dentro em pouco adentrarão
o mundo profissional e assumirão o futuro do País?
O atual sistema é incapaz de ressocializar os
menores sob sua responsabilidade.
Para se ter uma ideia da gravidade do problema,
é importante esclarecer que o Brasil apresenta o segundo maior número de menores de 18 anos encarcerados, apesar de o ECA desestimular a internação
com privação de liberdade.
A prisão de adolescentes acaba produzindo um
efeito contrário ao esperado, pois eles ficam estigmatizados e voltam a cometer infrações, cada vez com
maior gravidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a revista
Veja, edição de 25 de julho de 2012, traz, como destaque de capa, a chamada para uma densa reportagem
sobre a violência no País.
A matéria aponta a morte de jovens como fonte
de preocupação no seguinte trecho:
“A perspectiva de uma queda – generalizada
– dos assassinatos no Brasil leva em conta
fatores de natureza diversa: há os consolidados, e positivos, como o aumento da renda
da população; os não tão consolidados, mas
desejáveis, como o aprimoramento dos mecanismos de segurança; e os inviáveis, embora
não tão positivos assim, como a redução da
proporção de jovens no total da população.
Isso porque é nessa faixa etária, que vai até
os 25 anos, que ocorre a maior parte dos homicídios.”
Alguns estudiosos – como Cláudio Beato, coordenador do Centro de Estudos de Criminalidade e
Segurança Pública da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG); Túlio Kahn, doutor em Ciência Política
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pela Universidade de São Paulo (USP); e Júlio Jacobo
Waiselfisz, organizador do Mapa da Violência – expressam a esperança de o Brasil poder estampar, num futuro não muito distante, números condizentes com os
de um país desenvolvido.
A explicação, segundo eles, é a de que o assassinato é um delito relacionado à pobreza, não porque
a miséria leve ao crime, mas porque, nos bairros pobres, o poder público é mais ausente ou desorganizado, permitindo a instalação de uma cultura que os especialistas chamam de resolução violenta de conflitos.
São famílias desestruturadas, jovens com menor
escolaridade, com menos opções de lazer e acesso
mais fácil a armas e ao álcool, o que facilita a ocorrência de mortes violentas.
Se a pobreza diminuir – entendem eles –, diminuirão também os assassinatos nesses locais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os números
do Mapa da Violência apresentam outras informações
estarrecedoras, notadamente as relacionadas à faixa
etária que vai de menos de 1 a 19 anos (crianças e
adolescentes).
O trabalho, nesse ponto específico, assim se
manifesta:
“Se acidentes de transporte, suicídios e homicídios de jovens e adolescentes cresceram ao longo do
tempo, outros acidentes e outras violências diminuíram.”
Dessa forma, assim ficam distribuídas as causas
externas de mortes nessa faixa etária:
– 43,3% das crianças e jovens são assassinadas;
– 27,2% morrem em acidentes de transporte;
– 19,7% morrem em outros tipos de acidentes.
Mais de 90% do total de mortes de crianças e
adolescentes ocorrem por causas externas, e quase a
metade, dentre estas, se dá por assassinatos.
Triste realidade, Srªs e Srs. Senadores!
A minha intenção, com este pronunciamento, é
chamar a atenção das autoridades responsáveis pelas políticas de proteção à infância e à adolescência.
Precisamos oferecer proteção e oportunidades
de desenvolvimento aos brasileiros que farão deste
País uma grande nação no futuro.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – V. Exa será atendido na forma regimental. Eu parabenizo V. Exa, que chegou a esta Casa
como Senador pelo Rio Grande do Sul, mas, hoje, é
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um Senador do País, em face dos temas que aborda.
Parabéns a V. Exa.
Com a palavra o Senador Anibal Diniz, do PT do
Estado do Acre, pelo prazo regimental de 20 minutos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmo Sr.
Presidente, Senador Tomás Correia, telespectadores
da TV, ouvintes da Rádio Senado, aproveito este primeiro momento do meu pronunciamento para reafirmar aquilo que fez o Senador Jorge Viana na sessão
de ontem, ao retratar a importância da audiência que
o Governador Tião Viana, o Senador Jorge Viana e
eu tivemos com a nossa Presidenta Dilma Rousseff.
Nós estivemos, por quase uma hora, com a Presidenta Dilma. Pudemos tratar das questões do Acre,
falar dos programas que estão acontecendo no Estado
e fazer um convite especial para que a Presidenta esteja entre nós ainda neste ano de 2012 ou no início do
ano de 2013 para celebrarmos um pouco dos avanços
conquistados e, ao mesmo tempo, refletirmos sobre
os desafios que teremos pela frente, seja na área de
educação, de saúde, de infraestrutura, seja no setor
produtivo. Foi muito importante entabularmos uma conversa demorada com a nossa Presidenta sobre todos
os passos dados ao longo desses quase 14 anos que
se passaram desde que Jorge Viana assumiu o Governo do Estado, em 1989. Foram dois mandatos consecutivos, ou seja, oito anos administrando o Estado do
Acre, no início sob a Presidência de Fernando Henrique e, depois, sob a Presidência do Presidente Lula.
Depois foram quatro anos com o Governador Binho,
também com o Presidente Lula; e agora, há 1 ano e 8
meses, estamos sob a administração do Governador
Tião Viana com a nossa Presidenta Dilma.
Entre os vários assuntos tratados, o que considero da maior relevância para o momento foi o compromisso firmado pela nossa Presidenta Dilma no
sentido de determinar a imediata licitação e o início
das obras da ponte do Abunã, sobre o Rio Madeira,
que separa o Estado do Acre do Estado de Rondônia
através da BR-364.
A Presidenta Dilma demonstrou muito interesse
em saber como está a ligação com o Pacífico através
da Interoceânica, que é a rodovia do Pacífico, através
da BR-364 e da BR-317, no Acre, e da rodovia do Pacífico ou carretera do Pacífico no lado peruano.
E nós dissemos para a Presidenta Dilma que
os trechos todos estavam concluídos, tanto do lado
peruano, quanto dentro do Estado do Acre, mas que
tínhamos um gargalo a ser superado, que era exatamente a ponte sobre o Rio Madeira, que, por razões
que não conhecemos, até agora não foi executada.
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Sabemos que existe um serviço de balsa operando
naquele local e que há um interesse explícito dos balseiros, das pessoas que operam o sistema de balsa,
de que a ponte não aconteça. Mas não é possível que
os interesses desses empresários estejam acima do
interesse de toda a população do Estado do Acre, do
Estado de Rondônia e dos demais Estados do Centro e
do Sul do Brasil que podem depender da BR-364 e da
carretera do Pacífico para chegar aos portos do Peru.
E a Presidenta Dilma demonstrou absoluta disposição em ter essa situação superada. Ligou imediatamente para o Ministro dos Transportes, Ministro Paulo
Passos, e exigiu providências imediatas. Inclusive ela
quis saber, de imediato, o que estava havendo, por que
essa ponte estava tão atrasada, uma vez que estava
incluída no PAC, que já havia sido definida no Orçamento Geral da União – ela estava incluída como obra
prioritária –, e por que não aconteceu.
Dessa maneira, quero relatar aqui a minha felicidade, a minha alegria, de ter a Presidenta Dilma
hoje como uma aliada na construção da ponte sobre
o Rio Madeira. Isso dá uma resposta importante para
a população do Estado do Acre, para os empresários,
comerciantes, caminhoneiros, transportadores, todos
que dependem da BR-364, e que sofrem com aquela
travessia do Rio Madeira, onde o serviço de balsa, principalmente nessa fase mais seca do ano, é muito complicado e gera um transtorno terrível para as pessoas.
Ficamos na esperança de que, após essa audiência com a Presidenta Dilma, tenhamos de fato essa
obra “startada”. Estou muito confiante de que o Ministro
Paulo Passos vai dar os encaminhamentos necessários, reportá-los todos à Presidenta Dilma e vamos ter,
sim, essa obra realizada daqui para 2014.
Essa é a esperança do povo do Acre. Nós fomos,
inclusive, delegados pela Presidenta Dilma – o Senador Jorge Viana e eu – para cobrar do Ministro Paulo
Passos os andamentos. Se algo não acontecer como
o esperado é para fazermos chegar ao conhecimento
da Presidenta.
De tal maneira que podemos revelar aqui, com
total segurança, para a população do Estado do Acre,
que a Presidenta Dilma está completamente comprometida com a causa da construção da ponte sobre o
Rio Madeira e, desta maneira, de acabar com aquele
transtorno causado no sistema de travessia através
de balsas.
Quero revelar também que, ontem, tive a honra
de participar de um evento no Panteão dos Heróis Nacionais, onde foram incluídos diversos nomes no Livro
de Aço do Panteão dos Heróis Nacionais Tancredo
Neves. Entre os nomes incluídos, estavam dois per-
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sonagens acreanos. E fui delegado pelo Governador
Tião Viana para representá-lo nesse ato, juntamente
com o Governador do Distrito Federal, o companheiro
Agnelo Queiroz; estavam também presentes a Deputada Perpétua Almeida, do Acre, e vários outros Parlamentares, que propuseram e tiveram seus projetos
aprovados de inclusão de personalidades no Panteão
dos Heróis Nacionais, que é o Panteão da Pátria e da
Liberdade Tancredo Neves.
Eu queria, aqui, fazer um registro a mais dos nomes do Acre que constam do Livro de Aço do Panteão
dos Heróis Nacionais. Fiz questão de ressaltar que o
Acre é um Estado que foi conquistado para o Brasil há
apenas 109 anos, e, hoje, já temos três personagens
incluídos entre os heróis nacionais, o que é motivo de
muito orgulho para todos os acreanos. O primeiro deles
foi o gaúcho José Plácido de Castro, por proposição do
então Senador Tião Viana. José Plácido de Castro foi o
líder da Revolução Acreana, ele que chefiou o exército
de seringueiros, que conquistou esses 15 milhões de
hectares de Floresta Amazônica para o Brasil e onde
se formou o Estado do Acre. Então, esse foi o primeiro
herói do Acre para o Brasil, incluído por indicação, por
projeto aprovado do Senador Tião Viana.
Depois, tivemos a proposição da Senadora Marina
Silva, que incluiu o nome do ambientalista Francisco
Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, que liderou o movimento dos empates, chamou a atenção para a causa
ambiental e a defesa da floresta e a defesa dos povos
da floresta. Chico Mendes é o principal inspirador do
governo da floresta e do projeto de desenvolvimento
sustentável que passou a ser implantado no Acre, a
partir de 1999. É um dos personagens, digamos assim, mais conhecidos no Brasil e no exterior por conta da sua luta ambiental, e por isso ele merece estar
no Panteão dos Heróis Nacionais e incluído no Livro
de Aço, por proposição, de maneira acertada, da ex-senadora Marina Silva.
E o terceiro personagem é um personagem coletivo. São os Soldados da Borracha, a partir de uma
proposição da Deputada Federal Perpétua Almeida.
Por que são Soldados da Borracha? Porque ao mesmo em que foram recrutados Pracinhas para as frentes de combate que aconteceram na Itália durante a
Segunda Guerra Mundial, também foram mobilizados
milhares de jovens nordestinos para o serviço da extração de borracha na Amazônia. Esses Soldados da
Borracha, como foram chamados, tiveram um papel
anônimo; morreram aos milhares pelas intempéries
da Região Amazônica e foram praticamente esquecidos. Enquanto os Pracinhas que foram para a Itália
acabaram condecorados com medalhas e com a pen-
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são vitalícia equivalente a de um segundo-tenente, os
Soldados da Borracha foram praticamente esquecidos.
Para se ter uma ideia da dicotomia, enquanto as baixas
dos Pracinhas na Itália foram em torno de 6% a 10%
do contingente, os Soldados da Borracha, que foram
para a Amazônia em número muito maior, tiveram uma
baixa de aproximadamente 50% dos cerca de 70 mil
homens e mulheres que para lá foram no período da
década de 40 durante a Segunda Guerra Mundial.
Então, por isso, a Deputada Perpétua Almeida teve
uma iniciativa muito acertada de incluir os seringueiros,
os Soldados da Borracha, enquanto personagem coletivo, no Livro de Aço do Panteão dos Heróis Nacionais.
Tive muita honra de representar o Governo do
Estado do Acre nesse ato e gostaria de fazer com que
todos os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio
Senado tomassem conhecimento dessa iniciativa.
O meu pronunciamento para esta tarde, Sr. Presidente, é uma reflexão sobre um assunto de muita
relevância para a área social do Estado do Acre, extensiva a outros Estados da Federação.
O Plano de Reordenamento e Reestruturação
da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento,
de julho de 2012, prevê a extinção de algumas superintendências regionais ainda este ano.
O documento diz o seguinte:
“deverá ser estudado o quantitativo de Superintendências Regionais, com a extinção daquelas
que não forem objeto de estudo de viabilidade,
com pouca representatividade no contexto da
Companhia e baixo volume de operações (a
exemplo de Alagoas, Sergipe, Acre, Amapá,
Roraima e Distrito Federal), sendo transferida a
jurisdição para outras regionais. Também será
considerada a alternativa de manutenção de
escritórios de representação nas Unidades da
Federação citadas”.
É importante alertar, Sr. Presidente, para a grave consequência dessa medida que, se concretizada,
traz o risco de anular grande parte do trabalho social
construído e implantado pelo governo do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Estado do Acre e nas
outras Unidades da Federação, onde hoje funciona a
Superintendência da Conab, que corre o risco de ter
essa Superintendência fechada.
Parece-me que, no plano de reordenamento, o
que está no centro é a ideia do lucro, ou seja, a Superintendência da Conab que não der resultado positivo,
em termos de dividendos, corre o risco de ser fechada.
E essa lógica é uma lógica que não está afinada com
a lógica do desenvolvimento social proposta pelo Pre-
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sidente Lula e que foi completamente encampada pela
nossa Presidenta Dilma. Por exemplo, o Bolsa Família
não é um programa que dá lucro, no entanto, contribuiu
para a ascensão de 40 milhões de brasileiros.
Então, é sabido que, desde quando passou a
operar de forma autônoma, a Conab, no Acre, vem
trabalhando em perfeita sintonia e de forma articulada com as Secretarias do Estado e dos Municípios,
tornando mais ágil a tomada de decisões importantes.
Também tem apresentado e desenvolvido projetos
muito relevantes para a comunidade, principalmente,
para os segmentos produtivos do agronegócio e, de
forma diferenciada, para os pequenos agricultores e
extrativistas familiares, culminando no atendimento às
famílias mais pobres e que estão na linha de vulnerabilidade e insegurança alimentar e nutricional.
Para tanto, a Conab tem atuado em eixos fundamentais, que passo a citar a seguir:
1 – Atua na Sustentação da Renda, no atendimento aos produtores e na identificação de necessidades de intervenção no mercado com o objetivo de
manutenção da renda do setor. Para tanto, podem ser
utilizados os instrumentos definidos no âmbito da Política de Garantia de Preços Mínimos ou do Programa de
Aquisição de Alimentos. Sua execução exige constante
monitoramento das condições existentes no mercado
agrícola. O público-alvo dessa iniciativa são os produtores rurais, cooperativas de produtores e associações
e grupos formais ou informais de produtores.
2 – Outro ponto importante de atuação é a Promoção do Abastecimento, que, na prática, é caracterizada pelo atendimento aos consumidores, desde
comerciantes, agroindústrias ou pequenos criadores.
É a CONAB quem gerencia o estoque regulador dos
produtos no Estado.
3 – Quero citar, ainda, o trabalho desenvolvido
no Atendimento a Parceiros, que é o atendimento às
parcerias celebradas com outros órgãos públicos, entre eles ministérios, órgãos estaduais e municipais.
4 – Na Prestação de Serviços, outra linha de
ação, temos os serviços de armazenagem de produtos de terceiros, a realização de leilões privados ou a
classificação de produtos.
5 – E também na Administração de Estoques
Públicos temos o trabalho de suporte à atividade de
armazenagem dos estoques públicos ou de terceiros.
A Conab responde, ainda, pela formulação e
execução da Política de Garantia de Preços Mínimos-PGPM, que exerce papel relevante nas decisões de
plantio do produtor, permitindo a redução das oscilações de preços, típicas do mercado agrícola.
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Vale a pena ressaltar que muitos agricultores tomam a decisão de plantar um ou outro produto agrícola de acordo com o preço mínimo estabelecido, que é
gerenciado pela Conab.
Essa política foi criada para dar suporte ao produtor nas situações em que os preços de mercado caiam
a um patamar que possa trazer prejuízos para o setor.
Sua execução, no entanto, é realizada sem monopolizar a comercialização agrícola, ou seja, mantendo
como necessário o espaço para que a livre iniciativa
continue operando na compra, venda e beneficiamento dos produtos agrícolas, devendo o Governo intervir
em momentos de reais dificuldades.
No Acre, contamos com várias ações importantes
da Conab desde 2009.
Historicamente, a economia acreana baseia-se
no extrativismo vegetal, sobretudo na exploração da
borracha, que foi responsável pelo povoamento da região. Atualmente, a madeira é o principal produto de
exportação do Estado, que também é grande produtor
de castanha-do-brasil, fruto do açaí e óleo da copaíba
e outros produtos da floresta.
O Acre apresenta dois grandes polos econômicos: o vale do Rio Juruá, que tem a cidade de Cruzeiro
do Sul como principal núcleo urbano; e o Vale do Rio
Acre, que tem a capital Rio Branco como principal núcleo, que é mais industrializado, possui maior grau de
mecanização e modernização no campo, apresenta
maior potencial nas atividades agrícolas, é grande produtor de borracha, castanha e também de alimentos
Os cultivos de produtos agrícolas, no Vale do
Acre, cresceram significativamente nos últimos anos.
E a parceria com a Conab é fundamental para dar garantia aos nossos produtores.
No período de 2009/2011, por exemplo, no Programa de Aquisição de Alimentos, foi operacionalizado
o montante de R$7,5 milhões, beneficiando dois mil
extrativistas e pequenos agricultores familiares com a
formação de estoque de castanha em casca, queijo
mussarela, café em grãos e manteiga.
Na Cédula do produtor rural – Doação, a Conab
do Acre operacionalizou aproximadamente R$7 milhões, apoiando a comercialização de cerca de dois
mil agricultores familiares, pescadores artesanais, com
aquisição de produtos hortifrutigranjeiros, farinha de
banana, rapadura, polpa de fruta e pescados.
Foram beneficiadas cerca de 90 mil pessoas cadastradas junto às entidades socioassistenciais e que
se encontravam em estado de vulnerabilidade alimentar.
Temos ainda a citar a Política de Garantia de
Preço Mínimo, que, de abril de 2009 a março de 2011,
subvencionou 542.385 quilos de borracha nativa, ou
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seja, mais de 540 toneladas de borracha, beneficiando 713 extrativistas. O valor total da subvenção foi de
R$887 mil.
Outro destaque relevante é o Programa Vendas
em Balcão. Dados do período de janeiro de 2011 a
junho de 2012 mostram que a Conab comercializou,
a preços acessíveis ao pequeno produtor, 872.610
quilos de milho ensacado na Unidade Armazenadora
de Rio Branco, atendendo a 705 clientes cadastrados.
A Conab atuou também na linha de distribuição
de produtos. No período de janeiro de 2010 a março de
2011, a Superintendência da Conab, no Acre, por meio
do convênio Conab e Ministério do Desenvolvimento
Social, fez a doação de 4.149 cestas de alimentos, o
que beneficiou aproximadamente 1.583 famílias.
Dessa maneira, Sr. Presidente, eu gostaria de
reafirmar, como consideração final, que a atuação da
Superintendência da Conab no Acre é essencial, não
apenas por seu forte papel indutor de desenvolvimento
econômico regional, mas também pela importância do
trabalho social que desempenha.
Para citar um exemplo a mais da importância da
Conab para os extrativistas locais: por meio da Política
de Garantia de Preço Mínimo, a castanha, que custava entre R$6,00 e R$8,00 a lata, passou a ser comercializada entre R$18,00 e R$20,00 a lata. Antes, os
extrativistas não tinham a garantia do preço mínimo.
Temos de pontuar que a Conab trabalha somente
com cooperativas e associações, o que contribui para
a organização dos trabalhadores extrativistas e agricultores familiares.
Além de garantir o abastecimento da mesa do
consumidor urbano, a Conab garante que o produtor
rural possa comercializar sua produção, fazendo assim
com que os produtos sejam vendidos a preço justo e
com que haja alimento na mesa dos menos favorecidos.
Ressalto ainda que, no caso específico do Acre,
a Superintendência Regional da Conab desenvolve
trabalho de atendimento voltado para os indígenas,
que é outro segmento muito importante.
Por todo o exposto, Sr. Presidente, senhores
telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio
Senado, fica registrada a minha defesa desse trabalho elogiável da Superintendência da Conab no Acre
e o meu apelo ao Sr. Presidente da Conab para que a
Superintendência do Acre, bem como as superintendências de Estados como Alagoas, Sergipe, Amapá,
Roraima e Distrito Federal, não sejam fechadas, porque,
se forem, haverá um grande prejuízo para agricultores
familiares e para a população pobre, que demanda segurança alimentar e nutricional. E a Conab contribui
imensamente para isso na medida em que administra
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o estoque regulador de alimentos e, ao mesmo tempo,
mantém a Política de Garantia de Preços Mínimos para
os agricultores familiares e extrativistas.
Dessa forma, fica o meu apelo ao Presidente da
Conab para que não haja o fechamento da Superintendência do Acre. E quero dizer também que vou mobilizar os parlamentares do Acre, como o Deputado Sibá
Machado, que é um parlamentar muito comprometido
com o cooperativismo.
As cooperativas, no Acre, têm um papel fundamental, aliás, a nossa segunda maior exportadora
do Acre é a Cooperacre, uma cooperativa que tem
convênio direto com a Superintendência da Conab. E
nós sabemos que, se porventura a Superintendência
da Conab no Acre for fechada, com certeza esses
convênios firmados e essa parceria serão dificultados imensamente. Por isso, antes que aconteça esse
desastre do fechamento da Superintendência da Conab no Acre, eu faço aqui o apelo para que haja uma
reflexão por parte do Sr. Presidente da instituição no
sentido procurar meios de preservar essas superintendências, não com foco no lucro, porque este é o foco
das empresas, que já cumprem esse papel. A Conab,
por sua vez, cumpre um papel regulador e de garantia
alimentar e, ao mesmo tempo, de garantia do preço
mínimo para o pequeno produtor.
É esse o meu apelo, Sr. Presidente.
Muito obrigado pela tolerância com relação ao
tempo.
Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr.
Tomás Correia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cidinho Santos.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Obrigado, Senador Anibal Diniz.
Desejo também registrar a importância da Conab para o Brasil, em especial para a Região Norte. O
programa Compra Direta, da Conab, para mim, é um
exemplo de como se pode apoiar o pequeno produtor.
E, ao tempo em que apoia o pequeno produtor, a Conab
leva a entidades assistenciais, como a APAE e creches,
merenda a um custo mais barato, praticamente zero.
Esse, um trabalho maravilhoso, iniciado no governo do Presidente Lula e que continua na administração
da Presidente Dilma, que dá à atividade do pequeno
produtor uma sustentabilidade, uma vez que o pequeno produtor tem para quem vender o seu produto e as
entidades têm a garantia de receber esses itens que
melhoram a sua cesta de alimentos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Exatamente. Obrigado pela contribuição. Esse é o sentido
da reflexão que a gente faz.
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A Superintendência não pode fechar! O seu fechamento significaria um grande prejuízo para os pequenos
produtores e para essas entidades socioassistenciais.
O SR. PRESIDENTE (Cidinho Santos. Bloco/PR
– MT) – Exatamente.
Eu queria aproveitar a oportunidade também e
registrar que, hoje, dia 5 de setembro, comemora-se
o Dia da Amazônia, oportunidade de se fazer uma
reflexão sobre a importância da Amazônia brasileira
para o nosso projeto de vida. Esse santuário que temos é cada vez mais devastado, e nós temos que nos
preocupar mais e mais com a preservação da nossa
Floresta Amazônica.
Então fica o registro: hoje, dia 5 de setembro, Dia
da Amazônia, é uma oportunidade para que todos os
brasileiros reflitam sobre a importância desse ecossistema para o nosso Brasil.
Solicito ao Senador Anibal Diniz que ocupe a
Presidência para que eu possa fazer uso da palavra.
O Sr. Cidinho Santos deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Cidinho Santos.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV
Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu queria fazer
uma reflexão hoje aqui, Sr. Presidente, seguindo basicamente a linha em que o senhor estava falando.
Uma das principais economias do Acre é a cultura da seringueira, o extrativismo. No Estado de Mato
Grosso, fui Secretário de Estado e fui gestor de um
programa denominado MT Regional, que busca alternativas para a geração de emprego e de renda para
os pequenos produtores, principalmente para os assentamentos.
Durante o período em que estive na Presidência do MT Regional, pude constatar praticamente a
falência dos assentamentos rurais no Estado de Mato
Grosso. E a situação não é diferente em outros Estados da Federação. Basicamente por quê? Porque o
Governo Federal compra áreas, que, geralmente, estão longe dos grandes centros urbanos, e se colocam
as pessoas assentadas lá sem qualificação, sem assistência. E, muitas vezes, demora a chegar o crédito
para a instalação, o crédito para o fomento. Isso gera
a desmotivação desses assentados, que saem do assentamento e que, muitas vezes, vendem seu lote de
forma irregular, vão para as cidades e, depois, buscam
outro assentamento em outras áreas.

SETEMBRO 2012
46628

Quinta-feira 6

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Defendo e vou defender aqui a municipalização da
reforma agrária no Brasil. Eu acho que, só através da
municipalização da reforma agrária, vamos encontrar
um caminho para a questão dos assentamentos rurais.
No final, o Governo gasta uma fortuna de dinheiro, mas
não há objetividade, não há um resultado prático para
transformar e mudar a vida das pessoas. Raros são os
assentamentos em que as pessoas se instalam, em
que as pessoas estão produzindo e residindo. Com o
passar do tempo, a tendência é a de que as pessoas,
em sua maioria, vendam seus lotes, procurem empregos na cidade, procurem alternativas. Isso se dá muito
em função de quê? Da falta de alternativa, da falta de
qualificação técnica, da falta de assistência técnica e
da falta de uma atividade que possa trazer renda para
o pequeno produtor. Hoje, basicamente, onde ainda há
êxito é na área de produção de leite.
Esse trabalho nosso, do MT Regional, contou com
o apoio do então Governador Blairo Maggi e agora Senador, da Secretaria de Desenvolvimento Rural e da
Emater. Quero registrar também o apoio que tivemos
do Secretário de Estado José Domingos Fraga Filho;
do Subsecretário Reinaldo Loff, o Alemão; e também
do Coordenador da Cadeia Produtiva da Seringa, Israel Antunes Marques.
Nesse trabalho no MT Regional, redefinimos o
Estado em 15 consórcios regionais e colocamos, como
alternativa para a questão dos assentamentos rurais,
das pequenas propriedades, a seringueira, o cultivo
da seringa, a extração da borracha. Essa seria uma
alternativa para os pequenos produtores. Fizemos, então, um módulo de sete hectares para cada pequeno
produtor. A partir do quinto ano, quando esse produtor
tivesse já iniciando o trabalho de colheita, ele teria uma
renda de aproximadamente R$3 mil líquidos em sete
hectares. Isso significaria, digamos, a independência
desse pequeno produtor, dos assentados, que conseguiriam, além disso, intercalar com a seringa o cultivo
de outras atividades, como feijão, mandioca, abóbora.
Então, teriam uma atividade a mais na sua propriedade.
O projeto foi muito bem encaminhado, foi muito
bem-feito, mas encontramos uma dificuldade, Sr. Presidente, que é a questão do crédito, dos recursos disponíveis para a atividade. A carência não atendia. Os
valores não atendiam. Começamos um trabalho, então,
para que o Governo Federal, através da Secretaria do
Tesouro Nacional e do Conselho Monetário Nacional,
pudesse criar uma linha de crédito específica para a
seringa, para atender os pequenos produtores.
Para a nossa alegria, com a vinda do Senador
Blairo Maggi para o Senado Federal, ele fez, logo ainda no ano de 2011, uma reivindicação à Ministra da
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Casa Civil e ao Ministro da Fazenda, Guido Mantega,
e, recentemente, foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional uma portaria que autoriza o financiamento
de investimento na cultura de seringueira, ao amparo do Programa Nacional de Agricultura Familiar. Foi
criado o Pronaf Eco Seringueira no valor, para cada
pequeno produtor, de R$80 mil, com carência de cinco
anos para começar a pagar. Esse foi um passo bastante importante.
Quero ressaltar o trabalho pioneiro, mais uma
vez, feito pela Empaer do Estado de Mato Grosso, pela
Secretaria de Desenvolvimento Rural e também pelo
Senador Blairo Maggi e a sensibilidade do Governo
Federal, do Conselho Monetário Nacional, em criar o
Pronaf Eco Seringueira para atender aos pequenos
produtores.
Eu queria, então, falar um pouco da seringa, Sr.
Presidente. V. Exª deve ter bastante conhecimento
disso, porque o Acre é um dos maiores produtores de
seringa do Brasil.
A seringa é originária da bacia hidrográfica do
Amazonas. A seringueira contribuiu decisivamente
para um ciclo econômico de prosperidade na evolução do nosso País. Como se sabe, o famoso ciclo da
borracha assentou-se na produção do látex, em bases
extrativistas, concentrada no Amazonas, conhecendo
seu auge nos anos de 1879 a 1911/1912.
O ciclo de prosperidade logo foi superado pela
concorrência britânica, que ambientou a Hevea brasiliensis, nome científico da seringa, na Malásia e no Sri
Lanka, desbancando o Brasil como principal produtor
de borracha, no princípio do século XX, fazendo uso
de métodos mais racionais e científicos de produção,
com produtividade infinitamente superior à produção
extrativista brasileira.
Atualmente, o Brasil produz em torno de 30% da
borracha que consome. Em 2009, consumia 2,66% da
borracha natural produzida no mundo, cujo total estava
estimado em nove milhões de toneladas, e produzia
apenas 1,08%.
A produção mundial de grande escala é concentrada, basicamente, em três países: Malásia, Tailândia e
Indonésia. No mercado mundial, a demanda é maior do
que a produção. As projeções indicam que a demanda
pela mercadoria está em espiral crescimento contínuo,
refletindo-se nos preços, que têm aumentado sistematicamente, em escalas apreciáveis, de 2000 a 2010.
No Brasil, temos, nos dias de hoje, pouco mais
de 100 mil hectares de seringais plantados, ao passo
que, segundo algumas projeções, como a do engenheiro agrônomo Adonias de Castro Virgens Filho,
para o País satisfazer as suas necessidades de con-
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sumo em 2030, a área plantada deveria ser de, pelo
menos, 800 mil hectares, portanto bem aquém da
existente hoje.
Esses indicadores sugerem que as perspectivas
de mercado para a heveicultura, no caso da seringa,
são excelentes, com grande espaço para investimento
na área. Acrescentamos que estamos falando de agricultura de baixo carbono. Um seringal sequestra, ao
final de seu ciclo de vida, que dura aproximadamente
30 anos, de 229 a 574 toneladas de carbono por hectare plantado.
Segundo dados do censo do IBGE de 2010, o
Estado de Mato Grosso ocupa a terceira posição na
produção nacional de látex coagulado. São aproximadamente 19 mil toneladas de látex coagulado em 21 mil
hectares de lavoura permanente, acrescidos de mais
sete toneladas de produção extrativista. São Paulo é o
maior Estado produtor, com 131 mil toneladas produzidas em 51 mil hectares de área plantada, e a Bahia
sustenta a segunda posição, com produção de 32 mil
toneladas em 31 mil hectares plantados.
Os impactos sociais da heveicultura são apreciáveis. Tem-se ajustado perfeitamente à agricultura
familiar, concentrando-se em pequenas e médias propriedades, com geração de emprego e de renda nas
áreas rurais. Muitas áreas degradadas do Estado de
Mato Grosso estão sendo recuperadas com o plantio
de seringais.
Em razão desse perfil produtivo, nós reivindicamos ao Governo Federal, como eu disse no início,
linhas de crédito específicas, através do Pronaf, para
a agricultura familiar.
Chamo a atenção para criação do programa
Pronaf Eco Seringueira, onde são liberados R$80 mil
por beneficiário e o total de R$15 mil por hectare, com
prazo de 20 anos para pagamento.
Corrigindo o que eu disse anteriormente, não
são cinco anos de carência, mas, sim, oito anos de
carência, a uma taxa de juros de 4% ao ano. Então, é
uma taxa de juros bastante atrativa. A carência é de
oito anos. Portanto, é perfeitamente possível aguardar
o início da produção, porque um seringal bem cuidado
começa a produzir a partir do quinto ano.
Também destaco que, no Estado do Mato Grosso, o Programa de Implementação da Heveicultura, por
meio do programa MT Regional, objetiva plantar 160
mil hectares em 15 anos, o que transformaria nossa
região no segundo produtor nacional, em um prazo
de 15 a 20 anos. O programa é voltado a pequenos e
médios produtores rurais e pretende beneficiar mais
de 30 mil famílias, em um universo de 120 mil pessoas.
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Hoje, há 15 consórcios regionais organizados que
trabalham com a heveicultura, a cultura da seringa,
como alternativa de renda para o pequeno produtor.
E alguns viveiros de muda estão sendo implantados,
como, por exemplo, na cidade de Vila Rica, onde o
Prefeito Calisto é um incentivador, e no Município de
Denise, onde o ex-Prefeito Israel Antunes Marques,
agora candidato a prefeito, é um entusiasta da cultura
da seringa – lá há um grande viveiro de mudas.
A heveicultura é uma atividade estratégica para
o País no contexto econômico, social e ambiental. Por
isso mesmo, tem sido considerada nas políticas de
desenvolvimento nacionais. O Mato Grosso tem demonstrado deter as melhores condições ambientais e
ecológicas para que o cultivo prospere.
O Governo estadual tem feito sua parte, alinhavando projetos em resposta às linhas de investimento
disponíveis e prestando assistência técnica, operacional
e logística. Muitos Municípios têm aderido entusiasticamente à cultura da seringa no nosso Estado.
Quero destacar aqui o pioneirismo da família Brito,
no Município de Pontes e Lacerda, do Sr. Ovídio Carlos
de Brito. Depois de um trabalho de mais de 30 anos de
pesquisa, com recursos próprios, eles desenvolveram
uma variedade de seringa resistente a pragas e a várias doenças. Pontes e Lacerda, até hoje, é referência
na cultura da seringa no Estado de Mato Grosso e no
Brasil, em função do pioneirismo da família do Sr. Ovídio de Brito, que teve essa visão há 30 anos. Hoje, na
propriedade dele, há em torno de oito mil hectares de
seringa produzindo com qualidade.
Quero aqui agradecer a oportunidade de falar
da importância dessa nova matriz energética, por assim dizer. Além da produção da borracha, ao final do
ciclo da seringueira, pode-se usar a sua lenha para a
produção de energia; pode-se queimá-la em caldeiras
para gerar vapor.
Esse investimento do Governo Federal, com a
aprovação pelo Conselho Monetário Nacional da criação do Pronaf Eco Seringueira, vai dar a oportunidade
aos pequenos produtores, no Brasil e no Estado de
Mato Grosso, de entrarem na atividade, de crescerem
e se desenvolvam, produzindo de forma sustentável
em suas pequenas propriedades.
Era só isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senador Cidinho Santos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Senador Wilder Morais
para integrar, como suplente, a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, em substituição

SETEMBRO 2012
46630

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 6

ao Senador José Agripino, nos termos do Ofício nº
48/2012, da Liderança do Democratas.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 48/12-GLDEM
Brasília, 5 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição
do Senador José Agripino pelo Senador Wilder Morais,
para ocupar, como suplente, a Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa – CDH.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder
do Democratas no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Senador Wilder Morais
para integrar, como suplente, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, em substituição ao Senador José Agripino, nos termos do Ofício nº 49/2012,
da Liderança do Democratas.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 49/12-GLDEM
Brasília, 5 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição
do Senador José Agripino pelo Senador Wilder Morais,
para ocupar, como suplente, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder
do Democratas no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT
– AC) – A Presidência designa o Deputado Paulo
Foletto, como membro titular, em substituição ao
Deputado Givaldo Carimbão, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 577, de 2012, conforme o Ofício
nº 180, de 2012, da Liderança do PSB na Câmara
dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF.B/180/2012
Brasília, 5 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Paulo Foletto (PSB _ ES) como titular da

611

Setembro de 2012

Medida Provisória no 577, de 2012, que “Dispõe sobre a extinção das concessões de serviço público de
energia elétrica e a prestação temporária do serviço,
sobre a intervenção para adequação do serviço público de energia elétrica, e dá outras providências”, em
substituição ao já indicado.
Respeitosamente, – Deputado Givaldo Carimbão, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica que foi publicado, no
Diário do Senado Federal de 4 de setembro do corrente, o Parecer nº 19, de 2012-CN, da Comissão Mista
destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória
nº 571, de 2012, concluindo favoravelmente à Medida
Provisória quanto aos pressupostos constitucionais de
relevância e urgência e, quanto ao mérito, pela apresentação de projeto de lei de conversão, que recebeu
o número 21, de 2012 e foi encaminhado à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os Srs. Senadores Cícero Lucena, Cyro Miranda, Aloysio Nunes Ferreira e Flexa Ribeiro enviaram
discursos à Mesa, para serem publicados na forma do
disposto no art. 203, combinado com o Inciso I e §2º
do art. 210, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento
para fazer o registro da matéria intitulada, “Ação civil
pede bloqueio dos bens de ministro”, publicada pelo
jornal O Estado de S. Paulo em sua edição de 11 de
agosto de 2012.
A matéria destaca o pedido do Ministério Público de Minas Gerais de bloquear os bens do Ministro
Fernando Pimentel que teria causado dano ao erário
ao mandar comprar armas quando foi prefeito de BH.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CÍCERO LUCENA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro do editorial intitulado “Mercosul de boina
vermelha”, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo
de 1º de agosto de 2012.
O editorial destaca que o Mercosul diminuiu politicamente com o ingresso da Venezuela comandada
pelo caudilho Hugo Chávez.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
O Estado de S.Paulo
MERCOSUL DE BOINA VERMELHA
O Mercosul diminuiu politicamente com o ingresso,
ontem sacramentado em Brasília, da Venezuela comandada pelo caudilho Hugo Chávez. A partir de agora, a
diplomacia econômica do bloco usará boina vermelha e
dependerá dos humores, interesses e arroubos do chefão bolivariano. Será mais um entrave às negociações
comerciais com os mercados mais desenvolvidos - desprezados pelos estrategistas do lulismo-kirchnerismo,
mas muito valorizados por chineses, russos, indianos e
outros emergentes mais interessados em bons negócios
que em discursos terceiro-mundistas.
Além de ser mais um erro estratégico da política
externa brasileira, o apoio ao ingresso da Venezuela,
nas atuais circunstâncias, é um ato juridicamente contestável. O artigo 12 do Protocolo de Adesão da Venezuela ao Mercosul, assinado em 2006, é muito claro:
sua entrada em vigor só ocorreria 30 dias depois do
depósito do quinto instrumento de ratificação. Traduzindo: seria necessária a confirmação pelas autoridades
dos quatro membros do bloco e também pelo governo
venezuelano. Não há, no texto, referência à hipótese
de suspensão de um dos quatro sócios.
Apesar disso, os presidentes de Brasil, Argentina e Uruguai decidiram admitir o quinto país-membro
como se o Paraguai tivesse perdido todos os seus direitos a partir da suspensão. O presidente uruguaio,
José Mujica, foi claríssimo ao reconhecer, há algumas
semanas, a preferência dada ao fator político, naquela ocasião, em prejuízo do jurídico. Esses presidentes, incapazes de respeitar compromissos assumidos
formalmente por seus países, querem dar lições de
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democracia. Pior que isso: querem dar essas lições
trazendo às pressas para o Mercosul uma das figuras
mais autoritárias do continente.
Em Brasília, Chávez comemorou no estilo costumeiro seu ingresso no clube dos dirigentes do Mercosul.
Se algo poderia liquidar o bloco, não seria o ingresso
da Venezuela, mas a criação da “Alca imperial”, disse
ele, numa referência ao projeto da Área de Livre Comércio das Américas, enterrado em 2003-2004 por
iniciativa dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e
Nestor Kirchner. A mesma aliança produziu efeitos lamentáveis em momentos decisivos da negociação da
Rodada Doha e das discussões comerciais com a União
Europeia. Num desses episódios, na Rodada Doha, o
governo brasileiro foi acusado de traição pelo argentino,
por ter mostrado boa vontade em relação a algumas
concessões comerciais aos países industrializados.
Sem o Império e com o novo sócio, o Mercosul
se torna a quinta maior potência econômica do mundo,
disse Chávez, depois de jantar com a presidente Dilma
Rousseff. Ela repetiu essa mensagem horas mais tarde
e acrescentou: “A presença da Venezuela no Mercosul
amplia nossas capacidades internas, reforça nossos
recursos e abre oportunidades para vários empreendimentos”. É difícil saber como a Venezuela bolivariana
poderá reforçar o Mercosul, antes de reduzir a inflação,
restabelecer alguma ordem na sua economia e retomar
os investimentos necessários à recuperação da PDVSA, hoje incapaz até mesmo de pagar sua parte para a
construção da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.
Chávez chegou a Brasília com uma encomenda
de aviões fabricados pela Embraer. Tentou com isso,
obviamente, associar a ideia de bons negócios ao ingresso de seu país no Mercosul. Seria uma enorme
tolice, no entanto, tomar essa transação como um
primeiro ganho proporcionado pelo apoio brasileiro à
admissão da Venezuela bolivariana. Mais de 90 companhias aéreas, em todos os continentes, operam
aviões da Embraer. A empresa estaria muito mal se
os seus negócios dependessem de lambanças diplomáticas como essa recém-perpetrada pelos governos
brasileiro, argentino e uruguaio.
O comércio do Brasil com a Venezuela cresceu
aceleradamente nos últimos dez anos. Poderia continuar
crescendo mesmo sem a incorporação do país na união
aduaneira. O Brasil vende tanto produtos manufaturados quanto alimentos para o mercado venezuelano. Os
alimentos estão hoje entre os itens mais importantes,
porque Chávez arrasou a agropecuária de seu país e
o converteu num grande importador de comida.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste
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momento para fazer o registro da matéria intitulada,
“TCU constata erros e superfaturamento em estradas
com projetos executivos”, publicado pelo jornal Valor
Econômico em sua edição de 04 de julho de 2012.
A matéria destaca a decisão auditorias realizadas pelo TCU em contratações de projetos executivos
de engenharia firmados com o Dnit, onde todos eles
apresentaram erros e superfaturamentos.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima citada
seja considerada parte integrante deste pronunciamento,
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
fazer o registro do editorial intitulado “Lá vêm os bolivianos”, publicado pelo jornal O Estado de S.Paulo de
06 de agosto de 2012.
O editorial destaca que aberta a porteira do Mercosul aos bolivianos, com o ingresso da Venezuela,
agora é a vez de Equador e Bolívia negociarem sua
entrada plena no bloco que é cada vez mais ideológico
e menos econômico.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
O Estado de S.Paulo
LÁ VÊM OS BOLIVARIANOS
Aberta a porteira do Mercosul aos bolivarianos,
com o ingresso da Venezuela, agora é a vez de Equador e Bolívia negociarem sua entrada plena no bloco
que é cada vez mais ideológico e menos econômico. O
timing do processo é perfeito: primeiro, como se sabe,
Brasil e Argentina urdiram o isolamento do Paraguai,
último obstáculo à adesão da Venezuela, e atropelaram as normas do Mercosul para receber Hugo Chávez de braços abertos, com direito a uma lépida subida
do autocrata venezuelano na rampa do Planalto; ato
contínuo, os outros dois mais importantes governos
chavistas da América Latina iniciam tratativas para
engrossar o Mercosul.
Como diz o diplomata José Botafogo Gonçalves
em artigo no Estado (2/8), trata-se de um “novo Mercosul”, isto é, não se pode mais falar de uma zona
de livre comércio e de união aduaneira, que está no
espírito da fundação do bloco, mas, sim, de “um novo
clube com objetivos políticos e econômicos que não
valoriza o mercado, a livre circulação de mercadorias
e serviços, a internacionalização das economias e a
competitividade”.
Como a comprovar essa tendência, a Bolívia,
seguindo a cartilha chavista de estatizar até o ar que
se respira, nacionalizou nos últimos dois meses duas
minas de prata e estanho exploradas por empresas
estrangeiras, depois que grupos indígenas pressionaram o presidente Evo Morales. Segundo o governo,
os investidores afetados serão indenizados de acordo

615

Setembro de 2012

com uma avaliação “independente”, eufemismo para
empurrar-lhes o prejuízo. O padrão de Morales não
é novidade - basta lembrar a estrepitosa invasão de
refinarias da Petrobrás em 2006 e a consequente indenização por valor inferior ao investido pela empresa brasileira. Essa constante ameaça ao investimento
externo e aos contratos desautoriza mesmo os mais
ingênuos entusiastas do “novo Mercosul” a supor que
a Bolívia irá submeter-se alegremente aos princípios
de livre mercado.
O mesmo acontece com o Equador, embora este
país seja diferente de Venezuela e Bolívia por um importante aspecto: o país vai bem. Os venezuelanos
enfrentam a maior inflação da América Latina, que
ronda os 25% anuais, apesar do contínuo controle de
preços exercido pelo governo - cuja política brucutu
tem desidratado sistematicamente a produção interna.
O PIB venezuelano depende cada vez mais, portanto,
da vontade de Chávez de investir o dinheiro estatal. A
Bolívia, por sua vez, segue sendo um dos países mais
pobres do continente, e o desestímulo de Morales ao
investimento externo, por conta das seguidas intervenções estatais, não prenuncia futuro melhor.
Já o Equador cresceu 8% em 2011 e tem uma
das menores taxas de desemprego da região, por
volta de 5%. Pode-se dizer que, ao menos por ora, o
“capitalismo de Estado” está funcionando por lá, e o
país tem reservas de gás e petróleo que interessam
ao Mercosul. No entanto, seguindo o figurino chavista,
o presidente Rafael Correa não gosta de jornalistas e
de opositores, contrariando frontalmente as cláusulas
democráticas do Mercosul - aquelas que foram invocadas para suspender o Paraguai.
Na última manifestação da truculência de Correa,
autoridades do Estado apreenderam os computadores
da revista Vanguardia, que é crítica ao presidente e noticiou vários casos de corrupção no governo. O motivo
da ação oficial é de um cinismo exemplar: o Ministério
do Trabalho local alega que a revista foi punida porque
não cumpre a cota de funcionários com deficiência. O
diretor da publicação, Juan Carlos Calderón, já havia
sido condenado em fevereiro a pagar US$ 1 milhão
de indenização a Correa por ter publicado um livro em
que denunciava um caso de corrupção envolvendo um
irmão do presidente. Mais tarde, o magnânimo Correa
“perdoou” a dívida do jornalista.
No entanto, nada disso importa mais, porque os
valores da democracia e do livre mercado já não fazem
mais parte do Mercosul. Com seu novo DNA, e em
nome da expansão de oportunidades para as indústrias brasileiras e argentinas, o bloco mandou às favas
os escrúpulos, instrumentalizando-se cada vez mais
como contraponto bolivariano ao “império” americano.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Aproveito, antes de encerrar esta sessão, para
informar que, hoje, ao meio-dia, foi celebrado, no gabinete do Presidente da Câmara dos Deputados, um
convênio entre a TV Câmara e a TV Senado com várias
assembleias legislativas e câmaras de vereadores, exatamente para a criação da rede digital do Legislativo.
Esse trabalho, em parceria, vai envolver assembleias
legislativas de vários Estados e também a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal. No caso do Estado
do Acre, que contou com a presença do Presidente
da Assembleia Legislativa, Deputado Elson Santiago,
também foi firmada a parceria. A TV vai ser implantada
pela Câmara, e a Câmara vai levar o sinal digital tanto
para a Câmara dos Deputados quanto para a TV Senado. Esse é mais um passo para a democratização das
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informações, da comunicação, e um passo a mais no
sentido da transparência pública plena para os legisladores e também para os eleitores acompanharem as
atividades dos Parlamentares tanto na Câmara quanto
no Senado e nas assembleias legislativas e câmaras
municipais das capitais, que firmaram convênio com
o Presidente das Câmara dos Deputados, Deputado
Marco Maia, hoje, ao meio-dia.
Dessa forma, damos por encerrada a presente
sessão, convocando outra para amanhã, no horário
regimental.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 51 minutos.)
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Ata da 165ª Sessão, Não Deliberativa,
em 6 de setembro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Anibal Diniz e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 17 minutos
e encerra-se às 15 horas e 12 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Declaro aberta a presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.666,
de 2012, do Presidente da Câmara dos Deputados,

submetendo à apreciação desta Casa o Projeto de
Lei de Conversão nº 16, de 2012, que altera a Lei nº
10.836, de 9 de janeiro de 2004; a nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011; e a nº 11. 977, de 7 de julho de 2009;
dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Municípios e ao Distrito Federal para ampliação da oferta da
educação infantil; e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 570, de 2012).
É o seguinte o projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Com referência ao Projeto de Lei de Conversão
nº 16, de 2012, que acaba de ser lido, a Presidência
comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para a
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 25
de setembro.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência
inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de terça-feira, dia 11 de setembro.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT
– AC) – Como orador inscrito, concedo a palavra ao
Senador Paulo Paim.
V. Exª dispõe do tempo regimental e de um tempo
maior, se for necessário.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, venho a tribuna, na verdade, com o objetivo de continuar um pronunciamento que fiz ontem sobre a violência contra a juventude,
principalmente nas camadas mais pobres.
Saindo do pronunciamento que fiz ontem, fui à
Comissão de Direitos Humanos e recebi 70 alunos
formandos da USP de São Paulo. Lá eles dialogaram
comigo sobre diversos temas – cotas, distribuição de
renda, programas do Governo Lula, questão indígena,
questão do meio ambiente, Código Florestal, Código
Penal, liberdade e orientação sexual, questão dos preconceitos – e naturalmente falaram também sobre o
meu pronunciamento de ontem a respeito da violência.
Falei tanto de crianças e adolescentes que um
deles, que não assistiu ao final do meu pronunciamento, perguntou-me como eu via a questão da diminuição
da maioridade penal. Eu disse a ele e vou repetir aqui,
com muito carinho e com muito respeito, que eu sou
radicalmente contra aqueles que querem diminuir a
idade penal. Primeiro, jogarão para 14; depois, jogam
para 12; daqui a pouco, vão querer que crianças com
10 anos estejam nos cárceres. Hoje, eu até dizia a
eles que vou continuar falando sobre o mesmo tema.
Neste momento, volto a tratar da violência no
Brasil.
Sr. Presidente, a violência é tema demasiado
complexo e polêmico. Ontem, estive nesta tribuna para
falar da violência contra os jovens. Continuo no dia de
hoje abordando o tema de forma mais abrangente.
Conheço muito bem os limites que um pronunciamento como este tem para resolver questão tão delicada,
tão polêmica, que, como eu dizia ontem, retira vidas,
e vidas das nossas crianças e adolescentes, enfim,
da nossa juventude.
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Mas o pronunciamento traz ao debate e dá visibilidade a essa questão que, a cada dia, atinge mais
brasileiros. Por suas dimensões e implicações – implicações humanas –, prende a atenção de todos os
segmentos sociais que, de uma forma ou de outra,
são afetados. Por isso, envolve a violência, desafiando o Estado e a sociedade, uma discussão intensa e
recorrente na busca de uma solução.
Como se sabe, é possível abordar a violência a
partir de diferentes visões: política, econômica, social,
filosófica, jurídica, estrutural, ou até mesmo quanto à
questão salarial dos agentes de segurança. Diga-se
que, para muitos deles, como os vigilantes, até hoje
não conseguimos aprovar, embora já aprovamos no
Senado, o adicional de periculosidade, legítimo e que
eles já deveriam estar recebendo há muito tempo.
Apesar de diariamente estarmos vulneráveis a
todo tipo de violência, o debate acadêmico não chega
às bases da sociedade, e a questão, na prática, permanece irresolvida, impondo a cada dia prejuízos e
perdas irreparáveis para milhões de brasileiros.
Diante da realidade que enfrentamos no dia a
dia, vemos que, no Brasil, o direito, por meio de suas
instituições, não tem conseguido minimizar ou sequer
estabilizar os altos níveis de violência.
A ruptura da ordem social e a infração às normas
mais simples da convivência civilizada fazem parte de
tal forma do nosso cotidiano que o noticiário poderia se
transformar em banalidade não fosse a terrível carga de
dor e sofrimento humano que traz consigo, que retrata.
Estudos, levantamentos, pesquisas e a cobertura diária
dos meios de comunicação mostram um quadro que
impõe aos brasileiros a fragilidade da sua integridade
física, da propriedade e do direito de ir e vir.
É só ver ontem, no Rio de Janeiro, quando uma
mãe morreu ao receber um tiro de um policial que perseguia um bandido. Assaltos a mão armada, sequestros
relâmpagos, furtos e roubos passaram a compor o dia
a dia de milhões de trabalhadores, estudantes, donas
de casa, aposentados, enfim, de toda nossa gente.
Cresce na população a percepção de sua vulnerabilidade ao crime. Deparamo-nos com atos cada vez
mais covardes e violentos.
Como já me referi ontem, a violência contra os
jovens é ainda mais assustadora. Repito: talvez o mais
correto seja pensar em aperfeiçoamento da legislação
como uma forma de coibir atos cometidos dentro de
certa expectativa de impunidade, aumentando em mais
do que o dobro a pena do adulto que usar menores
em crimes. Agora, redução da idade penal, jamais!
Isso é inaceitável. Nós temos é que dobrar, triplicar a
pena para aqueles adultos que jogam no jovem menor
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a responsabilidade de um delito, de um crime que ele
cometeu, ou que ele provocou.
Certamente, Senhoras e Senhores, muitos menores são instrumentos de bandidos adultos – esses,
sim, muitos, infelizmente, irrecuperáveis, que se aproveitam desses menores.
O Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou levantamento sobre a matéria, depois de
ouvir brasileiros das 27 unidades da Federação. É um
verdadeiro choque de realidade, eu diria, e perplexidade. Os números obtidos revelam que 62,3% da nossa
população vive sob o medo de assalto a mão armada,
enquanto 62,4% temem os assassinatos.
Esses dados são chocantes!
A pesquisa mostra ainda, Sr. Presidente, que a
maioria dos entrevistados aponta a desigualdade social como principal causa da criminalidade. Ou seja, a
pobreza, a miséria acaba contribuindo para que tudo
isso aconteça.
Seguem-se, conforme a pesquisa, como fatores
preponderantes a falta de investimento em educação
e, como já anunciava ontem, o aumento no tráfico de
drogas.
Aliás, Sr Presidente, Anibal Diniz, faço um parêntese para registrar a importância do trabalho do Ipea,
a contribuição que o Ipea tem dado para a sociedade,
inclusive, dos debates que eu realizo lá na Comissão
de Direitos Humanos. Quero destacar também o trabalho do Ipea também com o chamado Sistema de
Indicadores de Percepção Social (SIPS).
Trata-se de pesquisa domiciliar e presencial que
procura medir a percepção das famílias brasileiras sobre as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado.
Esta pesquisa alcança 3.775 domicílios, em 212
Municípios, e abrange, como já mencionei, todos os
Estados e o DF.
Os números revelados pelo Ipea, lamentavelmente, apenas confirmam dados coletados – e por mim já
comentados, inclusive no dia de ontem – em pesquisas
anteriores, reafirmando o grave desafio que se coloca
diante de todos nós: autoridades e sociedade.
Há pouco mais de dois anos, em maio de 2010,
pesquisa efetuada pelo PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento mostrava que,
para 90,1% dos brasileiros, a violência está aumentando no País.
De fato, independentemente das estatísticas, a
sensação dos brasileiros – pelos relatos que nos chegaram na Comissão, pela imprensa e também pela
OAB, pela CNBB e por outros órgãos que trazem depoimentos pessoais, de familiares e amigos – é a presença constante da violência.
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Mesmo em áreas urbanas que já foram tranquilas
hoje se verificam registros de crimes com altos níveis
de brutalidade.
Os atos violentos se multiplicam, assumindo diferentes faces. É a violência nas ruas. Agora, o mais
comum é a violência nos caixas eletrônicos; explodem
os caixas eletrônicos, desarmam os seguranças e
atiram inclusive nos clientes. É a violência no trânsito, nas escolas. Depois vem o chamado bullying. Nos
lares, ocorre agressão às mulheres, aos velhos e às
crianças – e aqui eu poderia lembrar de uma lei que
construímos juntos, a Lei Maria da Penha, que até hoje
não é aplicada na íntegra. Há violência no ambiente de
trabalho e, enfim, em várias outras situações sociais.
A pergunta que todos devemos nos fazer é sobre
a impotência do Direito Penal, da prevenção, do combate e contenção ao crime e à violência.
Como podemos fazer esse enfrentamento da
criminalidade?
Estamos diante de questão central e crítica, que
se apresenta ao Governo: tanto ao Governo Federal,
quanto ao Estadual e ao Municipal.
Enfim, é competência dessas esferas prover e
zelar pela segurança pública. Estamos diante de um
grave problema social, podemos assegurar, com amplas reflexões também na esfera econômica, social e
humana, porque atinge toda a sociedade.
Percebemos algumas iniciativas do Poder Público que se replicam no Governo Federal, nos Estados
e Municípios, na tentativa de corrigir a situação atual,
mas está muito, muito distante do razoável.
Organizações da sociedade civil têm tomado
iniciativas para suprir lacunas na educação, no esporte, nas atividades culturais e lúdicas, como forma de
envolver principalmente a juventude, e não deixando
que ela se desvie pelo caminho do crime. Procuram,
assim, dar sentido e consequência à vida de milhões
de jovens relegados à própria sorte.
Os apelos fáceis da marginalidade e a busca do
“sucesso” a qualquer preço se transformam num atrativo, infelizmente, de grande parte da nossa juventude.
Milhões de meninas e meninos com futuro promissor
tornam-se, do dia para a noite, prisioneiros do prazer
imediato e são facilmente atraídos pelo crime e principalmente pelas drogas. A ideia, geralmente materializada na realidade, de que o crime compensa torna-se
um incentivo a mais, porque ele sente que há no ar um
clima de impunidade. Mas tem que ficar claro que o
crime não compensa mais hoje. Amanhã esses jovens
poderão perder – e vem acontecendo em alta escala
– a vida inclusive. O crime não compensa.
Na verdade, indicadores confiáveis demonstram
que apenas uma pequena fração dos crimes contra
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a vida e o patrimônio são efetivamente punidos em
nosso País. Aliás, a impunidade é uma triste e vergonhosa recorrência na história brasileira, da Colônia
aos nossos dias.
Apenas para exemplo, vejamos o caso da impunidade dos crimes cometidos contra jornalistas.
No ranking mundial, o Brasil ocupa a 11ª posição,
de acordo com a organização não governamental Comitê de Proteção aos Jornalistas (CPJ).
Na América Latina, a situação só é pior no México,
8º colocado, e na Colômbia, que está na 5ª posição.
Devemos, portanto, insistir na cobrança regular de
ações efetivas por parte dos governos, constitucional
e moralmente responsáveis pela segurança de todos
os brasileiros, mas devemos igualmente estimular e
apoiar as iniciativas que brotam na sociedade como
a descoberta de talentos e do incentivo a atividades
socialmente úteis.
A Venezuela, por exemplo é um país mergulhado
no drama da violência urbana e tem esse problema
atenuado através da música.
Em um país cuja capital vive o trauma de 53 assassinatos por dia, com um índice nacional três vezes
superior ao do Iraque e quatro vezes maior do que o
do México, a música tem servido, vejam bem, de contraponto, e a violência começou a diminuir. O grande
maestro José Antonio Abreu, criador de El Sistema,
não hesita em assegurar que as orquestras são armadas contra a pobreza e a violência. Lá, o seu violino,
lá, o seu clarim, lá, os seus instrumentos que trazem
alegria, harmonia e sintonia com uma vida de homens
e mulheres que só querem o bem de todos.
Como mostrou o artigo recente, publicado pela
Folha de S.Paulo, Abreu, músico e economista, trabalha
há quase 4 décadas com a ideia de que a educação
intensiva e gratuita da música erudita para os mais
pobres pode influenciar positivamente na solução dos
problemas sociais.
A Venezuela tem hoje 380 mil crianças matriculadas em programas nacionais de música. Em 37 anos,
mais de 2 milhões de jovens já passaram por El Sistema e hoje atuam em profissões liberais, em funções no
Estado e nas mais diversas ocupações profissionais.
Poderíamos incentivar no Brasil o uso da música
como instrumento de mudança e promoção social. Nesse aspecto, a sociedade civil organizada tem iniciativas
brilhantes também aqui no nosso País, mas é preciso
que o poder público também faça essas parcerias.
Se a musicalidade é um dos traços marcantes
dos brasileiros, por que não utilizar, como o país que
aqui dei aqui como exemplo, esse mote de incrementar
iniciativas de natureza cultural para afastar jovens eco-
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nomicamente menos afortunados e o outros também
da situação que os leva à marginalidade?
Sabemos que há uma infinidade de outras ações,
algumas já em andamento, que podem contribuir para
a redução da violência entre nós. Cultivar a vida do
espírito por meio de centros comunitários que levem
aos jovens literatura, música, teatro, artes plásticas,
dança, esporte, cinema, entre outros, é com certeza
um meio relativamente fácil de baixar o custo efetivo
de precipitar transformações sociais positivas.
Os Ministérios da Cultura e da Justiça, por exemplo, têm amplas áreas de intersecção para busca de
soluções criativas para o combate à violência; falta
viabilizá-las com urgência, em benefício de toda a população, enfim, de toda a nossa gente.
Imaginação e inovação devem fazer parte do cotidiano dos governantes de todo o País, não importa a
esfera. Não é possível continuarmos a viver com atentados iminentes à vida, à integridade e ao patrimônio
da nossa gente.
Brasileiros contra brasileiros não é alternativa que
possa ser passivamente aceita por qualquer um de
nós. Há uma série de instrumentos que podem auxiliar
na reversão desse quadro. São experiências sociais
vitoriosas que merecem ser multiplicadas em todos
os cantos do País, como forma de superarmos uma
situação que atormenta, prejudica e debilita milhões
de cidadãos, homens, mulheres, jovens e crianças.
O Brasil tem demonstrado, ao longo da sua história, resistência, e é, sem sombra de dúvida, um povo
que tem uma extraordinária capacidade de superação.
Foi assim em momentos históricos e decisivos; não
será agora, em um estágio globalmente reconhecido
como favorável para nós, 196 milhões de brasileiros,
que haveremos de vacilar.
O nosso destino é outro: justiça social capaz de
assegurar o sucesso individual e coletivo, sem violência, no campo da paz, da liberdade, da justiça, da
solidariedade e do amor.
Sr. Presidente, faço, nos últimos 4 minutos que me
restam, só uma rápida citação. Quero registrar o falecimento do uruguaio, Universindo Díaz, e digo o porquê.
Sr. Presidente, Anibal Diniz, Senadores e Senadoras, faço o registro da morte do historiador Universindo
Díaz, símbolo da luta contra a ditadura no Uruguai.
Ele morreu no domingo, aos 60 anos, em Montevidéu, após longa luta contra um câncer de medula.
Faço também um pequeno relato da sua trajetória,
até porque participei daquele conturbado período da
história uruguaia e também brasileira.
Universindo foi sequestrado em Porto Alegre, em
1978, juntamente com a sua companheira, Lílian Celiberti, outra uruguaia, em uma operação conjunta das
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forças da repressão do Uruguai e do Brasil. Eles foram
torturados, eles foram vítimas da Operação Condor,
uma aliança secreta criada pelas ditaduras da Argentina, do Chile, do Brasil, do Uruguai e do Paraguai,
para caçar opositores políticos que ousavam pensar
diferentemente dos ditadores da época e que faziam
com que a sua voz se ouvisse além das fronteiras.
Universindo Díaz passou cinco anos preso no
calabouço, no início dos anos 80, ao lado de Jair Krischke, um grande lutador dos movimentos de direitos
humanos do Rio Grande do Sul, mais especificamente
do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Eu fui a
Montevidéu, em plena ditadura, exigir a libertação de
Universindo Díaz, que se encontrava preso. Universindo Díaz, claro que não o libertaram, mas deixamos
lá o nosso protesto. Mais tarde é que ele foi libertado.
Universindo Díaz é um exemplo de resistência
contra todos os regimes de opressão. E que a sua história, os seus depoimentos, a sua lição de vida fiquem
sempre lembrados entre nós.
Eu diria que Universindo Díaz é daqueles homens que nunca morrem, porque seus ideais, suas
convicções, sua luta pela liberdade plena e pela justiça haverá sempre, como uma tocha viva a iluminar os
nossos caminhos. Para aqueles que são democratas,
que acreditam que a liberdade é o caminho, aqueles
que querem justiça, Universindo Díaz foi como, eu diria, uma “flecha charrua”, uma “flecha charrua”, que
cruzou os ares do Cone Sul em busca de liberdade e
humanidade.
Aproveito o momento, Sr. Presidente, para dizer que, nesta quarta-feira, Sepé Tiaraju, aquele líder
guerreiro, guarani, índio, que enfrentou as tropas, na
fronteira do Rio Grande, em defesa do solo brasileiro
e disse às tropas estrangeiras: “Aqui, não! Aqui, não!
Essa terra tem dono!”. Ontem, ele foi colocado, no trono
dos heróis da Pátria, um projeto de autoria do Deputado Marco Maia que eu tive o prazer de relatar, por
conhecer a história desse grande líder guarani, aqui,
no Senado da República. É bom ouvir e é bom lembrar
as palavras do grande Sepé Tiaraju: “Aqui, não! Essa
terra tem dono!”.
Senador Anibal, concluo, assim, o meu pronunciamento. Agradeço a tolerância de V. Exª e me coloco à
disposição – se, assim, V. Exª entender – para presidir
os trabalhos, para que V. Exª faça o seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Muito obrigado, Senador Paim. Eu peço que V.
Exª tome assento aqui, para conduzir os trabalhos. Enquanto isso, eu faço a leitura dos ofícios sobre a mesa.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Deputado Marcos Rogério, como membro titular, em substituição ao Depu-

tado André Figueiredo, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n°
577, de 2012, conforme o Ofício n° 217, de 2012, da
Liderança do PDT na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria. E veio assinado pelo Deputado André Figueiredo, Líder do PDT.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 217/2012 Lid PDT
Brasília, 5 de setembro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.2º, § 4º da Resolução nº 1/2002
do Congresso Nacional, indico em substituição ao meu
nome, o Deputado Marcos Rogério PDT/RO, como
membro titular, para compor a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 577/2012.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Deputado Jaime Martins, como membro titular, em substituição ao Deputado Lincoln Portela, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n°
578, de 2012, conforme o Ofício n° 477, de 2012, da
Liderança do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/
PRTB, na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria. E vem assinado pelo Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco
Parlamentar.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 477/2012 – Bloco
Brasília, 5 de setembro de 2012
Assunto: Indicação para Titularidade de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Jaime Martins (PR/
MG) em substituição ao Deputado Lincoln Portela
como membro Titular na Comissão Mista destinada a
examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória
nº 578, de 2012, do Poder Executivo, que “permite a
depreciação acelerada dos veículos automóveis para
transportes de mercadorias e dos vagões, locomotivas, locotratores e tênderes que menciona, previstos
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados –TIPI”.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa o Deputado Bernardo
Santana de Vasconcellos, como membro titular, em
substituição ao Deputado Lincoln Portela, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória n° 577, de 2012, conforme o Ofício
n° 484, de 2012, da Liderança do Bloco PR/PTdoB/
PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria. E vem
assinado pelo Deputado Lincoln Portela, Líder do referido Bloco.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 484/2012 – LPR
Brasília, 5 de setembro de 2012
Assunto: substituição de Membro de Comissão Mista
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana
de Vasconcellos (PR/MG) como membro titular em
substituição ao Deputado Lincoln Portela (PR/MG) na
Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer
sobre a Medida Provisória nº 577 de 2012, que “Dispõe
sobre a extinção das concessões de serviço público
de energia elétrica e a prestação temporária do serviço, sobre a intervenção para adequação do serviço
público de energia elétrica, e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Eu passo, agora, a Presidência dos trabalhos
ao Senador Paulo Paim.
O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – É com enorme satisfação que, neste momento,
passo a palavra ao grande defensor do Acre – e eu
diria, do povo brasileiro –, Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente Senador Paulo Paim, telespectadores da
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, pessoas que
nos acompanham aqui das galerias do Senado Federal, eu gostaria de dar destaque hoje a duas iniciativas
de forte impacto produtivo e social que o Governo do
País está colocando em curso.
Primeiro, a grande expectativa que temos com o
anúncio pela Presidenta Dilma Rousseff de um conjunto de medidas destinadas a reduzir o custo da energia
elétrica, reduzir os valores da conta de luz de residên-
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cias, comércios, indústrias e permitir ao País um passo
importante na correção das atuais tarifas praticadas,
umas das mais altas do mundo.
Reduzir o custo da energia elétrica é uma ação
que terá impactos determinantes e duradouros no
crescimento do País. Vai permitir o aumento do nível
de investimento e abrir espaço para que o Brasil tenha
ganhos em eficiência e produtividade.
É um caminho para a recuperação da indústria,
e isso significa abrir caminho para mais desenvolvimento. Hoje, o alto custo da tarifa elétrica, somado à
imensa carga tributária, é apontado como um entrave
à competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo e também um item de peso na conta do
consumidor individual.
Na reunião do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social, na semana passada, a Presidenta
Dilma Rousseff informou que as medidas de redução
do preço da energia elétrica serão baseadas em duas
coisas: na reversão das concessões, depois de vencido
o prazo, e na redução dos encargos.
Hoje, a Presidenta deve anunciar as linhas gerais
das medidas em pronunciamento em rede nacional –
alusivo ao Dia da Independência, 7 de setembro, que
comemoramos amanhã –, e o detalhamento do conteúdo técnico deverá ser divulgado na próxima terça-feira, no Palácio do Planalto.
Para as residências, há uma grande expectativa
de redução do valor da conta de luz. Não se sabem
exatamente quais serão os percentuais, porque isso
vai ser objeto do ato que a Presidenta da República
vai realizar na próxima terça-feira no Palácio.
Para as empresas, a redução poderá ser de cerca
de 20%. Também serão detalhadas as regras de prorrogação das concessões que vencem a partir de 2015.
Lembramos que, em entrevistas anteriores, o
Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, já havia
afirmado que a produção de energia elétrica não é uma
atividade barata no País, mas a energia chega ainda
mais cara ao consumidor final. E, justamente para retirar os obstáculos do meio do caminho e permitir que a
energia tenha um preço mais barato, é que o Governo
está tomando um conjunto de medidas para fazer face
a essa conjuntura.
Em abril, a palestra da especialista em infraestrutura e competitividade da Federação das Indústrias
do Estado do Rio de Janeiro, Firjan, sobre o custo da
energia elétrica para a indústria no Brasil mostrou que
a tarifa industrial de consumo de energia elétrica brasileira é 53% superior à média de 27 países.
Esperamos agora que, com as novas medidas a
serem anunciadas, passemos a ter estratégias mais
específicas para sustentar um enfrentamento da crise
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mundial e para manter, nas próximas décadas, o foco
permanente deste Governo no crescimento com distribuição de renda e justiça social.
Vale lembrar, Senador Paim, que o clamor quanto
ao preço da energia elétrica atinge brasileiros de todos
os Estados da União.
No Acre mesmo há um clamor permanente por
conta do alto preço da energia e, principalmente, da
dúvida que o público ainda tem quanto aos relógios
medidores do consumo mensal de energia. Isso gera
um desconforto permanente.
No caso do Acre, a gente sofre com repetidos
apagões.
No último sábado, por exemplo, nós estávamos
numa atividade, na localidade de Campinas, em um
comício, sábado à noite, um comício da Frente Popular – onde temos como candidato a Prefeito de Plácido
de Castro o médico Roney –, e no meio do comício
apagou a luz, houve um apagão.
Então, a gente tem que, de vez em quando, se
deparar com esse tipo de situação muito desagradável, quando os serviços de energia são interrompidos
assim inadvertidamente.
Eu me lembro que, no dia em que o Brasil estava
decidindo aquela Copa Sub 20 contra o México – naquele momento em que o Brasil já estava perdendo o
jogo, porque iniciou levando um gol logo aos 30 segundos – e os brasileiros todos ali, na maior expectativa
de que o Brasil reagisse, eis que apagou a luz em Rio
Branco, na capital do Estado do Acre. A gente teve que
acompanhar pelo Twitter o que estava acontecendo naquele jogo, ouvindo todas as justas reclamações dos
consumidores por conta desse tipo de acontecimento
desagradável que tem se repetido. No que diz respeito
à energia elétrica, o consumidor acriano tem todo o
direito de reclamar porque a tarifa é cara, às vezes há
esta situação de dúvida quanto à verdadeira medida
do que se consome mês a mês e ainda enfrentamos
o problema do apagão. ´
É culpa do Governo Federal? Não, pelo contrário.
O Governo Federal tem feito grandes investimentos na
área de energia, tanto com o presidente Lula quanto
agora com a Presidente Dilma. Nós temos hoje contabilizadas 40 mil famílias do interior do Acre já atendidas pelo programa Luz Para Todos. Isso seria inimaginável, se tivéssemos um retrocesso de tempo, 10,
15 anos atrás, isso seria absolutamente inconcebível.
As pessoas não imaginariam que chegaríamos em
2012 com mais 40 mil famílias recebendo a extensão
do Luz Para Todos, podendo ter geladeira, televisão e
outros equipamentos eletrodomésticos em suas casas
no interior do Acre. Isso é o programa Luz Para Todos,
que levou dignidade para brasileiros da zona rural de
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todas as regiões do Brasil. Isso foi investimento altíssimo. No caso do Acre, especificamente, temos linhas do
Luz Para Todos que provavelmente acabam tendo as
unidades mais caras. Por quê? Porque há uma longa
distância para levar uma rede de um morador a outro.
Uma coisa é fazer o atendimento de um conglomerado de dez, vinte famílias, porque a extensão da
rede acaba sendo dividida para todos. E quando se
tem uma família a cada quinhentos metros num ramal
em plena Amazônia? Quanto custa levar luz para cada
uma dessas famílias?
Isso só foi possível porque houve uma opção
pelo social. Não é pelo lucro, não é pelo retorno, não
é pela vantagem econômica que isso vai significar
para o País, mas pela certeza de que se está levando
dignidade ao povo, às populações mais isoladas, às
famílias que vivem da agricultura, isoladas nos seringais, nas beiras dos rios. Então, o Programa Luz para
Todos é apenas um exemplo do quanto o Governo Federal, com o Presidente Lula e agora com a Presidenta Dilma, está priorizando a dignidade do ser humana
investindo no social.
Dessa maneira, nós temos uma grande esperança
na melhoria do sistema elétrico do Acre. Temos hoje
um linhão que faz Porto Velho-Rio Branco, e temos,
já licitado, um segundo linhão que vai dar garantia de
não haver mais esses apagões. Hoje são freqüentes
os apagões. A nossa esperança é a de que tão logo
esteja ligado o segundo linhão não haja mais apagão,
porque vai haver uma linha de reserva. Sempre que
houver interrupção de uma, a outra, automaticamente,
será acionada.
A boa notícia para a população do vale do Juruá é
que nós teremos outro linhão que vai de Sena Madureira
até Cruzeiro do Sul. Ele já foi licitado, a empresa já foi
contratada e provavelmente até o final de 2013 o linhão
será estendido até Cruzeiro do Sul. Dessa maneira a
gente vai deixar de utilizar as termoelétricas que ainda
atendem a esses Municípios e contribuir com o meio
ambiente, porque vai levar energia limpa. É mais uma
contribuição do Governo da Presidenta Dilma para o
povo do Acre, algo que, para nós, é motivo de muita
alegria. A gente espera que isso seja concretizado. Eu
tenho certeza de que a população do vale do Juruá
vai ficar muito feliz com isso, assim como o povo de
Cruzeiro do Sul e o dos Municípios vizinhos – Rodrigues Alves e Mâncio Lima. Também a população de
Itambaracá, Feijó e Manoel Urbano será beneficiada
com essa linha do sistema nacional de energia que vai
chegar até o vale do Juruá.
Para concluir esta conversa sobre o anúncio que a
Presidenta Dilma vai fazer na próxima terça-feira – mas
ela já deve antecipar informações no pronunciamento
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que fará hoje em relação ao Sete de Setembro –, teremos, com certeza, uma redução na taxa de energia
elétrica, tanto para o comércio quanto para a indústria e, principalmente, o que é mais importante, para o
consumidor final, para o cidadão, na sua casa, para a
dona de casa. Então, teremos uma redução no preço
da energia. E, sem dúvida, Senador Paim, quando se
economiza na energia, tem-se um fôlego a mais para
investir em qualidade de vida e em outros itens essenciais à qualidade de vida das pessoas.
Outro ponto que eu gostaria de destacar, Senador Paim, é a decisão acertada da Anatel, que, no
último dia 4, divulgou a lista atualizada das cidades
onde já está disponível a realização de ligação gratuita
nos orelhões da empresa de telefonia Oi. A gratuidade será válida apenas para ligações locais dentro da
mesma cidade. Ela tornou pública a lista das cidades
beneficiadas pelo orelhão gratuito para ligação local.
Isso vai até 31 de dezembro de 2012.
No caso do Acre, especificamente... Aqui há cidades de outras unidades da federação, mais é possível se obter isso no site da Anatel. Eu gostaria só de
informar para os moradores de Cruzeiro do Sul, Feijó,
Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, no Acre, que eles já dispõem de orelhão
gratuito da Oi, por determinação da Anatel. E aqueles
Municípios onde não estiver funcionando o orelhão
gratuito, é importante que a gente seja informado para
denunciar à Anatel, que determinou e a empresa Oi
tem que cumprir. Orelhão gratuito para ligação local
nestes Municípios: Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves.
Finalizando o meu pronunciamento, Senador
Paim, eu gostaria de fazer uma saudação especial à
população de Cruzeiro do Sul, que é o centro mais
importante do vale do Juruá.
Cruzeiro do Sul está realizando, desde o último
domingo, a Expoacre do Vale do Juruá, que é uma realização do Governo do Acre, um grande evento cultural
e econômico. É uma feira de negócios, mas também é
um evento de entretenimento, um evento cultural que
acaba congregando as famílias de Cruzeiro do Sul
e dos Municípios vizinhos, que fazem caravanas até
Cruzeiro do Sul para acompanhar essa grande festa.
Houve, na última segunda-feira, um grande show
com o Amado Batista, um artista que não reúne grande
público em outros lugares do Brasil, mas em Cruzeiro
do Sul ele o fez. Cerca de 30 mil pessoas participaram
desse show, e nós teremos, hoje à noite, outro show
que deve ter um grande público, com o cantor gospel
Kleber Lucas. Ele deve se apresentar hoje à noite.
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Quero reforçar que a feira Expoacre, do Vale do
Juruá, reúne empreendimentos e experiências governamentais, muitas experiências.
Temos o Instituto Federal de Educação Técnica
e Tecnológica, o IFAC, que está também com o seu
trailer, mostrando possibilidades, cursos de aperfeiçoamento para pequenos produtores, para jovens urbanos também, temos o Sebrae Acre mostrando todos
os serviços que são oferecidos no sentido da formação
de empresa, tanto na criação de empresas quanto na
formação gerencial dos seus pretendentes, das pessoas que optam pelo caminho do empreendedorismo.
E há também as ações da Secretaria de Pequenos Negócios. A nossa Secretaria de Pequenos Negócios, no Acre, já induziu a criação de pelo menos
4 mil pequenas empresas, empresas individuais, que
geram muitos empregos e melhoram a renda de milhares de famílias no Acre. O objetivo do Governador
Tião Viana, para este ano de 2012, é chegar a 10 mil
empresas, pequenas empresas, microempresas, empresas individuais, incentivadas através da Secretaria
de Pequenos Negócios, que é algo excepcional.
Foi apresentado para a Presidenta Dilma, de forma bastante genérica, o que tem acontecido no Acre,
através da Secretaria de Pequenos Negócios, que surgiu inspirada no Ministério da Pequena Empresa, que
foi anunciado pela Presidenta Dilma. Infelizmente não
foi possível a implantação do Ministério da Pequena
Empresa ainda, no Brasil. Mas, lá no Acre, foi criada a
Secretaria de Pequenos Negócios, que tem sido muito
importante para a dignificação de milhares de famílias
que fazem um curso de 30 dias, seja de corte e costura,
de cabeleireiro, de produção de bolos, de alimentos.
Essas pessoas recebem um kit. Elas são financiadas
com um kit. A partir do seu treinamento, se elas demonstrarem disposição para levar uma vida profissional
e empresarial, o governo financia o kit para que elas
possam desenvolver o seu trabalho. Assim, temos nos
deparado com muitas iniciativas e pessoas felizes, trabalhando, ganhando dinheiro autonomamente e tendo
o governo como financiador, como fiador dessa sua
ação, através da Secretária de Pequenos Negócios.
Essa experiência também está acontecendo e
está sendo demonstrada na Expoacre, do Vale do Juruá, tendo à frente o Secretário Reis e a Secretária
Sílvia, que têm percorrido o Estado todo, fazendo um
processo de identificação daquelas pessoas que estão
em condição de desemprego ou subemprego e que se
dispõem a fazer um curso profissionalizante em tempo
recorde, recebendo imediatamente o seu financiamento
para tocar a vida adiante como uma pessoa empreendedora, tocando o seu próprio destino.
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Para finalizar, Senador Paim, eu gostaria de reforçar que, na próxima semana, teremos mais um esforço
concentrado. No intervalo entre um esforço concentrado
e outro, temos procurado dar uma atenção às nossas
bases. Todos os Senadores estão visitando, participando das campanhas. E nós temos procurado acompanhar os nossos candidatos às prefeituras municipais
e participar da discussão em cada um dos Municípios.
No Acre, temos 22 Municípios. Desses 22 Municípios, temos 16 candidatos do Partido dos Trabalhadores e outros 6 candidatos de partidos aliados à
Frente Popular. Então, participamos diretamente das
22 eleições municipais do Acre, todas elas com candidatos, seja do Partido dos Trabalhadores, seja de
partidos aliados ao Partido dos Trabalhadores, dentro
da Frente Popular.
E nós estamos com uma grande expectativa, porque as reflexões feitas em cada um dos Municípios são
muito interessantes a respeito do momento especial que
o Brasil está vivendo, um momento de muitos avanços,
de muitas conquistas, assim como tem ocorrido no Estado do Acre, com o Governo da Frente Popular, hoje
com o Governador Tião Viana. Nos Municípios todos,
temos procurado fazer essa reflexão. Desafios há em
todos os Municípios e é fundamental que os eleitores
participem das discussões, ouçam as propostas dos
candidatos e avaliem quais propostas são verdadeiramente exequíveis, quais candidatos apresentam as
condições objetivas, tanto do ponto de vista técnico,
quanto das relações políticas, para viabilizar os recursos necessários para um bom plano de governo nos
próximos quatro anos.
Este momento que a gente vive é muito especial,
porque estamos a exatamente um mês do dia das eleições no primeiro turno. E, no Acre, apenas a capital,
Rio Branco, tem a possibilidade de segundo turno. Os
outros Municípios todos – 21 Municípios – decidem as
suas eleições, o seu destino, já no dia 7 de outubro.
Então, esse período dos próximos trinta dias será de
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muita reflexão em cada um dos Municípios do Acre
sobre quais são os passos que a gente tem que dar
no sentido de fazer com que os Municípios se tornem
melhores para a população e garantam melhor qualidade de vida para o nosso povo.
Por isso os eleitores precisam participar deste
momento, acompanhar de perto as propostas de cada
um dos candidatos, ouvir com atenção as estratégias
estabelecidas e, fundamentalmente, decidir quais candidatos e candidatas reúnem as condições objetivas,
as condições políticas, qual é a sua capacidade relacional, do ponto de vista da política, para realizar um
bom governo.
E a gente – eu, o Senador Jorge Viana e o Governador Tião – está sempre, na medida do possível,
nos nossos horários vagos, após as nossas obrigações
institucionais, à disposição para conversar, para fazer
campanha e para pedir o voto às pessoas. Por quê?
Porque a eleição é algo muito interessante, porque é
o momento em que os candidatos se apresentam aos
eleitores, assumem compromissos. E cabe aos eleitores dar esse voto de confiança ou não. Então, este é
o momento de se fazer a reflexão. Os próximos trinta
dias serão dias de reflexão sobre o que será o futuro
de cada um dos Municípios brasileiros pelos próximos
quatro anos. E a gente espera que o melhor aconteça
para o Brasil, que a nossa democracia se fortaleça e
que a gente tenha um Brasil cada vez melhor para todos os brasileiros.
Muito obrigado, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Anibal Diniz. Meus cumprimentos
pelo seu pronunciamento preciso e claro como sempre.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu o Aviso nº 52, de 2012
(nº 1011/2012, na origem), do Tribunal de Contas da
União, que encaminha Relatório de suas Atividades,
referente ao 2º trimestre de 2012.
É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Aviso nº 52, de 2012, vai à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Aviso nº 53, de 2012 (nº
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1.087/2012, na origem), do Tribunal de Contas da União,
que encaminha cópia do Acórdão nº 2.325/2012-TCU-Plenário, referente ao acompanhamento da operação
de crédito autorizada pela Resolução nº 22/2011, do
Senado Federal (TC 000.051/2012-8).
É o seguinte o Aviso:

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 7

773

46909

774

46910

Sexta-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012
Setembro de 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 7

775

46911

776

46912

Sexta-feira 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SETEMBRO
2012
Setembro de 2012

SETEMBRO 2012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Aviso nº 53, de 2012, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 233 a
235, de 2012, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor
dos Avisos nºs 41 a 43, de 2012, respectivamente, e
recomendando seus arquivamentos.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 233/2012/CAE
Brasília, 7 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 39ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 7 de agosto, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 41, de 2012 (Aviso nº
836-Seses-TCU-Plenário), de 11 de julho de 2012, do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos autos do Processo nº TC-000.048/2012-7, bem como do
Relatório e do Voto que o fundamentam, referentes ao
acompanhamento da Resolução do Senado Federal nº
23, de 2011. O expediente foi encaminhado aos membros
da Comissão por meio do Of. CAE nº 33/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. Nº 234/2012/CAE
Brasília, 7 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 39ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 7 de agosto, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 42, de 2012 (Aviso
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nº 832-Seses-TCU-Plenário), de 11 de julho de 2012,
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos
autos do Processo nº TC-032.683/2011-1, bem como
do Relatório e do Voto que o fundamentam, referentes
ao acompanhamento da Resolução do Senado Federal nº 15, de 2011. O expediente foi encaminhado
aos membros da Comissão por meio do Of. CAE nº
33/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. Nº 235/2012/CAE
Brasília, 7 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 39ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 7 de agosto, foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 43 de 2012 (Aviso
nº 78/2012–BCB), de 30 de julho de 2012, do Banco
Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento
ao disposto na Lei nº 9.069/95, o demonstrativo das
emissões do Real, referentes ao segundo trimestre de
2012, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas, bem como
o relatório da execução da programação monetária. O
expediente foi encaminhado aos membros da Comissão por meio do OF.CAE nº 33/2012-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os Avisos nºs 41 a 43, de 2012 vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.129, de
2012, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº
12, de 2012-AMA, que conclui pela apresentação do
Requerimento nº 803, de 2012, de informações ao
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Tribunal de Contas da União, sobre a fiscalização da
gestão da arrecadação de multas administrativas aplicadas por órgãos e entidades federais de que tratam
os Acórdãos 1.817/2010 e 482/2012, daquele Tribunal.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Requerimento nº 803, de 2012, de informações ao Tribunal de Contas da União, será votado
oportunamente.
O Aviso nº 12, de 2012-AMA, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Antes de encerrar os trabalhos, eu só queria
lembrar a todos que, segunda-feira, na Comissão de
Direitos Humanos, vamos realizar um debate, a partir
das 9 horas da manhã, com uma série de técnicos e
de especialistas, para explicar como vai funcionar no
Brasil, já que a lei está sancionada, a política de cotas
e como ela vai interagir com o Estatuto da Igualdade.
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Isso ocorrerá na segunda. Na terça, às 9 horas da
manhã, vamos discutir o envelhecimento humano no
Brasil. E na quinta, pela manhã, na mesma Comissão
também, vamos debater a importância da criação do
Instituto Nacional de Oceanografia, que está para ser
instalado, conforme debate que estamos fazendo, com
a participação inclusive do Senador Pedro Simon, lá
no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, a
exemplo de outros tantos grandes institutos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT– RS)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 12 minutos.)
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